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III. 
 

N á v r h  
 

ZÁKON  
 

ze dne ... 2021, 
 

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

 
ČÁST PRVNÍ 

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

republiky 
 

Čl. I 
 

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

1. V § 2 se na konci bodu 17 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 18, který zní: 
 

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

ČÁST DRUHÁ 
 

Změna zákona o požární ochraně 
 

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

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

2. V § 24 odst. 1 písm. t) se slova „uplatňuje závazné stanovisko v společném územním a 
stavebním řízení“ nahrazují slovy „vydává vyjádření“. 
 
CELEX: 32013R0347 
 

3. V § 31 odst. 1 písmeno b) zní: 
 

„b) posuzováním 
1. dokumentace pro povolení stavby, zařízení nebo udržovacích prací podle 

stavebního zákona, včetně změn této dokumentace, 
2. dokumentace pro provádění stavby,  
3. dokumentace pro rámcové povolení, 
4. podkladů ke změně účelu užívání stavby,“. 

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

stanovisek,“ zrušují. 
 

5. V § 31 odst. 1 písmeno e) zní: 
 

„e) schválením posouzení požárního nebezpečí činností a schválením dokumentace 
zdolávání požárů,“. 

 
6. V § 31 odstavec 3 zní: 

 
„(3) Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených 

požadavků podle odstavce 1 písm. b) a c) je vyjádření dotčeného orgánu na úseku požární 
ochrany, které slouží jako podklad pro řízení nebo jiný postup vedený podle stavebního 
zákona.“. 

 
7. V § 31 odst. 4 se slova „v listinném vyhotovení“ nahrazují slovy „ve stejné formě jako 

žádost podle stavebního zákona“. 
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8. V § 31 se doplňuje odstavec 5, který zní: 
 

„(5) Posuzování podle odstavce 1 písm. b) se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního 
řešení podle zvláštního právního předpisu13) nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je 
dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb nebo zařízení, u 
kterých je vykonáván státní požární dozor.“. 
 

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

„ODDÍL TŘETÍ  
  

Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti 
 

§ 39 
 

(1) Na základě požárně bezpečnostních kritérií se stavby člení na 
a) stavby kategorie 0, nepředstavující z hlediska požární bezpečnosti zvláštní 

nebezpečí, 
b) stavby kategorie I, představující z hlediska požární bezpečnosti mírné nebezpečí, 
c) stavby kategorie II, představující z hlediska požární bezpečnosti vyšší nebezpečí, 
d) stavby kategorie III, představující z hlediska požární bezpečnosti vysoké nebezpečí. 

 
(2) Prováděcí právní předpis stanoví kritéria a charakteristiku kategorie stavby z hlediska 

požární bezpečnosti a další podmínky pro zařazení stavby do kategorií podle odstavce 1. 
 

§ 40 
 
(1) Státní požární dozor se v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u stavby 

kategorie 0 a I.  
 
(2) Pro stavbu uvedenou v § 39 odst. 1 písm. b), c) nebo d) se zpracovává požárně 

bezpečnostní řešení podle zvláštního právního předpisu13). V požárně bezpečnostním řešení 
jeho zpracovatel prokazuje shodu navrhovaného záměru stavby s technickými podmínkami 
požární ochrany pro navrhování staveb stanovenými prováděcím právním předpisem15). 

 
(3) K zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavbu kategorie I a II je oprávněna 

osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb podle zvláštního právního 
předpisu12). 

 
(4) K zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavbu kategorie III je oprávněna 

osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb podle zvláštního právního 
předpisu12) a které k tomuto současně byla udělena specializace v rámci tohoto oboru podle 
zvláštního právního předpisu15). 
______________ 
15) Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 
vyhlášky č. 268/2011 Sb.“. 
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10. § 95 zní: 
„§ 95 

 
Správní řád se nepoužije na rozhodování podle § 73 odst. 3.“. 
 

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

ČÁST TŘETÍ 
 

Změna zákona o státní památkové péči 
 

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

1. V § 6a odst. 1 se slova „orgánem územního plánování“ nahrazují slovy „úřadem 
územního plánování“ a za slovo „předem“ se vkládají slova „rozhodnutí nebo“. 
 

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní: „1) Zákon č. …/2021 Sb., stavební zákon.“. 
 

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

4. V § 6a odst. 5 se slova „podání návrhu podle § 17 odst. 5“ nahrazují slovy „podnět 
k postupu podle § 17 odst. 4“. 
 

5. V § 7 odst. 3 větě poslední se za slovo „také“ vkládá slovo „krajský“. 
 

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

7. Poznámka pod čarou č. 2a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. 
 

8. V § 14 odst. 1 se za slovo „vyžádat“ vkládají slova „rozhodnutí nebo“ a za slovo 
„památku,“ se vkládají slova „rozhodnutí nebo“. 
 

9. V § 14 odstavec 2 zní: 
 

„(2) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je  
v památkové rezervaci nebo v památkové zóně, je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, 
terénní úpravě, umístění nebo odstranění reklamního zařízení, umístění nebo odstranění 
reklamního či informačního poutače, pokud nejde o reklamní zařízení podle stavebního zákona, 
odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovací práci na této nemovitosti si předem vyžádat 
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rozhodnutí nebo závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato 
jeho povinnost na základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a).“. 
 

10. V § 14 odst. 3 větě první se slova „závazném stanovisku“ nahrazují slovy „rozhodnutí 
nebo závazném stanovisku“ a slovo „základní“ se zrušuje a ve větě druhé se slova 
„Základní podmínky“ nahrazují slovem „Podmínky“. 

 
11. V § 14 se odstavce 4 a 5 se včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušují. 

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

12. V § 14 odst. 4 větě první se za slovo „vydá“ vkládají slova „rozhodnutí nebo“ a za slovo 
„tohoto“ se vkládají slova „rozhodnutí nebo“ a ve větě poslední se za slovo „vydá“ 
vkládají slova „rozhodnutí nebo“. 
 

13. V § 14 odst. 5 větě první se slova „Přípravnou a projektovou dokumentaci“ nahrazují 
slovem „Dokumentaci“, slova „terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, 
odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovacích prací“ se nahrazují slovy „terénní 
úpravy, umístění nebo odstranění reklamního zařízení, umístění nebo odstranění 
reklamního či informačního poutače, pokud nejde o reklamní zařízení podle stavebního 
zákona, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovací práce“, slova „nebo 
projektant“ se zrušují, za slovo podmínek se vkládají slova „rozhodnutí nebo“ a věta 
poslední se zrušuje. 
 

14. V § 14 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní: 
 

„(8) Orgán státní památkové péče vydává závazné stanovisko podle odstavců 1 nebo 2 
v případech, navazuje-li na jeho postup rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona; 
v ostatních případech vydává orgán státní památkové péče rozhodnutí.“. 

 
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9. 
 

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

16. V § 17 odstavec 1 zní: 
 

„(1) Vyžaduje-li to ochrana nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní 
památky, památkové rezervace, památkové zóny nebo jejich prostředí, vydá obecní úřad obce 
s rozšířenou působností po vyjádření odborné organizace státní památkové péče opatření 
obecné povahy o ochranném pásmu. V ochranném pásmu může obecní úřad obce s rozšířenou 
působností omezit nebo zakázat určitou činnost nebo učinit jiná vhodná opatření. Obecní úřad 
obce s rozšířenou působností může současně v opatření obecné povahy určit, u kterých 
nemovitostí v ochranném pásmu, nejsou-li kulturní památkou, nebo u jakých druhů prací na 
nich, včetně úpravy dřevin, je vyloučena povinnost posouzení zájmů státní památkové péče 
podle § 17a odst. 1; tato povinnost je vyloučena vždy, jde-li o záměr podle stavebního zákona, 
jehož provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu této nemovitosti.“. 

 
17. V § 17 se odstavec 3 zrušuje. 
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Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6. 
 

18. V § 17 odst. 3 se slova „1, 2 a 3“ nahrazují slovy „1 a 2“. 
 

19. V § 17 se odstavec 4 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5. 
 

20. V § 17 odst. 4 se slova „pravomocné rozhodnutí vydané podle odstavců 1 nebo 3“ 
nahrazují slovy „opatření obecné povahy podle odstavce 1“. 

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

 
„§ 17a 

 
Práce v ochranném pásmu 

 
(1) Stavební úřad v řízení o žádosti na povolení záměru týkajícího se nemovitosti, která 

není kulturní památkou, ale je v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité 
národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny (§ 17), posoudí dopad 
tohoto záměru na zájmy státní památkové péče, není-li tato povinnost podle tohoto zákona nebo 
na základě tohoto zákona vyloučena (§ 17). 

 
(2) Stavební úřad vydá povolení po předchozím písemném vyjádření odborné organizace 

státní památkové péče, se kterou projedná na její žádost před ukončením řízení návrh tohoto 
povolení. Písemné vyjádření předloží odborná organizace státní památkové péče stavebnímu 
úřadu nejpozději ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování, nestanoví-li 
stavební úřad ve zvlášť složitých případech lhůtu delší, která nesmí být delší než 30 dnů. Pokud 
ve lhůtě 20 dnů nebo v prodloužené lhůtě příslušný stavební úřad písemné vyjádření neobdrží, 
vydá povolení bez tohoto vyjádření.  

 
(3) V povolení stavební úřad posoudí, zda práce tam uvedené jsou z hlediska zájmů státní 

památkové péče přípustné, a stanoví podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést. 
Podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je 
nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru. 

 
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se s výjimkou terénní úpravy nevztahují na nestavební 

záměry podle stavebního zákona.“. 
 

22. V § 22 odst. 2 větě první se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „záměru podle stavebního 
zákona, odstranění stavby nebo odstranění terénní úpravy“. 
 

23. V § 23 odstavec 5 zní: 
 

„(5) Dojde-li v souvislosti s uskutečňováním záměru podle stavebního zákona, 
s odstraněním stavby nebo s odstraněním terénní úpravy podle stavebního zákona 
k archeologickému nálezu, postupuje se podle stavebního zákona.“. 

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

slova „a stavební úřady“. 
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25. V § 26 odst. 2 písmeno c) zní: 
 

„c) uplatňuje stanovisko při pořizování územního rozvojového plánu a zásad 
územního rozvoje, stanovisko při pořizování další územně plánovací dokumentace a při 
vymezení zastavěného území, pokud je jimi řešeno území, ve kterém se nachází památková 
rezervace nebo nemovitá věc nebo soubor nemovitých věcí zapsaných na Seznamu světového 
dědictví18b), včetně pořizování změny takové územně plánovací dokumentace nebo vymezení 
zastavěného území,“. 

 
26. V § 26 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 

 
„d) uplatňuje stanovisko při vydání územního opatření o stavební uzávěře nebo 

územního opatření o asanaci území, ve kterém se nachází památková rezervace, její ochranné 
pásmo nebo nemovitá věc nebo soubor nemovitých věcí zapsaných na Seznamu světového 
dědictví18b) nebo jejich ochranné pásmo,“. 

 
Dosavadní písmena d) až k) se označují jako písmena e) až l). 
 

27. V § 26 odst. 3 se slova „ve společném územním a stavebním řízení“ nahrazují slovy 
„v řízení podle stavebního zákona“. 
 
CELEX: 32013R0347 
 

28. V § 27  se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „s výjimkou působnosti stavebních 
úřadů“. 
 

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

„§ 27b 
 

Kancelář prezidenta republiky 
 
(1) Na území národní kulturní památky Pražský hrad a na území kulturní památky zámek 

s kostelem a parkem v obci Lány vykonává na úseku státní památkové péče působnost 
krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností, s výjimkou působnosti orgánů 
státní památkové péče na úseku územního plánování, Kancelář prezidenta republiky. 
V případech, kdy tento zákon stanoví krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností povinnost vyžádat si vyjádření odborné organizace státní památkové péče, může si 
Kancelář prezidenta republiky takovéto vyjádření rovněž vyžádat. 

 
(2) Nadřízeným orgánem Kanceláře prezidenta republiky na úseku státní památkové péče 

je ministerstvo kultury. 
 
(3) Archeologický výzkum na území uvedeném v odstavci 1 provádí Archeologický 

ústav.“. 
 

30. V § 28 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „s výjimkou působnosti stavebních 
úřadů“. 
 

31. V § 28 odst. 2 písmena c) a d) znějí: 
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„c) uplatňuje stanovisko při pořizování územního plánu, regulačního plánu a při 
vymezení zastavěného území, pokud je jimi řešeno území, ve kterém se nachází národní 
kulturní památka nebo památková zóna, není-li dotčeným orgánem ministerstvo kultury, a je 
dotčeným orgánem při pořizování změny takové územně plánovací dokumentace, 

d) uplatňuje stanovisko při vydání územního opatření o stavební uzávěře nebo 
územního opatření o asanaci území, ve kterém se nachází národní kulturní památka, její 
ochranné pásmo, památková zóna nebo její ochranné pásmo, není-li dotčeným orgánem 
ministerstvo kultury,“. 

 
32. V § 28 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 

 
„e) je dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídaného archeologického nálezu, 

nálezu kulturně cenného předmětu nebo detailu stavby, k němuž došlo při přípravě nebo 
provádění obnovy národní kulturní památky podle stavebního zákona,“. 

 
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h). 
 

33. Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. 
 

34. V § 28 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 

„(3) Krajský úřad se při plnění svých úkolů opírá o odbornou pomoc odborné organizace 
státní památkové péče.“. 

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

„nebo v ochranném pásmu (§ 17)“ se zrušují a odkazy na poznámky pod čarou č. 2a a 
19 se zrušují. 
 

36. V § 29 odst. 2 písmeno c) zní: 
 

„c) uplatňuje stanovisko při pořizování územního plánu, regulačního plánu a při 
vymezení zastavěného území, pokud je jimi řešeno území, ve kterém se nachází kulturní 
památka, není-li dotčeným orgánem ministerstvo kultury nebo krajský úřad, a je dotčeným 
orgánem při pořizování změny takové územně plánovací dokumentace,“. 

 
37. V § 29 odst. 2 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí: 

 
„d) uplatňuje stanovisko při vydání územního opatření o stavební uzávěře a územního 

opatření o asanaci území, není-li dotčeným orgánem ministerstvo kultury nebo krajský úřad, 
e) je dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídaného archeologického nálezu, 

nálezu kulturně cenného předmětu nebo detailu stavby, k němuž došlo při přípravě nebo 
provádění obnovy kulturní památky podle stavebního zákona nebo k němuž došlo při přípravě 
nebo provádění prací podle stavebního zákona na nemovitosti, která není kulturní památkou, 
ale nachází se v památkové rezervaci nebo památkové zóně,“. 

 
Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena f) až k). 
 

38. V § 29 odst. 2 písmeno i) zní: 
 

„i) vykonává z hlediska státní památkové péče dozor při obnově kulturních památek a 
při stavbě, změně stavby, terénní úpravě, umístění nebo odstranění reklamního zařízení, 
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umístění nebo odstranění reklamního poutače, pokud nejde o reklamní zařízení podle 
stavebního zákona, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovací práci na nemovitosti, která 
není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci nebo v památkové zóně,“. 

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

 
„§ 30a 

 
Stavební úřad 

 
(1) Stavební úřad jako orgán státní památkové péče 

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

b) vykonává stavební kontrolu v průběhu realizace záměrů podle stavebního 
zákona na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v ochranném pásmu (§ 17) 
z hlediska státní památkové péče, 

c) hájí zájmy státní památkové péče při pořizování územního plánu, regulačního 
plánu a při vymezení zastavěného území a při vyhlášení územního opatření pro území, ve 
kterém se nachází ochranné pásmo (§ 17), není-li dotčeným orgánem ministerstvo kultury, 
krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, a při pořizování změny takové 
územně plánovací dokumentace, 

d) hájí zájmy státní památkové péče při zabezpečení nepředvídaného 
archeologického nálezu, nálezu kulturně cenného předmětu nebo detailu stavby, k němuž došlo 
při uskutečňování záměru podle stavebního zákona, není-li dotčeným orgánem krajský úřad 
nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

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

státní památkové péče.“. 
 

40. V § 32 odst. 2 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní: 
 

„j) má pro účely postupů podle tohoto zákona právo na přístup do evidence 
stavebních postupů a evidence elektronických dokumentací podle stavebního zákona,“. 
 

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k). 
 

41. V § 35 odst. 1 se písmeno d) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f). 
 

42. V § 35 odst. 1 písm. d) se za slovo „bez“ vkládají slova „rozhodnutí nebo“ a za slovo 
„tomto“ se vkládají slova „rozhodnutí nebo“. 
 

43. V § 35 odst. 1 písmeno f) zní: 
 

„f) provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravu, umístění nebo odstranění 
reklamního zařízení, umístění nebo odstranění reklamního poutače, pokud nejde o reklamní 
zařízení podle stavebního zákona, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práci na 
nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci nebo památkové zóně, 
bez rozhodnutí nebo závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle 
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§ 14 odst. 2 nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto rozhodnutí nebo závazném stanovisku, 
nejde-li o případ vyloučení povinnosti tohoto vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si 
rozhodnutí nebo závazné stanovisko.“. 

 
44. V § 35 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

 
„(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) poruší podmínku ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité 
národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny,  

b) provede záměr podle stavebního zákona na nemovitosti, která není kulturní 
památkou, ale je v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní 
památky, památkové rezervace nebo památkové zóny (§ 17), bez posouzení podle tohoto 
zákona, není-li tato povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena 
(§ 17).“. 

 
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7. 
 

45. V § 35 odst. 3 písm. b) se za slovo „bez“ vkládají slova „rozhodnutí nebo“ a za slovo 
„tomto“ se vkládají slova „rozhodnutí nebo“. 
 

46. V § 35 odst. 5 se slova „provádění archeologických výzkumů“ nahrazují slovem 
„výzkumům“. 
 

47. V § 35 odst. 6 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo 2“. 
 

48. V § 35 odst. 6 písm. b) se číslo „2“ nahrazuje slovy „3, 4  nebo 5“. 
 

49. V § 35 odst. 7 se slova „3 nebo 4“ nahrazují slovy „4 nebo 5“. 
 

50. V § 36 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
 

„b) stavební úřad, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 2,“. 
 

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d). 
 

51. V § 36 odst. 1 písm. c) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“. 
 

52. V § 36 odst. 1 písm. d) se slova „3 nebo 4“ nahrazují slovy „4 nebo 5“. 
 

53. V § 39 odst. 1 se písmeno d) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h). 
 

54. V § 39 odst. 1 písm. d) se za slovo „bez“ vkládají slova „rozhodnutí nebo“ a za slovo 
„tomto“ se vkládají slova „rozhodnutí nebo“. 
 

55. V § 39 odst. 1 písmeno f) zní: 
 

„f) provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravu, umístění nebo odstranění 
reklamního zařízení, umístění nebo odstranění reklamního poutače, pokud nejde o reklamní 
zařízení podle stavebního zákona, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práci na 
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nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci nebo památkové zóně, 
bez rozhodnutí nebo závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle 
§ 14 odst. 2 nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto rozhodnutí nebo závazném stanovisku, 
nejde-li o případ vyloučení povinnosti tohoto vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si 
rozhodnutí nebo závazné stanovisko,“. 

 
56. V § 39 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

 
„(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) poruší podmínku ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité 
národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny,  

b) provede záměr podle stavebního zákona na nemovitosti, která není kulturní 
památkou, ale je v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní 
památky, památkové rezervace nebo památkové zóny (§ 17), bez posouzení podle tohoto 
zákona, není-li tato povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena 
(§ 17).“. 

 
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7. 
 

57. V § 39 odst. 3 písm. b) se za slovo „bez“ vkládají slova „rozhodnutí nebo“ a za slovo 
„tomto“ se vkládají slova „rozhodnutí nebo“. 
 

58. V § 39 odst. 5 se slova „provádění archeologických výzkumů“ nahrazují slovem 
„výzkumům“. 
 

59. V § 39 odst. 6 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo 2“. 
 

60. V § 39 odst. 6 písm. b) se číslo „2“ nahrazuje slovy „3, 4 nebo 5“. 
 

61. V § 39 odst. 7 se slova „3 nebo 4“ nahrazují slovy „4 nebo 5“. 
 

62. V § 40 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
 

„b) stavební úřad, jde-li o přestupek podle § 39 odst. 2,“. 
 

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d). 
 

63. V § 40 odst. 1 písm. c) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“. 
 

64. V § 40 odst. 1 písm. d) se slova „3 nebo 4“ nahrazují slovy „4 nebo 5“. 
 

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

66. V § 44a odstavec 3 zní: 
 
„(3) Souhlas podle § 18 odst. 1, je-li vydán krajským úřadem ve věci, o které není 

příslušný rozhodovat stavební úřad podle zvláštního právního předpisu, je rozhodnutím ve 
správním řízení, jinak je závazným stanoviskem.“. 
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67. V § 44a se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 

„(4) V případě nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se  
v památkové rezervaci nebo památkové zóně a současně v ochranném pásmu nemovité kulturní 
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, je 
dotčeným orgánem státní památkové péče obecní úřad obce s rozšířenou působností.“. 

 
68. § 45 zní: 

„§ 45 
 

Ministerstvo kultury vydá vyhlášky k provedení § 3 odst. 6, § 6 odst. 2, § 6a odst. 6, § 7 
odst. 5, § 8 odst. 5, § 10 odst. 3, § 14 odst. 9, § 16 odst. 3, § 17 odst. 5, § 20 odst. 5, § 23 odst. 
4, § 23b odst. 5, § 27 odst. 5, § 29 odst. 4 a § 31 odst. 6.“. 

 
 

Čl. IV 
 

Přechodná ustanovení 
 
1. Při změně ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní 

památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, které bylo vymezeno podle dosavadních 
právních předpisů, se postupuje podle § 17 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
2. Řízení o přestupcích zahájená před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí 

podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění účinném před dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 

 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
 

Změna horního zákona 
 

Čl. V 
 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona 
č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona 
č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona 
č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 
Sb., zákona č. 498/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 89/2016 Sb., zákona č. 264/2016 
Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 15 odst. 1 se slovo „zpracovatelé“ nahrazuje slovem „projektanti“ a za slovo 
„republiky“ se vkládají slova „zejména prostřednictvím územně analytických 
podkladů“. 

 
2. V § 15 odst. 2 větě první se slova „politice územního rozvoje a k zásadám územního 

rozvoje“ nahrazují slovy „územnímu rozvojovému plánu a zásadám územního rozvoje“. 
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3. V § 17 odstavec 5 zní: 
 

„(5) Hranice chráněného ložiskového území vyznačí projektant územně plánovací 
dokumentace v koordinačním výkresu.“. 

 
4. V § 18 odst. 1 se slova „závazného stanoviska8) dotčeného orgánu“ nahrazují slovy 

„vyjádření obvodního báňského úřadu“. 
 

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

6. V § 19 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 
 
CELEX: 32013R0347 
 

7. Nadpis § 23 zní: „Důlní díla a důlní stavby“. 
 

8. V § 23 odstavec 1 zní: 
 

„(1) Důlní díla a důlní stavby pod povrchem povoluje orgán státní báňské správy.“. 
 

9. V § 23 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „staveb uvedených v odstavci 1“ 
nahrazují slovy „důlních děl a důlních staveb pod povrchem“. 
 

10. V § 23 odst. 2 písm. g) se odkaz na poznámku pod čarou č. 5 zrušuje. 
 

11. V § 23 odstavec 3 zní: 
 

„(3) Stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání ložisek, nebo úpravě a 
zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i jejich změnu, 
užívání, změnu užívání nebo odstranění povoluje na žádost nebo v případech stanovených 
stavebním zákonem nařizuje z moci úřední stavební úřad na základě vyjádření obvodního 
báňského úřadu.“. 

 
12. V § 23 se odstavce 4 až 6 zrušují. 

 
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 4 a 5. 
 

13. V § 23 odst. 4 se slova „Důlní díla a stavby“ nahrazují slovem „Stavby“ a slova „3 a 4, 
jakož i stavby skladů výbušnin,“ se nahrazují slovy „1 a 3“. 
 

14. V § 23 odst. 5 se za slovo „stanoví“ vkládají slova „postupem podle stavebního zákona“. 
 

15. V § 26 odstavec 3 zní: 
 

„(3) Hranice stanoveného dobývacího prostoru vyznačí projektant územně plánovací 
dokumentace v koordinačním výkresu.“. 

 
Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje. 
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16. V § 28 odst. 5 větě poslední se slova „při územním řízení podle zvláštních předpisů.14)“ 

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

17. V § 37 odst. 7 se slova „stavebního povolení“ nahrazují slovy „rozhodnutí o umístění 
stavby, územního souhlasu, stavebního povolení, certifikátu autorizovaného inspektora 
nebo rozhodnutí o povolení záměru“ a slova „ve stavebním“ se nahrazují slovy 
„v tomto“. 

 
 

ČÁST PÁTÁ 
 

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
 

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

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

2. § 30 zní: 
„§ 30 

 
(1) Stavba pro skladování výbušnin (dále jen „sklad výbušnin“), není-li důlní stavbou pod 

povrchem, jakož i stavba určená k výzkumu, vývoji, výrobě, zpracování, zkoušení, ničení nebo 
zneškodňování výbušnin, popřípadě plocha určená k těmto účelům, musí být povolena k tomuto 
účelu podle stavebního zákona; současně musí splňovat požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci, bezpečnost provozu při nakládání s výbušninami a bezpečnost okolí těchto 
staveb. 

 
(2) Český báňský úřad stanoví vyhláškou požadavky na bezpečnost staveb a ploch podle 

odstavce 1, kterými se rozumí 
a) požadavky na zajištění výbušnin proti jejich odcizení nebo zneužití, 
b) požadavky na bezpečné únikové cesty, 
c) požadavky na ochranu před nebezpečnými účinky vnějších vlivů a 
d) požadavky na minimalizaci následků a předcházení nežádoucím událostem při 

nakládání s výbušninami. 
 

(3) Stavby a plochy podle odstavce 1, jakož i jejich změnu, užívání, změnu užívání nebo 
odstranění povoluje na žádost nebo v případech stanovených stavebním zákonem nařizuje 
z moci úřední stavební úřad na základě vyjádření obvodního báňského úřadu; stavební úřad 
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může též v případech stanovených stavebním zákonem nařídit z moci úřední nutné 
zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, provedení udržovacích prací, vyklizení nebo odstranění 
uvedených staveb.  

 
(4) K dokumentaci skladu výbušnin, který je důlní stavbou pod povrchem, se přikládá 

situační náčrt umístění skladu výbušnin s vyznačením sousedních povrchových objektů a 
důlních děl, systému větrání a ochrany před požárem, výbuchem a projevy horských tlaků. 

 
(5) Stavby uvedené v odstavci 1 jsou nezpůsobilé k posouzení autorizovaným 

inspektorem. 
 
(6) Organizace je povinna poskytovat orgánu územního plánování údaje o ochraně okolí 

podle odstavce 2 písm. d), pokud jde o bezpečnostní vzdálenosti.“. 
 

3. § 31 a 32 se zrušují. 
 

4. V § 40 odst. 6 písm. i) se slova „politice územního rozvoje a k zásadám územního 
rozvoje“ nahrazují slovy „územnímu rozvojovému plánu a zásadám územního rozvoje“. 
 

5. V § 41 odst. 2 písmeno j) zní: 
 

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

 
 

ČÁST ŠESTÁ 
 

Změna zákona o geologických pracích 
 

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

1. V § 13 odst. 2 větě poslední se slova „politice územního rozvoje,“ zrušují a slova 
„závazné stanovisko5c) při územním řízení“ se nahrazují slovy „vyjádření v řízení 
o  povolení záměru podle stavebního zákona“. 
 

2. V § 13 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 23 zrušuje. 
 
CELEX: 32013R0347 
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ČÁST SEDMÁ 
 

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny 
 

Čl. VIII 
 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992, zákona č. 
289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., 
zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 
Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 
Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 
186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona 
č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 
Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 175/2014 Sb., zákona č. 250/2014 
Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 123/2017 
Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 123/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 
277/2019 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „. Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata 
(písmeno f)“ zrušují. 
 
CELEX: 31992L0043 
 

2. V § 3 odst. 1 písm. i) se slova „lesní půdní fond“ nahrazují slovy „lesní pozemky“. 
 

3. Poznámka pod čarou č. 1b zní: „1b) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“. 

 
4. V § 4 odst. 2 větě třetí se slova „závazné stanovisko“ nahrazují slovem „souhlas“ a ve 

větě čtvrté se slova „kultur pozemků“ nahrazují slovy „druhu nebo způsobu využití 
pozemků, výstavba lesních cest, budování lesních melioračních systémů“. 
 
CELEX: 31992L0043, 32009L0147 

 
5. V § 4 odst. 3 větě první se slova „Závazné stanovisko“ nahrazují slovem „Souhlas“, 

slovo „nezbytné“ se nahrazuje slovem „nezbytný“ a slova „, k odlesňování a 
zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních 
systémů“ se zrušují, ve větě druhé se slovo „s“ nahrazuje slovy „se schváleným“, slova 
„závazné stanovisko“ se nahrazují slovem „souhlas“ a za slovo „přírody“ se vkládají 
slova „podle odstavce 2“, ve větě třetí se slova „Závazné stanovisko“ nahrazují slovem 
„Souhlas“, ve větě čtvrté se slova „závazným stanoviskům“ nahrazují slovem 
„souhlasům“ a ve větě poslední se slova „souhlasného závazného stanoviska“ nahrazují 
slovem „souhlasu“. 
 
CELEX: 31992L0043 
 

6. V § 4 odst. 4 větě první se slova „závazného stanoviska“ nahrazují slovem „souhlasu“, 
ve větě druhé se slova „souhlasné závazné stanovisko“ nahrazují slovem „souhlas“, ve 
větě třetí se slova „souhlasné závazné stanovisko“ nahrazují slovem „souhlas“ a ve větě 
poslední se slova „Závazné stanovisko“ nahrazují slovem „Souhlas“. 
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CELEX: 31992L0043 
 

7. V § 5 odst. 3 větě první se slova „, lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských 
úpravách“ nahrazují slovy „a lesnických prací, při plánování, provádění a užívání 
staveb, provádění terénních úprav, činnosti prováděné hornickým způsobem, ve vodním 
hospodářství“, slova „k nadměrnému“ se nahrazují slovy „ke zbytečnému“ a za slovo 
„biotopů,“ se vkládají slova „včetně narušení migračních tras živočichů,“. 
 
CELEX: 32009L0147 

 
8. V § 8 se odstavec 6 zrušuje. 

 
9. V § 16 odst. 2 písm. b) se slovo „umisťovat,“ zrušuje a slova „mimo staveb 

nevyžadujících územní rozhodnutí nebo územní souhlas a“ se nahrazují slovy „mimo 
záměrů nevyžadujících povolení podle stavebního zákona“. 
 

10. V § 16 odst. 2 písm. c) se slova „staveb nevyžadujících územní rozhodnutí nebo územní 
souhlas a“ nahrazují slovy „záměrů nevyžadujících povolení podle stavebního zákona“. 
 

11. V § 26 odst. 1 písm. b) se za slovo „mimo“ vkládají slova „zastavěná území obcí a“ a 
slova „se souhlasem orgánu“ se nahrazují slovem „orgánem“. 
 

12. V § 26 odst. 1 písmeno c) zní: 
 

„c) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo pozemní 
komunikace zapsané v katastru nemovitostí, zastavěná území obcí a místa vyhrazená orgánem 
ochrany přírody, s výjimkou vjezdu a setrvání vozidel základních složek integrovaného 
záchranného systému, obecní policie, ozbrojených sil České republiky, orgánů Celní správy 
České republiky, Vězeňské služby České republiky, dalších orgánů veřejné moci, veterinární 
služby, správců vodních toků, provozovatelů vodovodů a kanalizací, energetických soustav, 
ropovodů, produktovodů a veřejných komunikačních sítí při plnění jejich úkolů, vozidel 
potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření a vozidel vlastníků a nájemců nemovitých věcí 
v souvislosti s jejich užíváním,“. 

 
13. V § 26 odst. 2 písm. a) se slova „umisťovat a povolovat“ nahrazují slovy „povolovat 

nebo provádět“. 
 

14. V § 29 písmeno b) zní: 
 

„b) povolovat nebo provádět stavby, měnit druh nebo způsob využití pozemků, 
měnit způsob užívání staveb a vymezovat zastavitelné plochy obcí,“. 

 
15. V § 33 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 
„(3) Využívání přírodní rezervace je možné jen v případě, že se jím uchová nebo 

zlepší dosavadní stav přírodního prostředí.“. 
 

16. V § 34 odst. 1 písmeno c) zní: 
 

„c) povolovat nebo provádět stavby, měnit druh nebo způsob využití pozemků, 
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měnit způsob užívání staveb a vymezovat zastavitelné plochy obcí,“. 
 

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

18. V § 37 odst. 4 se slova „, k nimž není třeba povolení správního orgánu podle jiného 
právního předpisu,“ zrušují a na konci odstavce 4 se doplňuje věta „Orgán ochrany 
přírody souhlas podle odstavců 2 a 3 vydá, pokud se prokáže, že nedojde k ohrožení 
zabezpečení zvláště chráněného území před rušivými vlivy z okolí nebo zachování 
příznivého stavu předmětu ochrany dotčeného zvláště chráněného území.“. 
 

19. § 44 včetně nadpisu zní: 
 

„§ 44 
 

Souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích 
 

(1) Bez souhlasu orgánu ochrany přírody nelze povolit stavbu, její užívání, kolaudaci 
nebo odstranění podle stavebního zákona, vydat povolení k nakládání s vodami a k vodním 
dílům, povolení k některým činnostem či udělit souhlas podle vodního zákona na území 
národního parku nebo chráněné krajinné oblasti. 

 
(2) K provádění staveb, k terénním úpravám, výkopovým pracím, pracím prováděným 

hornickým způsobem a k změnám vodního režimu pozemků nebo vodních toků ve zvláště 
chráněném území, pokud k nim nebyl vydán souhlas podle odstavce 1 a pokud se nejedná 
o činnosti zakázané podle tohoto zákona, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. 

 
 (3) Souhlas podle odstavců 1 a 2 se nevydává, jde-li o záměry podle stavebního zákona 

prováděné  
a) v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti,  
b) v zastavěném území, zastavitelné ploše nebo v jejich částech, pokud byly 

v tomto území, ploše nebo v jejich částech územním plánem stanoveny prvky regulačního 
plánu, nebo byl pro ně vydán regulační plán. 

 
(4) V bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných území lze vymezit činnosti a 

zásahy, jejichž provádění je vázáno na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.  
 
(5) Souhlas k činnostem podle odstavců 1, 2 a 4 vydává orgán ochrany přírody 

rozhodnutím, nebo, je-li okruh adresátů neurčitý, opatřením obecné povahy. Orgán ochrany 
přírody souhlas podle odstavců 1, 2 a 4 vydá, pokud se prokáže, že navrhovaný způsob využití, 
zásah nebo činnost neohrozí zachování příznivého stavu předmětu ochrany předmětného 
zvláště chráněného území.“. 
 

20. § 44b se včetně nadpisu zrušuje. 
 

21. V § 45a odst. 1 písm. a) se slovo „udržení“ nahrazuje slovem „zachování“. 
 
CELEX: 31992L0043 
 

22. V § 45a odst. 2 písm. c) se slova „včetně ochranných pásem“ zrušují. 
 
CELEX: 31992L0043 
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23. V § 45c odst. 1 se za větu první vkládají věty „Hlavním cílem ochrany evropsky 

významných lokalit je udržení nebo zlepšení dochovaného stavu evropských stanovišť 
a stanovišť evropsky významných druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná 
lokalita určena. Tento cíl může být dále specifikován v souhrnech doporučených 
opatření podle odstavce 3.“. 
CELEX: 31992L0043 
 

24. V § 45c odst. 2 větě čtvrté se za slovo „ně“ vkládá slovo „přísnější“. 
 
CELEX: 31992L0043 
 

25. V § 45c odst. 3 se slova „a ptačí oblasti“ zrušují. 
 
CELEX: 31992L0043 
 

26. V § 45c odst. 4 větě první a druhé se slovo „příznivého“ nahrazuje slovy „udržení nebo 
zlepšení dochovaného“. 
 
CELEX: 31992L0043 
 

27. V § 45e odst. 2 se slova „druhů ptáků uvedených“ nahrazují slovy „a zachování a 
obnovu ekosystémů významných pro druhy ptáků uvedené“ a slova „přičemž vezme v 
úvahu požadavky těchto druhů na ochranu“ se nahrazují slovy „. Tento cíl může být 
dále specifikován v souhrnech doporučených opatření podle odstavce 6. Vláda v rámci 
vymezení ptačí oblasti nařízením vezme v úvahu požadavky těch druhů, k jejichž 
ochraně je ptačí oblast určena“. 
 
CELEX: 32009L0147 
 

28. V § 45e odst. 6 se slova „zachování příznivého stavu populací těchto druhů z hlediska 
ochrany“ nahrazují slovy „udržení nebo zlepšení dochovaného stavu předmětů ochrany 
ptačích oblastí. Souhrny doporučených opatření pro ptačí oblasti předává Ministerstvo 
životního prostředí do ústředního seznamu a zveřejňuje je na portálu veřejné správy“. 
 
CELEX: 32009L0147 
 

29. V § 45e odst. 7 se za slovo „terénu“ vkládají slova „a v mapových podkladech“. 
 

30. V § 45f odstavec 1 zní: 
 

„(1) Ministerstvo životního prostředí zajišťuje sledování stavu volně žijících ptáků, 
ptačích oblastí, evropsky významných druhů, evropských stanovišť a evropsky 
významných lokalit. Na základě tohoto sledování Ministerstvo životního prostředí zajistí 
každých 6 let vypracování zprávy, která musí obsahovat zejména informace o opatřeních 
přijímaných za účelem zachování nebo obnovy příznivého stavu volně žijících ptáků, 
evropsky významných druhů a evropských stanovišť z hlediska ochrany a hlavní výsledky 
sledování jejich stavu se zvláštním zřetelem na prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní 
druhy. Zprávu předloží Komisi a veřejnosti.“. 

 
CELEX: 31992L0043, 32009L0147 
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31. V § 45g se za slova „účelu tohoto zákona“ vkládají slova „a povolovaná činnost 

neovlivní dosahování cílů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí“. 
 
CELEX: 31992L0043 
 

32. V § 45h odst. 1 větě poslední se za slovo „péče“ vkládají slova „a zásady péče“ a na 
konci textu odstavce 1 se doplňují slova „a na souhrny doporučených opatření podle 
§ 45c odst. 3 a § 45e odst. 6“. 
 
CELEX: 31992L0043 

 
33. V § 45i odst. 1 větě poslední se slova „politiky územního rozvoje a“ zrušují, slova 

„zpráva o jejím uplatňování, nebo“ se zrušují, slovo „, anebo“ se nahrazuje slovem 
„nebo“ a slova „obsahu aktualizace či“ se zrušují. 
 
CELEX: 31992L0043 
 

34. V § 45i odst. 2 se věty druhá a poslední nahrazují větami „Pokud má na základě 
posouzení podle tohoto odstavce záměr nebo koncepce významný negativní vliv na 
předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, musí 
předkladatel zpracovat varianty řešení, jejichž cílem je významný negativní vliv 
vyloučit, nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit. Tyto varianty musí 
být posouzeny podle tohoto odstavce postupem podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí. Územně plánovací dokumentace se posuzuje postupem podle 
stavebního zákona.“. 
 
CELEX: 31992L0043 
 

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

36. V § 45i odst. 3 větě první se číslo „9“ nahrazuje číslem „4“ a číslo „10“ se nahrazuje 
číslem „5“. 
 
CELEX: 31992L0043 
 

37. V § 45i odst. 4 větě první se číslo „11“ nahrazuje číslem „6“. 
 
CELEX: 31992L0043 
 

38. V § 45i odst. 5 větě poslední se číslo „9“ nahrazuje slovy „4 a 6“. 
 
CELEX: 31992L0043 
 

39. V § 45i odstavec 6 zní: 
 

„(6) Kompenzační opatření podle odstavce 4 pro účely koncepce, včetně návrhu opatření 
k jejich zajištění, stanoví v případě existence naléhavých důvodů převažujícího veřejného 
zájmu podle odstavce 4 nebo důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



21 
 

příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí podle odstavce 5 orgán ochrany 
přírody. Tato kompenzační opatření musí být zahrnuta do koncepce před jejím schválením. 
Kompenzační opatření podle odstavce 4 pro účely záměru, včetně způsobu a doby sledování 
nezbytných pro vyhodnocení jejich účinnosti, stanoví v případě existence naléhavých důvodů 
převažujícího veřejného zájmu podle odstavce 4 nebo důvodů týkajících se veřejného zdraví, 
veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí podle 
odstavce 5 rozhodnutím orgán ochrany přírody na základě podnětu orgánu příslušného ke 
schválení záměru. Ode dne odeslání podnětu do doby uložení kompenzačních opatření orgánem 
ochrany přírody lhůty v příslušných řízeních neběží.“. 

 
CELEX: 31992L0043 

 
40. V § 45i se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: 

 
„(7) Uložená kompenzační opatření musí být zajištěna před realizací záměru. Zajištění 

kompenzačních opatření potvrdí vyjádřením orgán ochrany přírody, který je stanovil. Uložení 
kompenzačních opatření je důvodem pro stanovení odkladu vykonatelnosti rozhodnutí, kterým 
se záměr schvaluje, a to ke dni vydání vyjádření orgánu ochrany přírody, kterým bude zajištění 
kompenzačních opatření potvrzeno.“. 

 
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9. 
 

41. V § 45i odst. 8 se za slovo „uložených“ vkládají slova „nebo stanovených“. 
 

42. Poznámky pod čarou č. 19b a 19c znějí: 
 
„19b) § 3 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
19c) § 3 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“. 
 

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

„§ 45j 
 

(1) Posouzení podle § 45i odst. 2 nebo hodnocení podle § 67 mohou provádět pouze 
fyzické osoby, které jsou držiteli zvláštní autorizace (dále jen „autorizace“). Podmínkou pro 
udělení autorizace je písemná žádost, bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání odpovídajícího 
zaměření a úspěšné vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Autorizaci uděluje, prodlužuje a 
odnímá Ministerstvo životního prostředí. Autorizace se uděluje na dobu 5 let a prodlužuje se 
opakovaně o dalších 5 let za podmínek stanovených v odstavci 3. Rozsah požadovaného 
vzdělání, obsah zkoušky a obsah přezkoušení podle odstavce 3 stanoví Ministerstvo životního 
prostředí vyhláškou. Autorizace k činnostem podle § 45i odst. 2 a § 67 vzniká též marným 
uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb. 

 
(2) Držitel autorizace je povinen zpracovávat posouzení podle § 45i odst. 2 nebo 

hodnocení podle § 67 odborně, objektivně, v plném rozsahu a při dodržení právních předpisů 
souvisejících s výkonem jeho činnosti. 

 
(3) Autorizaci lze prodloužit na základě písemné žádosti. Podmínkou pro prodloužení 

autorizace je splnění podmínek pro udělení autorizace stanovených v odstavci 1, zpracovávání 
dosavadních hodnocení v souladu s odstavcem 2 a úspěšné vykonání přezkoušení odborné 
způsobilosti. Pokud žadatel některou z podmínek stanovených pro prodloužení autorizace 
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nesplňuje, nevyhověl přezkoušení, nebo je naplněna některá z podmínek pro odnětí autorizace, 
Ministerstvo životního prostředí žádost o prodloužení autorizace zamítne. 

 
(4) Důvody pro odnětí autorizace jsou:  

a) autorizace byla vydána na podkladě nesprávných údajů,  
b) autorizovaná osoba přestane splňovat některou z podmínek požadovaných 

k udělení autorizace v odstavci 1,  
c) autorizovaná osoba nezpracovává posouzení v souladu s odstavcem 2,  
d) autorizovaná osoba zkreslí výsledky a závěry hodnocení uvedením 

nepravdivých skutečností, nebo neuvede nebo nezohlední skutečnosti rozhodné pro výsledky 
nebo závěry hodnocení, které v době zpracování posouzení nebo hodnocení prokazatelně 
nastaly nebo byly známy, nebo 

f) autorizovaná osoba o odnětí autorizace požádá. 
 

(5) Pokud byla fyzické osobě autorizace pravomocně odňata, je nová písemná žádost 
o její udělení přípustná nejdříve po 5 letech od doby nabytí právní moci vydaného rozhodnutí 
o odnětí autorizace. 

 
(6) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně 

odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí 
s autorizovanou činností, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, anebo se na něj podle 
trestního řádu nebo rozhodnutí prezidenta republiky hledí, jako by nebyl odsouzen. 
Ministerstvo životního prostředí si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle jiného 
právního předpisu19h) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost  
o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají 
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Při posuzování 
bezúhonnosti státních příslušníků členských států Evropské unie se postupuje podle jiného 
právního předpisu19f). 

 
(7) Při posuzování odborné kvalifikace státních příslušníků členských států Evropské unie 

se postupuje podle jiného právního předpisu19e). V souladu s jiným právním předpisem19g) se 
autorizace podle odstavce 1 nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě 
Evropské unie a na území České republiky hodlá dočasně nebo ojediněle vykonávat činnosti 
uvedené v odstavci 1, pokud písemně prokáže, že  

a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a  
b) je oprávněna k výkonu činností uvedených v odstavci 1 podle právních předpisů 

jiného členského státu Evropské unie. 
 

(8) O nesplnění požadavků podle odstavce 7 písm. a) a b) vydá Ministerstvo životního 
prostředí rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu byly předloženy úplné doklady podle 
odstavce 7 písm. a) a b).  

 
(9) Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 8, činnosti podle odstavce 1 mohou 

být vykonávány nejdéle po dobu jednoho roku ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta 
pro vydání tohoto rozhodnutí.  

 
(10) Při zpracovávání posouzení podle § 45i odst. 2 nebo hodnocení podle § 67 je osoba 

podle odstavce 7 povinna postupovat v souladu s odstavcem 2. O nesplnění požadavku podle 
tohoto odstavce vydá Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí. 

 
(11) V případě, že osoba podle odstavce 7 naplňuje některou ze skutečností uvedených 
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v odstavci 4, její oprávnění ke zpracování posouzení podle § 45i odst. 2 nebo hodnocení podle 
§ 67 na území České republiky zaniká. O zániku oprávnění vydá Ministerstvo životního 
prostředí rozhodnutí.“. 

 
44. V § 56 se odstavec 6 zrušuje. 

 
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6. 
 

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

46. V § 71 se doplňuje odstavec 5, který zní: 
 

„(5) Obce dále v samostatné působnosti ve svém územním obvodu vedou 
a) přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2, 
b) přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách 

podle § 63 odst. 1.“. 
 

47. V § 75 odst. 1 písmeno a) zní: 
 

„a) stavební úřady,“. 
 

48. V § 75 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena b) až h). 
 

49. § 76 včetně nadpisu zní: 
„§ 76 

 
Působnost stavebních úřadů 

 
(1) Stavební úřady ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo 

jejich ochranná pásma, evropsky významné lokality, ptačí oblasti a vojenské újezdy a jedná-li 
se o záměry podle stavebního zákona, v rámci řízení o povolení záměru, změně záměru před 
dokončením nebo o povolení užívání stavby podle stavebního zákona posoudí splnění 
podmínek upravených tímto zákonem pro  

a) vydání souhlasu k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení 
významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce 
podle § 4 odst. 2, 

b) stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků podle § 5b odst. 1, 
c) povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 a uložení náhradní výsadby podle 

§ 9 odst. 1, 
d) povolení výjimky ze zákazů stanovených v § 10 odst. 2 pro jeskyně, 
e) vydání souhlasu k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které 

by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz podle § 12 odst. 2, 
f) vydání souhlasu ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných 

stromů podle § 46 odst. 3, povolení výjimky ze zákazů u památných stromů podle § 56 odst. 1, 
zrušení ochrany památného stromu podle § 46 odst. 4, 

g) povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště 
chráněných druhů živočichů podle § 56, 

h) vydání souhlasu ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových 
komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí podle § 63 odst. 1. 
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Žádosti o povolení záměru, změnu záměru před dokončením nebo o povolení užívání 
stavby podle stavebního zákona nelze vyhovět, pokud nejsou splněny podmínky pro vydání 
souhlasu nebo povolení podle písmene a) až h) a jejich splnění nelze zajistit ani podmínkami 
rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona. Souhlas nebo povolení podle písmene 
a) až h) se v těchto případech samostatně nevydává a je součástí výrokové části rozhodnutí 
o povolení záměru, změně záměru před dokončením nebo o povolení užívání stavby podle 
stavebního zákona. 

 
(2) Stavební úřady dále v zastavěném území, zastavitelné ploše nebo v jejich částech, 

pokud byly v tomto území, ploše nebo v jejich částech územním plánem stanoveny prvky 
regulačního plánu, nebo byl pro ně vydán regulační plán, a to na území chráněných krajinných 
oblastí, národních parků, ochranných pásem zvláště chráněných území, evropsky významných 
lokalit a ptačích oblastí, jedná-li se o záměry podle stavebního zákona, v rámci řízení o povolení 
záměru, změně záměru před dokončením nebo o povolení užívání stavby podle stavebního 
zákona posoudí splnění podmínek upravených tímto zákonem pro 

a) povolení výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 43,  
b) vydání souhlasu k činnostem a zásahům v ochranných pásmech zvláště 

chráněných území podle § 37, 
c) vydání souhlasu k činnostem a zásahům ve zvláště chráněných územích podle 

§ 44 odst. 4, 
d) povolení výjimky ze zákazu poškozovat evropsky významné lokality a sporné 

lokality podle § 45b odst. 2 a udělení souhlasu k zásahům, které by mohly vést k poškození 
nebo narušení obnovy evropsky významných lokalit nebo jejich předmětů ochrany podle § 45c 
odst. 2 a udělení souhlasu k činnostem v ptačích oblastech podle § 45e odst. 2. 

Žádosti o povolení záměru, změnu záměru před dokončením nebo o povolení užívání 
stavby podle stavebního zákona nelze vyhovět, pokud nejsou splněny podmínky pro vydání 
souhlasu nebo povolení podle písmene a) až d) a jejich splnění nelze zajistit ani podmínkami 
rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona. Souhlas nebo povolení podle písmene 
a) až d) se v těchto případech samostatně nevydává a je součástí výrokové části rozhodnutí 
o povolení záměru, změně záměru před dokončením nebo o povolení užívání stavby podle 
stavebního zákona. 

 
(3) Podkladem pro vydání rozhodnutí podle odstavce 2 je vyjádření krajského úřadu. 

Agentury nebo správy národního parku jako dotčených orgánů podle jejich územní působnosti 
podle § 77a a 78 z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem. Vyjádření krajský úřad, 
Agentura nebo správa národního parku vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení žádosti 
stavebního úřadu. K vyjádření, které by bylo v rozporu s podmínkami stanovenými ve 
schválené územně plánovací dokumentaci, se nepřihlíží. 

 
(4) Stavební úřady v rozsahu své působnosti ukládají podmínky pro výkon činností, které 

by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo 
takové činnosti zakazují podle § 66 a v rozsahu své působnosti vykonávají státní dozor 
v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst. 1 a rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení 
do původního stavu podle § 86 odst. 1, ukládají provedení přiměřených náhradních opatření 
podle § 86 odst. 2 a projednávají přestupky podle § 87 a 88.“. 

 
50. V § 77 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nejde-li  

o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma“ nahrazují slovy „není-li 
příslušný jiný orgán ochrany přírody“. 
 

51. V § 77 odst. 1 písm. a) se slova „závazná stanoviska“ nahrazují slovem „souhlasy“ a 
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slova „, pokud se nejedná o registrovaný významný krajinný prvek podle  
§ 6 odst. 1 a pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality“ se 
nahrazují slovy „podle § 4 odst. 2 a registrují významné krajinné prvky podle 
§ 6 odst. 1“. 
 

52. V § 77 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena c) až q) se označují jako písmena b) až p). 
 

53. V § 77 odst. 1 písmeno g) zní: 
 

„g) povolují kácení dřevin podle § 8 odst. 1, přijímají oznámení o kácení dřevin, 
rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4 a ukládají 
náhradní výsadbu podle § 9,“. 

 
54. V § 77 odst. 1 se na začátek písmene h) vkládají slova „přijímají oznámení o učinění 

paleontologického nálezu,“. 
 

55. V § 77 odst. 1 písm. i) se slova „k umisťování a povolování staveb a“ zrušují. 
 

56. V § 77 odst. 1 se za písmeno j) vkládají nová písmena k) a l), která znějí: 
 

„k) sjednávají a zrušují smlouvy o smluvně chráněném památném stromu podle § 39 
a § 45 odst. 2, projednávají záměry na vyhlášení památných stromů podle § 55 odst. 1, vydávají 
rozhodnutí o vyhlášení památných stromů podle § 46 odst. 1, vymezení jejich ochranných 
pásem podle § 46 odst. 3 a zrušení ochrany památných stromů podle § 46 odst. 4 a předávají 
dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných památných stromech do ústředního 
seznamu podle § 47 odst. 1, 

l) vydávají souhlasy k ošetřování památných stromů podle § 46 odst. 2, souhlasy 
ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů podle § 46 odst. 3, 
povolují výjimky ze zákazů u památných stromů podle § 56 odst. 1 a uzavírají dohody podle 
§ 56 odst. 5, jde-li o památné stromy,“. 

 
Dosavadní písmena k) až p) se označují jako písmena m) až r). 
 

57. V § 77 odst. 1 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní: 
 

„o)  vydávají souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových 
komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí podle § 63 odst. 1,“. 
 

Dosavadní písmena o) až r) se označují jako písmena p) až s). 
 

58. V § 77 odst. 1 písm. s) se slova „a dále z hlediska přenesené působnosti obecních úřadů 
a pověřených obecních úřadů“ zrušují. 
 

59. V § 77 odst. 2 se slova „mimo území národních parků, chráněných krajinných oblastí a 
ochranných pásem národních parků“ nahrazují slovy „, není-li příslušný jiný orgán 
ochrany přírody“. 
 

60. V § 77 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „, zákona o lesích, zákona o rybářství, 
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, horního zákona a zákona 
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o geologických pracích, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody “. 
 

61. V § 77 odst. 4 se slova „, nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma 
anebo o vojenské újezdy,“ zrušují. 

 
62. V § 77a odst. 3  se za slovo „území“ vkládají slova „a na území evropsky významných 

lokalit a ptačích oblastí“, slova „obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, a“ se 
zrušují a slova „podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí“ se 
nahrazují slovy „příslušný jiný orgán ochrany přírody“. 
 

63. V § 77a odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „nejde-li o národní parky, chráněné 
krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a ochranná 
pásma těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy“ nahrazují slovy 
„není-li podle tohoto zákona příslušný stavební úřad, Agentura, správa národního parku, 
újezdní úřad, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo životního prostředí,“. 
 

64. V § 77a odst. 4 písm. a) se slova „závazná stanoviska“ nahrazují slovem „souhlasy“. 
 

65. V § 77a odst. 4 písm. b) se slova „a vedou evidenci převzaté dokumentace jeskyní“ 
zrušují a na konci textu písmene b) se doplňují slova „a předávají ji do evidence 
Agentuře“. 
 

66. V § 77a odst. 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 
 

„c) vydávají souhlasy k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které 
by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz podle § 12 odst. 2 na území přírodních rezervací, 
přírodních památek a jejich ochranných pásem a na území evropsky významných lokalit a 
ptačích oblastí,“. 

 
Dosavadní písmena c) až x) se označují jako písmena d) až y). 
 

67. V § 77a odst. 4 písm. m) se slova „a na jejich území vydávají i stanoviska podle 
§ 4odstavce 2,“ zrušují. 
 

68. V § 77a odst. 4 písmeno y) zní: 
 

„y) uplatňují stanoviska k návrhu zásad územního rozvoje, územního plánu, 
regulačního plánu, vymezení zastavěného území a územního opatření z hlediska zájmů 
chráněných tímto zákonem a jsou dotčeným orgánem při jejich pořizování.“. 

 
69. V § 77a odst. 5 úvodní části ustanovení se za číslo „4“ vkládají slova „, není-li podle 

tohoto zákona příslušný stavební úřad, Agentura, správa národního parku, újezdní úřad, 
Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo životního prostředí,“. 
 

70. V § 77a odst. 5 se na konci textu písmene e) doplňují slova „, podílí se na jejich realizaci 
a zajišťují další potřebnou péči o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“. 
 

71. V § 77a odst. 6 se slova „mimo území národních parků, chráněných krajinných oblastí 
a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území“ nahrazují slovy „, není-li podle 
tohoto zákona příslušný stavební úřad, Agentura, správa národní parku, újezdní úřad, 
Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo životního prostředí“. 
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72. V § 78 odst. 1 větě první se slova „pověřených obecních úřadů,“ zrušují a slovo 

„příslušné“ se nahrazuje slovy „příslušný stavební úřad, správa národního parku nebo“ 
a ve větě poslední se slova „obecních úřadů, pověřených obecních úřadů,“ zrušují a 
slovo „příslušné“ se nahrazuje slovy „příslušný stavební úřad, správa národního parku 
nebo“. 
 

73. V § 78 odst. 2 větě první se slova „obecních úřadů, pověřených obecních úřadů,“ zrušují 
a slovo „příslušné“ se nahrazuje slovy „příslušný stavební úřad nebo“ a ve větě druhé 
se za slova „Švýcarsko vykonává státní správu“ vkládají slova „v rozsahu působnosti 
Agentury“. 

 
74. V § 78 odstavec 3 zní: 

 
„(3) Agentura a správy národních parků dále v obvodu své územní působnosti podle 

odstavců 1 a 2  
a) vydávají souhlasy k vyhrazení míst ke zneškodňování odpadů na území 

chráněných krajinných oblastí,  
b) vydávají souhlasy k vyhrazení míst pro pořádání soutěží na jízdních kolech na 

území chráněných krajinných oblastí,  
c) vydávají souhlasy k vyznačení cest na území národních přírodních rezervací,  
d) rozhodují o omezení nebo vyloučení výkonu práva myslivosti a práva rybářství 

v národních parcích, o vydání souhlasu k výkonu rybářského a mysliveckého práva na území 
národních přírodních rezervací a o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství v přírodních 
rezervacích,  

e) vydávají souhlasy k využití území, činnostem nebo zásahům vázaným na 
předchozí souhlas orgánu ochrany přírody v ochranných pásmech zvláště chráněných území,  

f) zajišťují zpracování plánů péče o přírodní rezervace, přírodní památky  
a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území, schvalují tyto plány péče  
a zajišťují jejich realizaci podle § 38, 

g) zajišťují zpracování záměrů na vyhlášení přírodních rezervací, přírodních 
památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, oznamují tyto záměry a 
projednávají je, 

h) předávají dokumentaci vyhlášených přírodních rezervací, přírodních památek 
a jejich ochranných pásem do ústředního seznamu; po vyhlášení přírodních rezervací, 
přírodních památek nebo jejich ochranných pásem ohlašují příslušnému katastrálnímu úřadu 
údaje, popřípadě změny těchto údajů, týkající se ochrany nemovitých věcí podle tohoto zákona, 
k zápisu do katastru nemovitostí, 

i) povolují výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 43 a ze 
zákazu poškozovat evropsky významné lokality a sporné lokality podle § 45b odst. 1,  

j) vyhrazují místa a stanovují přitom podmínky týkající se rozsahu, způsobu a času 
prováděných činností podle § 16, § 16a odst. 1 písm. c), § 17 odst. 2, § 26, § 29 a § 37 odst. 3 
opatřením obecné povahy,  

k) vydávají souhlasy k využití území, činnostem a zásahům ve zvláště chráněných 
územích podle § 12, § 16a odst. 3, § 16b, § 16c, § 16d a § 44,  

l) vydávají souhlasy k zásahům v evropsky významných lokalitách podle § 45c 
odst. 2, zajišťují péči o evropsky významné lokality a označují evropsky významné lokality, 

m) vydávají souhlasy k činnostem v ptačích oblastech podle § 45e odst. 2, uzavírají 
smlouvy o způsobu hospodaření v ptačích oblastech podle § 45e odst. 4 a zajišťují péči o ptačí 
oblasti, 

n) vydávají opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu vstupu podle § 64, 
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o) uplatňují stanoviska k návrhu zásad územního rozvoje, územního plánu, 
regulačního plánu, vymezení zastavěného území a územního opatření z hlediska zájmů 
chráněných tímto zákonem a jsou dotčeným orgánem při jejich pořizování.“. 
 

75. V § 78 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí: 
 

„(4) Agentura a správy národních parků v obvodu své územní působnosti podle odstavců 
1 a 2 povolují výjimky ze zákazů stanovených v § 10 odst. 2 pro jeskyně, vydávají povolení 
pro průzkum nebo výzkum jeskyní podle § 10 odst. 3, přijímají oznámení o zjištění jeskyní, 
přebírají dokumentaci jeskyní a vedou evidenci převzaté dokumentace jeskyní podle 
§ 10 odst. 5. 

 
(5) Agentura a správy národních parků v obvodu své územní působnosti podle odstavce 

1 a 2 vydávají stanoviska ke koncepcím nebo k záměrům podle  
§ 45i odst. 1, ukládají a stanovují kompenzační opatření a informují o uložených 
kompenzačních opatřeních Ministerstvo životního prostředí.“. 

 
Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 6 až 13. 

 
76. V § 78 odst. 8 se slova „, není-li k tomu příslušné Ministerstvo životního prostředí“ 

zrušují. 
 

77. V § 78 se na konci textu odstavce 9 doplňují slova „a Agentura tuto nápravu 
bezodkladně provede“. 
 

78. V § 78 odst. 13 se věta první zrušuje. 
 

79. V § 78 se doplňují odstavce 14 a 15, které znějí: 
 

„(14) Do řízení vedených stavebním úřadem podle § 76 odst. 2 vydávají Agentura  
a správy národních parků v obvodu své územní působnosti podle odstavců 1 a 2 vyjádření 
dotčeného orgánu státní správy z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem. 

 
(15) Agentura na celém území České republiky, mimo území národních parků  

a jejich ochranných pásem a mimo území Chráněné krajinné oblasti Šumava a Chráněné 
krajinné oblasti Labské pískovce, a správy národních parků v obvodu své územní působnosti 
podle odstavce 2 vykonávají působnost orgánů ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které 
tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy.“. 

 
80. V § 78a odst. 1 se slova „obecních úřadů, pověřených obecních úřadů,“ nahrazují slovy 

„stavebních úřadů, obecních úřadů“ a slova „orgánů krajů“ se nahrazují slovy 
„krajských úřadů“. 
 

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

82. V § 79 odst. 3 písm. n) se číslo „10“ nahrazuje slovy „5 a informuje Komisi o uložených 
nebo stanovených kompenzačních opatřeních a způsobu jejich zajištění podle § 45i odst. 
8“. 
 
CELEX: 31992L0043 
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83. V § 79 odst. 3 písmeno s) zní: 
 

„s) uplatňuje stanoviska k návrhu územního rozvojového plánu a zásadám 
územního rozvoje z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem a je dotčeným orgánem při 
jejich pořizování,“. 

 
84. V § 79 odst. 3 se na konci písmene u) čárka nahrazuje tečkou a písmeno v) se zrušuje. 

 
85. V § 79 odst. 4 se slova „ve společném územním a stavebním“ nahrazují slovem „v“. 

 
CELEX: 32013R0347 
 

86. V § 79 odst. 5 písm. k) se číslo „13“ nahrazuje číslem „9“. 
 

87. V § 79 odst. 5 písm. l) se slova „, zkoušky, podmínky prodloužení autorizace a důvody 
pro odnětí autorizace“ nahrazují slovy „a obsah přezkoušení“ a text „§ 45i odst. 3“ se 
nahrazuje textem „§ 45j odst. 1“. 
 

88. V § 80 odst. 3 větě druhé se za slovo „již“ vkládají slova „stavební úřad, újezdní úřad,“, 
ve větě třetí se za slovo „zahájí“ vkládají slova „stavební úřad, újezdní úřad,“ a za slovo 
„přestupku“ se vkládají slova „stavební úřad, újezdní úřad,“ a ve větě čtvrté se za slovo 
„a“ vkládají slova „stavební úřad, újezdní úřad,“. 
 
CELEX: 31992L0043 
 

89. V § 83 se doplňují odstavce 5 a 6, který znějí: 
 

„(5) Orgán ochrany přírody spojí různá řízení, včetně posouzení podmínek pro vydání 
souhlasu podle tohoto zákona pro záměr vyžadující povolení podle stavebního zákona do 
jednoho řízení a vydá žadateli jedno společné rozhodnutí. 

 
(6) V případě řízení o žádosti o povolení záměru podle stavebního zákona se odstavce 1 

až 4 nepoužijí.“. 
 

90. Za § 83 se vkládá nový § 83a, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 83a 
 

Obsah žádosti v řízení ve věcech ochrany přírody 
 

(1) Kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem žadatel k žádosti dále 
přiloží projektovou dokumentaci záměru, kterou předkládá v rámci povolovacího řízení podle 
jiných právních předpisů, nebo jinou obdobnou dokumentaci, která umožní posoudit předmět 
žádosti. Tato dokumentace obsahuje zejména: 

a) údaje o přesném umístění a rozsahu záměru, o investorovi a zpracovateli 
projektu, 

b) podrobný popis technického a technologického řešení, spočívající zejména 
v popisu charakteru záměru, zdůvodnění umístění záměru z hlediska zájmů chráněných tímto 
zákonem, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, případně 
odmítnutí, z hlediska ochrany přírody a krajiny,  

c) informace o termínu zahájení provádění záměru a jeho dokončení, délce provozu 
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a termínu případné likvidace záměru,  
d) informace o vstupech a výstupech a z nich vyplývajících předpokládaných 

vlivech záměru na okolní přírodu a krajinu v době provádění, provozu a případné likvidace 
záměru, 

e) posouzení vlivů záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti podle § 45i odst. 2, nejedná-li se o žádost podle § 45i odst. 1 tohoto 
zákona, a hodnocení vlivů zamýšleného zásahu podle § 67, jsou-li podle tohoto zákona 
vyžadovány, 

f) technické výkresy a mapovou dokumentaci. 
 
 (2) V žádosti žadatel dále uvede následující údaje o záměru, pokud již nejsou součástí 

projektové dokumentace podle odstavce 1: 
a) charakteristiku stavu přírody a krajiny v dotčeném území, které budou záměrem 

pravděpodobně významně ovlivněny, zejména strukturu a ráz krajiny, její geomorfologii a 
hydrologii, ekosystémy a jejich složky, biotopy druhů, části území a druhy chráněné podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny, zejména významné krajinné prvky, územní systémy 
ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, ochranná pásma zvláště chráněných 
území, přírodní parky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, ptáky nebo zvláště chráněné 
druhy rostlin a živočichů, 

b) charakteristiku možných vlivů a odhad jejich významnosti z hlediska 
pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti, 

c) návrh opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých 
vlivů na přírodu a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné, 

d) výčet a podrobné vysvětlení důvodů pro vydání souhlasu nebo povolení 
výjimky, jedná-li se o činnost zakázanou podle tohoto zákona, v souladu s tímto zákonem.“. 

 
91. V § 85 odst. 1 větě první se za slovo „úřady,“ vkládají slova „obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností, stavební úřady, újezdní úřady,“. 
 

92. V § 88a větě první se za slovo „inspekcí,“ vkládají slova „stavebním úřadem,“ a ve větě 
čtvrté se za slovo „parku“ vkládají slova „, stavebním úřadem“. 
 

93. V § 90 se odstavec 2 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 3 až 18 se označují jako odstavce 2 až 17. 
 

94. V § 90 odstavec 11 zní: 
 

„(11) Ministerstvo životního prostředí je oprávněno vyhláškou zrušit dosavadní ochranu 
národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních 
památek a jejich ochranných pásem, která byla vyhlášena podle dřívějších právních předpisů 
před nabytím účinnosti tohoto zákona, která byla vyhlášena na základě již zrušeného zmocnění 
nebo která byla vyhlášena již zaniklým orgánem vykonávajícím působnost v oblasti veřejné 
správy, v případě, kdy je na jejich území Ministerstvem životního prostředí, Agenturou nebo 
správou národního parku zvláště chráněné území podle tohoto zákona nově vyhlášeno, nebo za 
podmínek stanovených v § 45.“. 
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Čl. IX 
 

Přechodné ustanovení 
 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je oprávněna nařízením zrušit 
nařízení kraje, kterým se zřizuje přírodní rezervace, přírodní památka nebo jejich ochranné 
pásmo, vydané podle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, v případě, kdy přírodní rezervaci, přírodní památku nebo jejich 
ochranné pásmo nově jako zvláště chráněné území vyhlašuje. 
 
 

ČÁST OSMÁ 
 

Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 
 

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

 
1. V § 7 odst. 1 se za číslo „9“ vkládají slova „nebo vyjádření podle § 9 odst. 11“. 

 
2. V § 7 odst. 2 se slovo „platnými“ zrušuje a slovo „platným“ se zrušuje. 

 
3. V § 7 odst. 3 se věta poslední zrušuje. 

 
4. V § 7 se odstavce 4 až 6 zrušují. 

 
5. V § 9 odst. 2 písm. b) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „s rodinným domem nebo 

se stavbou pro rodinnou rekreaci; toto ustanovení se nepoužije, je-li zastavěný stavební 
pozemek o výměře rovné nebo větší 1000 m2“. 
 

6. V § 9 odst. 2 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje. 
 

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

 
8. V § 9 odst. 5 písm. c) se slovo „platném“ zrušuje. 

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

 
10. V § 9 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí: 

 
„(10) Jedná-li se o záměr povolovaný podle stavebního zákona vyžadující odnětí 

zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, souhlas s odnětím zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu se nevydává a nahrazuje jej povolení záměru podle stavebního 
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zákona. Náležitosti žádosti uvedené v odstavci 6, popřípadě v odstavci 7 jsou součástí žádosti 
o povolení záměru podle stavebního zákona. Povolení záměru podle stavebního zákona 
obsahuje mimo jiné náležitosti uvedené v odstavci 8 písm. a) až e) včetně plánu rekultivace. 

 
(11) O případném odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu u záměrů 

vyžadujících odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo 
rovné 1 ha s výjimkou záměrů umísťovaných na území národních parků rozhodne stavební úřad 
jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle tohoto zákona. O případném odnětí 
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu u záměrů vyžadujících odnětí zemědělské 
půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře větší než 1 ha a záměrů umísťovaných na území 
národního parku rozhodne stavební úřad na základě vyjádření k tomu příslušných orgánů 
ochrany zemědělského půdního fondu.“. 

 
11. V § 11 odst. 1 se za slovo „fondu,“ vkládají slova „, nebo k záměru vyžadujícímu odnětí 

zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu povolenému stavebním úřadem 
[§ 17c písm. a)]“. 
 

12. V § 11 odst. 2 větě poslední se za slovo „odnětím“ vkládají slova „nebo v rozhodnutí 
o povolení  záměru stavebním úřadem“. 
 

13. V § 11 odst. 4 písm. a) se za text „(§ 21),“ vkládají slova „anebo rozhodnutí o povolení 
záměru stavebním úřadem [§ 17c písm. a)]“. 
 

14. V § 11 odst. 6 větě první se slovo „odnětím,“ nahrazuje slovy „odnětím nebo rozhodnutí 
o povolení záměru podle stavebního zákona“. 

 
15. V § 11a odst. 1 písm. j) se slova „souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo 

s platným územním plánem, nebo“ nahrazují slovy „ploše nebo koridoru pro ně 
vymezeném v zásadách územního rozvoje nebo v územním plánu,“. 
 

16. V § 11a odst. 1 písm. k) bodu 2 se slovo „, nebo“ nahrazuje čárkou. 
 

17. V § 11a odst. 3 větě první se za text „(§ 21)“ vkládají slova „nebo ode dne nabytí právní 
moci povolení záměru podle stavebního zákona (§ 9 odst. 10)“. 
 

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

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

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

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

21. V § 15 se na konci textu písmene k) doplňují slova „nebo stavební úřad“. 
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22. § 16 zní: 
„§ 16 

 
 Správy národních parků  

a) vykonávají na území národních parků působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností a krajských úřadů (§ 15 a 17a), 

b) vydávají podle § 9 odst. 11 u záměrů povolovaných podle stavebního zákona 
vyjádření, jedná-li se o záměr vyžadující odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního 
fondu o výměře menší nebo rovné 10 ha na území národních parků a u dočasného odnětí nebo 
trvalého odnětí s dočasným odvodem vydávají u těchto záměrů potvrzení o ukončení 
rekultivace podle § 11b odst. 2, 

c) ukládají opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jimi 
vydaného vyjádření (§ 9 odst. 11) a 

d) kontrolují plnění podmínek jimi vydaného vyjádření (§ 9 odst. 11), včetně provádění 
rekultivací, a jimi uloženého opatření k nápravě.“. 
 

23. V § 17 písm. a) se za slova „stanovisko k“ vkládají slova „územnímu rozvojovému 
plánu,“, slovo „samostatné“ se zrušuje a za slovo „území“ se vkládají slova 
„samostatným postupem pro území“. 
 

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

25. V § 17 písm. c) se za slovo „fondu“ vkládají slova „nebo vyjádření podle § 9 odst. 11“ 
a za slovo „souhlasů“ se vkládají slova „a vyjádření“. 
 

26. V § 17 písm. i) se za slovo „souhlasů“ vkládají slova „a vyjádření“. 
 

27. V § 17 se na konci písmene j) doplňují slova „a vyjádření“. 
 

28. V § 17 se na konci písmene l) čárka nahrazuje tečkou a písmena m) a n) se zrušují. 
 
CELEX: 32013R0347 
 

29. V § 17a písm. a) se slovo „samostatné“ zrušuje a za slova „vymezení zastavěného 
území“ se vkládají slova „samostatným postupem“. 
 

30. V § 17a se písmena c) a d) zrušují. 
 
Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena c) až h). 
 

31. V § 17a písm. c) se za slovo „fondu“ vkládají slova „nebo vyjádření podle § 9 odst. 11“ 
a za slovo „souhlasů“ se vkládají slova „a vyjádření“. 
 

32. V § 17a písm. f) a g) se za slovo „souhlasů“ vkládají slova „a vyjádření“. 
 

33. V § 17b písm. b) se za slovo „inspekci“ vkládají slova „a vlastníka nemovité věci“. 
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34. Za § 17b se vkládá nový § 17c, který zní: 
 

„§ 17c 
 

(1) Stavební úřad rozhodnutím o povolení záměru podle stavebního zákona rozhoduje o 
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 10  a 11, přičemž v odůvodnění 
rozhodnutí uvede též zhodnocení dodržení zásad ochrany zemědělské půdy podle § 3 a 4. 

 
(2) U záměrů vyžadujících odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu 

o výměře menší nebo rovné 1 ha stavební úřad 
a) kontroluje plnění podmínek jím vydaných povolení, kterými bylo rozhodnuto 

o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, včetně provádění rekultivací, a opatření 
k nápravě jím uložených,  

b) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jím 
vydaných povolení, kterými bylo rozhodnuto o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského 
půdního fondu, 

c) projednává přestupky vyplývající z porušení jeho rozhodnutí, 
d) vydává u jím vydaných povolení, kterými bylo rozhodnuto o odnětí zemědělské 

půdy ze zemědělského půdního fondu potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2, 
e) zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze 

zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy.“. 
 

35. V § 18 odst. 1 větě první se za slova „fondu se“ vkládají slova „s výjimkou postupu 
podle § 9 odst. 10“. 

 
36. V § 18 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Pokud o odnětí zemědělské půdy ze 

zemědělského půdního fondu stavební úřad podle § 17c odst. 1 rozhodl rozhodnutím 
o povolení záměru, zašle stavební úřad stejnopis písemného vyhotovení tohoto 
rozhodnutí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu se 
dotčená zemědělská půda nebo její největší část nachází, a to včetně dokumentace 
připojené k žádosti o povolení záměru alespoň v rozsahu podkladů podle § 9 odst. 6.“. 
 

37. V § 20 odst. 1 písm. i) a v § 20a odst. 1 písm. i) se slova „rozhodnutím vydaným na 
základě souhlasu“ nahrazují slovy „v souhlasu“, slova „podle § 10 odst. 1,“ se zrušují a 
na konci textu písmene i) se doplňují slova „odst. 1 anebo povolením záměru podle 
stavebního zákona“. 
 

38. V § 21 odstavce 2 a 3 znějí: 
 

„(2) Vyžaduje-li záměr povolení podle jiného právního předpisu, je souhlas s odnětím 
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu závazným stanoviskem podle správního 
řádu. 

 
(3) Vyjádření podle § 9 odst. 11 obsahuje náležitosti stanovené v § 9 odst. 8 včetně plánu 

rekultivace.“. 
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Čl. XI 
 

Přechodná ustanovení 
 

1.   Byl-li vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu 
podle § 9 formou závazného stanoviska pro záměr, který vyžadoval rozhodnutí nebo jiný úkon 
podle stavebního zákona ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do 
tohoto dne se nestal závaznou součástí rozhodnutí nebo jiného úkonu podle stavebního zákona 
(§ 10 odst. 1), přičemž tento záměr nevyžaduje povolení podle stavebního zákona účinného ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, má toto závazné stanovisko účinky pravomocného 
rozhodnutí. Za okamžik nabytí právní moci se považuje okamžik nabytí právní účinnosti 
souhlasu s odnětím. 

 
2. U souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vydaného 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který se stal před tímto dnem závaznou součástí 
rozhodnutí nebo jiného úkonu podle stavebního zákona, 

a) kontroluje plnění podmínek daných tímto souhlasem, včetně provádění 
rekultivace, 

b) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek 
daných tímto souhlasem a 

c) vydává potvrzení o ukončení rekultivace schválené podle tohoto souhlasu podle 
§ 11b odst. 2 

orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který tento souhlas vydal. 
 
 

ČÁST DEVÁTÁ 
 

Změna zákona o dani z nemovitých věcí 
 

Čl. XII 
 
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 
242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona 
č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., 
zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 
Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 
261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 
č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb., zákona 
č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., 
zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 23/2015 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., 
zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 364/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 4 odst. 1 písm. h) se bod 6 zrušuje. 
 

Dosavadní body 7 až 12 se označují jako body 6 až 11. 
 

2. V § 4 odst. 1 písm. k) bodě 3 se za slovo „obce“ vkládají slova „podle stavebního 
zákona“. 

 
3. V § 4 odst. 1 písm. o) se slova „nebo kolaudačním souhlasem stavebního úřadu“ 

nahrazují slovy „podle stavebního zákona“. 
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4. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které 

zní: 
 

„y) pozemky tvořící jeden funkční celek s povolenou skládkou podle zákona 
o odpadech; na tyto pozemky se použije odstavec 2 obdobně.“. 
 

5. V § 6 odst. 3 větě první se za slovo „určený“ vkládají slova „podle pravomocného 
povolení stavby podle stavebního zákona“ a slova „, která byla ohlášena nebo na kterou 
bylo vydáno stavební povolení nebo společné povolení, kterým se stavba umisťuje a 
povoluje nebo která bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora 
anebo na základě veřejnoprávní smlouvy“ se zrušují a ve větě poslední se slova 
„ohlášení nebo stavební povolení nebo společné povolení, kterým se stavba umisťuje a 
povoluje, pozbude platnosti nebo posouzení autorizovaným inspektorem pozbude 
účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy“ nahrazují slovy „toto povolení 
stavby pozbude platnosti“. 

 
6. V § 9 odst. 1 písm. j) se slova „nebo kolaudačním souhlasem stavebního úřadu“ 

nahrazují slovy „podle stavebního zákona“. 
 

7. V § 9 odst. 1 písm. m) bod 6 zní: 
 

„6. pro povolenou skládku podle zákona o odpadech,“. 
 

8. V § 9 odst. 1 písm. p) se slova „vydání kolaudačního souhlasu“ nahrazují slovy „právní 
moci kolaudačního rozhodnutí podle stavebního zákona“. 

 
9. V § 11 odst. 2 větě poslední se za slovo „včetně“ vkládají slova „ustoupeného 

podlaží a“. 
 
 

Čl. XIII 
 

Přechodné ustanovení 
 

Pro daňové povinnosti u daně z nemovitých věcí na zdaňovací období započatá přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije 
zákon č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
 

ČÁST DESÁTÁ 
 

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

 
Čl. XIV 

 
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., 
zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 153/2011 
Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 459/2016 Sb., zákona č. 
277/2019 Sb. a zákona č. 47/2020 Sb., se mění takto: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



37 
 

 
1. Na konci názvu zákona se doplňují slova „(autorizační zákon)“. 

 
2. V § 1 písm. d) se slova „(dále jen „Komora“)“ zrušují.  

 
3. V § 4 odstavec 3 zní: 

 
„(3) Autorizace uvedená v odstavci 2 písm. a) opravňuje vykonávat činnosti podle  

§ 17 písm. b), c), e) až n) tohoto zákona. Autorizace uvedená v odstavci 2 písm. b) opravňuje 
vykonávat činnosti podle § 17 písm. a), b), g), h), m) a n) tohoto zákona. Autorizace uvedená 
v odstavci 2 písm. c) opravňuje vykonávat činnosti podle § 17 písm. d), g), h), l) až n) tohoto 
zákona. Podrobnosti o rozsahu působnosti v jednotlivých oborech stanoví autorizační řád 
vydaný Českou komorou architektů.“. 

 
4. V § 4 se odstavec 4 zrušuje. 

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

 
„(4) Podrobnosti o rozsahu působnosti v jednotlivých oborech stanoví vnitřní předpis 

vydaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.“. 
 

6. V § 6 se věta první nahrazuje větou „Česká komora architektů je oprávněna stanovit 
dílčí specializace v rámci oborů podle § 4 a Česká komora autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě je oprávněna stanovit dílčí specializace v rámci oborů 
podle § 5.“. 

 
7. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „Komora“ nahrazuje slovy „Česká 

komora architektů nebo Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě (dále jen „Komora“)“. 
 

8. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 7 odst. 2 se za slovo „písemné“ vkládají 
slova „nebo elektronické“. 

 
9. V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „autorizaci“ nahrazuje slovy „veškeré 

udělené autorizace“. 
 

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

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

„d) která je v prodlení se zaplacením členského příspěvku podle § 12 odst. 7 a 
příspěvek nezaplatila ani do 1 měsíce poté, co byla k tomu Komorou vyzvána s poučením 
o následcích nezaplacení; autorizace se pozastavuje do doby zaplacení dlužného členského 
příspěvku.“. 

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

které jí byla udělena autorizace“ nahrazují slovy „veškerých odborných činností 
poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací, za porušení obecně závazných 
právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních předpisů 
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Komory“. 
 

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

14. V § 17 písm. a) se slova „včetně územně plánovacích podkladů“ nahrazují slovy 
„s výjimkou řešení územního systému ekologické stability“. 
 

15. V § 17 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
 

„b) vypracovávat územní studii,“. 
 

Dosavadní písmena b) až l) se označují jako písmena c) až m). 
 

16. V § 17 písmena c) a d) znějí: 
 

„c) vypracovávat dokumentaci pro povolení stavby s výjimkou staveb inženýrských, 
dokumentaci pro rámcové povolení, dokumentaci pro povolení změny využití území a 
vypracovávat architektonicko-stavební řešení v příslušné části dokumentace pro provádění 
stavby, 

d) vypracovávat dokumentaci zahradních a krajinářských úprav včetně příslušné 
územní studie a příslušné částí územně plánovací dokumentace (územní systém ekologické 
stability, koncepce uspořádání krajiny, systémy sídelní zeleně).“. 

 
17. V § 17 písm. e) se slova „projektové dokumentace“ nahrazují slovy „dokumentace pro 

povolení“. 
 

18. V § 17 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: 
 

„f)  koordinovat vypracování projektové dokumentace,“. 
 

Dosavadní písmena f) až m) se označují jako písmena g) až n). 
 

19. V § 17 písm. i) se slovo „projektovou“ zrušuje. 
 

20. V § 17 písm. j), v § 18 písm. j) a v § 19 písm. e) se slovo „autorský“ nahrazuje slovy 
„dozor projektanta“ a za slovo „dozor“ se vkládá slovo „stavebníka“. 
 

21. V § 17 písmeno k) zní: 
 

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

 
22. V § 17 písm. m) a v § 18 písm. k) se slova „při územním, stavebním nebo kolaudačním 

řízení“ nahrazují slovy „v řízení podle stavebního zákona“. 
 

23. V § 18 písm. a) se slova „dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou 
dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů) s výjimkou 
těch“ nahrazují slovy „dokumentaci pro povolení stavby s výjimkou“ a za slovo 
„předpisů9)“ se vkládají slova „vypracovávat dokumentaci pro rámcové povolení, 
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dokumentaci pro povolení změny využití území, dokumentaci pro provádění stavby a 
dokumentaci pro odstranění stavby,“. 
 

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

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

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

26. V § 18 písm. f) se za slovo „technické“ vkládá slovo „, geotechnické“. 
 

27. V § 18 písmeno i) zní: 
 

„i) odborně vést provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího,“. 
 

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

„(2) Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, technologická zařízení 
staveb, městské inženýrství nebo stavby pro plnění funkce lesa, je v celém rozsahu stavby, 
příslušející oboru jeho autorizace, oprávněn vypracovávat všechny oborově vydělené části této 
dokumentace nebo projektové dokumentace, tedy části příslušející oborům technika prostředí 
staveb, statika a dynamika staveb, geotechnika a požární bezpečnost staveb. Zvláštní právní 
předpis upravující povinnosti autorizované osoby ani § 12 odst. 6 nejsou dotčeny.“. 

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

slova „dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo“ se zrušují. 
 

30. V § 19 písm. b) se za slovo „nebo“ vkládají slova „projektové dokumentace 
zpracované“. 
 

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

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

32. V § 19 písmeno e) zní: 
 

„e) odborně vést provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího,“. 
 

33. V § 19 písm. h) se slova „při stavebním nebo kolaudačním řízení“ nahrazují slovy 
„v řízení podle stavebního zákona“. 

 
34. V § 20 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „zákonem“ vkládají slova „nebo 

vnitřním předpisem Komory“. 
 

35. V § 20 odst. 1 písm. b) se částka „50000 Kčs“ nahrazuje částkou „300 000 Kč“. 
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36. V § 20 odst. 1 se závěrečná část ustanovení zrušuje. 

 
37. V § 20 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: 

 
„(2) V rozhodnutí o disciplinárním opatření podle odstavce 1 písm. c) Komora stanoví 

dobu pozastavení autorizace a lhůtu pro přezkoušení odborné způsobilosti disciplinárně 
potrestaného [§ 7 odst. 1 písm. g)]. Úspěšné přezkoušení odborné způsobilosti disciplinárně 
potrestaného je nezbytným předpokladem pro výkon činnosti autorizované osoby po uběhnutí 
lhůty pozastavení autorizace.  

 
(3) Rozhodnutí o disciplinárním opatření podle odstavce 1 písm. b) nebo c) může 

současně obsahovat rozhodnutí o zákazu výkonu funkcí v Komoře.“. 
 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4. 
 

38. V § 21 odst. 2 větě první se slova „šesti měsíců“ nahrazují slovy „jednoho roku“ a slovo 
„tří“ se nahrazují slovem „čtyř“. 
 

39. V § 23 odst. 3 se za slovo „hostující“ vkládají slova „a usazené“ a slovo „sdružovat“ se 
nahrazuje slovem „registrovat“. 
 

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

41. V § 25 odst. 1 větě druhé se slovo „rok“ nahrazuje slovy „3 roky“. 
 

 
Čl. XV 

 
Přechodná ustanovení 

 
1. Osoby, kterým byla udělena autorizace se všeobecnou působností přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se považují za osoby autorizované v oborech architektura, územní 
plánování a krajinářská architektura. Tyto osoby jsou povinny do 7 let ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona předložit České komoře architektů osvědčení o autorizaci a autorizační razítko 
k výměně za nová osvědčení o autorizaci a nová autorizační razítka, na nichž budou uvedena 
oprávnění pro obory architektura, územní plánování a krajinářská architektura. Původní 
osvědčení o autorizaci a autorizační razítko pozbývají platnosti uplynutím 7 let ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 

 
2. Osoby, kterým byla udělena autorizace v oboru architektura přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se považují za osoby autorizované v oborech architektura a územní 
plánování. Tyto osoby jsou povinny do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
předložit České komoře architektů osvědčení o autorizaci a autorizační razítko k výměně za 
nová osvědčení o autorizaci a nová autorizační razítka, na nichž budou uvedena oprávnění pro 
obory architektura a územní plánování. Původní osvědčení o autorizaci a autorizační razítko 
pozbývají platnosti uplynutím 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



41 
 

ČÁST JEDENÁCTÁ 
 

Změna zákona o daních z příjmů 
 

Čl. XVI 
  

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 
96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona 
č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona 
č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona 
č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona 
č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., 
zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 
Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 
225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., 
zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., 
zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 
Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 
239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona 
č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., 
zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 
Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 
Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 
360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona 
č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., 
zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 
Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 
189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona 
č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona 
č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., 
zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., 
zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 
304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona 
č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 
353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., 
zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 
Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 
503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona 
č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu 
č. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 
Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 
Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 
Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 125/2016 Sb., zákona č. 
148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 271/2016 
Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 
200/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 246/2017 Sb., zákona č. 254/2017 Sb., zákona 
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č. 293/2017 Sb., zákona č. 306/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona 
č. 125/2019 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 303/2019 Sb., zákona č. 364/2019 
Sb., zákona č. 299/2020 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto:  

 
1. V § 38l odst. 1 písm. c) se slova „stavebním povolením, společným povolením, kterým 

se stavba umisťuje a povoluje, nebo ohlášením stavby“ nahrazují slovy „povolením 
podle stavebního zákona“. 
 

2. V § 38l odst. 1 písm. d) se slova „stavebním povolením, společným povolením, kterým 
se stavba umisťuje a povoluje, nebo ohlášením stavby“ nahrazují slovy „povolením 
podle stavebního zákona“. 

 
 

ČÁST DVANÁCTÁ 
 

Změna zákona o zeměměřictví 
 

Čl. XVII 
 

V § 4d odst. 3 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 47/2020 Sb., se slova „§ 161 odst. 1 
věty druhé“ nahrazují textem „§ 168 písm. b)“. 
 

 
ČÁST TŘINÁCTÁ 

 
Změna zákona o dráhách 

 
Čl. XVIII 

 
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., 
zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., 
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 
134/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 180/2014 Sb., zákona 
č. 250/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., 
zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb. zákona č. 313/2019 Sb., zákona č. 367/2019 
Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 115/2020 Sb., se mění takto: 
 

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

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

3. V § 5a odst. 2 větě poslední se slovo „speciální“ zrušuje a slova „podle zvláštního 
zákona.2a)“ se nahrazují slovy „zákona o vyvlastnění.“. 
 

4. Nadpis pod označením § 7 se zrušuje. 
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CELEX: 32016R0424 
 

5. V § 7 se odstavec 1 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2. 
 
CELEX: 32016R0424 
 

6. V § 7 odst. 1 větě druhé se slova „drážní správní úřad ve stavebním povolení nebo 
společném povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje,“ nahrazují slovy 
„specializovaný stavební úřad v rozhodnutí o povolení záměru“. 
 
CELEX: 32016R0424 
 

7. V § 7  odstavec 2 zní: 
 

„(2) V rozhodnutí o povolení záměru a v kolaudačním rozhodnutí stanoví stavební úřad 
podmínky pro zajištění bezpečného a plynulého provozu dráhy a její ochrany. Pokud by stavbou 
mohl být znemožněn či narušen bezpečný a plynulý provoz dráhy a její ochrana a ani 
stanovením podmínek podle věty první není možné toto riziko odstranit, stavební úřad žádost 
o povolení záměru nebo žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí zamítne.“. 

 
CELEX: 32016R0424 
 

8. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 20 
zní: 
 

„(2) V ochranném pásmu dráhy lze provádět stavby a nestavební záměry pouze na 
základě povolení příslušného stavebního úřadu20). 

________ 
20) Zákon č. .../2021 Sb., stavební zákon.“. 
 
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. 
 

9. V § 49b odst. 2 větě první se slova „Drážní správní“ nahrazují slovy „Specializovaný 
stavební“. 
 

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

11. V § 56 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se včetně poznámky 
pod čarou č. 13 ve znění „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze 
dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě 
a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) 
č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009.“ zrušuje. 
 
CELEX: 32013R0347 
 

12. V § 56a odst. 1 se slova „Obecní úřady uplatňují“ nahrazují slovy „Krajský stavební 
úřad uplatňuje“. 
 

13. V § 57 odst. 2 písm. f) se slovo „speciálního“ zrušuje. 
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14. § 64 se včetně nadpisu zrušuje. 

 
 

ČÁST ČTRNÁCTÁ 
 

Změna zákona o vnitrozemské plavbě 
 

Čl. XIX 
 

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 
254/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 
124/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona 
č. 250/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., 
zákona č. 135/2019 Sb. a zákona č. 44/2020 Sb., se mění takto: 
 

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

2. § 5a se včetně nadpisu zrušuje. 
 

3. V § 41 se písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 26 zrušuje. 
 
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g). 
 
CELEX: 32013R0347 

 
 

ČÁST PATNÁCTÁ 
 

Změna lesního zákona 
 

Čl. XX 
 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 
Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 
501/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 
344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona 
č. 62/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 90/2019 Sb. a zákona 
č. 314/2019 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 4 odst. 9 písm. a) a b) se slova „vydaným“ zrušují. 
 

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

3. V § 13 odst. 1 se na konci textu věty poslední doplňují slova „, pokud jiný veřejný zájem 
převažuje nad zájmem plnění funkcí lesa“. 
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4. V § 14 odst. 2 větě první se slovo „zvláštních“ nahrazuje slovem „jiných“ a slova 
„stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem“ se nahrazují slovy 
„správní orgán příslušný podle jiného právního předpisu jen s vyjádřením“. 
 

5. V § 14 odst. 2 větě druhé se slovo „souhlasu“ nahrazuje slovem „vyjádření“ a číslo „50“ 
nahrazuje číslem „30“. 
 

6. V § 14 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Pokud jde o řízení o povolení záměru 
podle stavebního zákona, vyjádření se nevydává s výjimkou území národních parků a 
jejich ochranných pásem; splnění podmínek pro jeho vydání posoudí stavební úřad 
v rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona.“. 
 

7. V § 14 se odstavec 3 zrušuje. 
 

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

9. V § 16 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pokud je důvodem odnětí nebo omezení 
záměr povolovaný podle stavebního zákona s výjimkou území národních parků a jejich 
ochranných pásem, rozhodne o odnětí nebo omezení stavební úřad rozhodnutím o 
povolení záměru podle stavebního zákona.“. 
 

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

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

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

„c) stavební úřady,“. 
 

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d). 
 

13. V § 48 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „, s výjimkou případů kdy je 
důvodem dělení záměr povolovaný podle stavebního zákona mimo území národních 
parků a jejich ochranných pásem“. 
 

14. V § 48 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „,  s výjimkou případů, kdy 
je důvodem odnětí nebo omezení záměr povolovaný podle stavebního zákona mimo 
území národních parků a jejich ochranných pásem“. 
 

15. V § 48 odst. 2 písmeno c) zní: 
 

„c) vydává vyjádření k řízení podle jiného předpisu10), jímž mají být dotčeny pozemky 
určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, není-li příslušný kraj, a k dotčení pozemků do 
vzdálenosti 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2),“. 
 

16. V § 48a odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „, s výjimkou případů, kdy 
je důvodem odnětí nebo omezení záměr povolovaný podle stavebního zákona mimo 
území národních parků a jejich ochranných pásem“. 
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17. V § 48a odst. 2 písm. a) se slova „pokud tato dokumentace umisťuje“ nahrazují slovy 
„vymezuje-li tato územně plánovací dokumentace plochy pro“. 
 

18. V § 48a odst. 2 písmeno c) zní: 
 

„c) vydává vyjádření k řízení podle jiného právního předpisu10), jímž mají být dotčeny 
pozemky určené k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být dotčeny 
pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více,“. 

 
19. V § 48a odst. 2 se písmeno d) zrušuje. 

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

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

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

„§ 48b 
 

Stavební úřady 
  

Stavební úřady rozhodnutím o povolení záměru podle stavebního zákona rozhodují o 
odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí 
lesa a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1), pokud je důvodem odnětí nebo omezení záměr 
povolovaný podle stavebního zákona mimo území národních parků a jejich ochranných 
pásem.“. 

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

rozvoje“ nahrazují slovy „územnímu rozvojovému plánu a zásadám územního rozvoje“. 
 

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

24. V § 49 se odstavec 5 zrušuje. 
 
CELEX: 32013R0347 
 

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

26. V § 58 se odstavec 5 zrušuje. 
 
 

ČÁST ŠESTNÁCTÁ 
 

Změna zákona o pozemních komunikacích 
 

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

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

2. V § 8 se odstavec 2 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 

 
3. V § 10 odstavce 4 a 5 znějí: 

 
„(4) Pokud připojení pozemních komunikací navzájem nebo připojení sousední 

nemovitosti na dálnici, silnici a místní komunikaci, vyžadující povolení podle tohoto zákona, 
souvisí se záměrem povolovaným podle stavebního zákona, rozhodne o povolení připojení 
pozemních komunikací navzájem nebo připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici a 
místní komunikaci, jakož i úpravě takového připojení nebo jeho zrušení stavební úřad 
rozhodnutím o povolení záměru podle stavebního zákona.  

 
(5) K žádosti o povolení připojení podle odstavce 4 žadatel připojí také vyjádření 

vlastníka dotčené pozemní komunikace a jedná-li se o dálnici vyjádření Ministerstva dopravy, 
v ostatních případech vyjádření Policie České republiky. Pokud vlastník dotčené komunikace 
nevydá vyjádření do 30 dnů od doručení žádosti, která má všechny náležitosti potřebné pro 
posouzení připojení, platí, že k připojení nemá připomínky a s připojením souhlasí.“. 

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

území nebo zastavitelné plochy“. 
 

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

6. § 16 zní: 
„§ 16 

 
(1) Pokud jsou záměry pozemních komunikací povolovány podle stavebního zákona, 

posoudí stavební úřad v řízení o povolení záměru také požadavky na plynulost a bezpečnost 
provozu na pozemní komunikaci. K žádosti o povolení záměru stavby pozemní komunikace 
stavebník připojí kromě náležitostí stanovených stavebním zákonem také vyjádření Policie 
České republiky ohledně bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci, které je 
podkladem v řízení o povolení záměru podle stavebního zákona.  

 
(2) K žádosti o povolení záměru podle stavebního zákona, kterým je stavba tunelu nad 

500 m, stavebník kromě náležitostí stanovených stavebním zákonem připojí také bezpečnostní 
dokumentaci podle § 12a tohoto zákona obsahující bezpečnostní požadavky na tunely nad 500 
m a vyjádření Ministerstva dopravy k této dokumentaci, které je podkladem v řízení o povolení 
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záměru podle stavebního zákona. 
 
(3) Prováděcí předpis stanoví obecné technické požadavky pro stavbu dálnice, silnice a 

místní komunikace.“. 
 
CELEX: 32004L0054 

 
7. V § 18 větě poslední se slova „Speciální stavební“ nahrazují slovem „Stavební“. 

 
8. V § 18g odstavec 1 zní: 

 
„(1) Žadatel o povolení záměru, povolení zkušebního provozu nebo o vydání 

kolaudačního rozhodnutí podle stavebního zákona pro stavbu pozemní komunikace, která je 
zařazena do transevropské silniční sítě22) je povinna zajistit posouzení záměru z hlediska 
zajištění bezpečnosti silničního provozu při užívání stavby (dále jen „audit bezpečnosti 
pozemních komunikací“).“. 

 
CELEX: 32008L0096 
 

9. V § 18g odst. 4 úvodní části ustanovení se slovo „speciálnímu“ zrušuje. 
 
CELEX: 32008L0096 
 

10. V § 18g odst. 4 písm. a) se slova „stavebního povolení nebo společného povolení, 
kterým se stavba umisťuje a povoluje,“ nahrazují slovy „povolení záměru“. 
 
CELEX: 32008L0096 
 

11. V § 18g odst. 4 písm. b) se slovo „kolaudaci“ nahrazuje slovy „vydání kolaudačního 
rozhodnutí“. 
 
CELEX: 32008L0096 
 

12. V § 18g odstavec 5 zní: 
 

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

 
CELEX: 32008L0096 
 

13. V § 18g odst. 6 se slova „Speciální stavební úřad ve stavebním nebo ve společném 
územním a stavebním a při kolaudaci podle zvláštních předpisů o územním plánování 
a stavebním řádu5)“ nahrazují slovy „Stavební úřad v řízení o povolení záměru nebo 
v kolaudačním řízení podle stavebního zákona“. 
 
CELEX: 32008L0096 
 

14. V § 25 odst. 6 se písmeno d) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f). 
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15. V § 25 odst. 7 písm. d) se slova „souvisle“ zrušují a slova „obce“ se zrušují. 
 

16. V § 26 odst. 2 se slovo „obce“ zrušuje. 
 

17. V § 30 odst. 1 větě první se slovo „souvisle“ zrušuje a ve větě poslední se slova 
„umístění stavby nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje.5)“ 
nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona.“. 

 
18. § 32 včetně poznámky pod čarou č. 40 zní: 

 
„§ 32 

 
(1) V silničních ochranných pásmech lze provádět stavby a nestavební záměry pouze na 

základě povolení příslušného stavebního úřadu40). 
 
(2) Vlastník pozemní komunikace je vždy účastníkem řízení o povolení stavby nebo 

činnosti v ochranném pásmu.  
 

__________________ 

40) Zákon č. .../2021 Sb., stavební zákon.“. 
 

19. V § 35 odst. 3 větě první a v § 36 odst. 4 větě první se slovo „obce“ zrušuje. 
 

20. V § 37 odst. 3 se slova „závazné stanovisko“ nahrazují slovem „vyjádření“ a na konci 
odstavce 3 se doplňují věty „Pokud přejezd vyžadující povolení podle tohoto zákona, 
souvisí se záměrem povolovaným podle stavebního zákona, rozhodne o něm stavební 
úřad rozhodnutím o povolení záměru podle stavebního zákona. Podkladem v řízení o 
povolení záměru podle stavebního zákona jsou vyjádření uvedená ve větě první.“. 
 

21. V § 37 odst. 6 písm. b) se slovo „souvisle“ zrušuje a slovo „obcí“ se zrušuje. 
 

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

23. V § 38 odst. 3 větě první se slovo „stanoviska“ nahrazuje slovem „vyjádření“ a ve větě 
poslední se slova „zaujmout stanovisko“ nahrazují slovy „vydat vyjádření“. 
 

24. V § 40 odst. 1 se za slova „celní úřad“ vkládají slova „, stavební úřad“. 
 
CELEX: 32004L0054, 32016L1148 
 

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

26. V § 40 odst. 2 písm. f) se slova „politice územního rozvoje“ nahrazují slovy „územně 
plánovací dokumentaci z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy“. 
 

27. V § 40 odst. 2 se písmeno g) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písmena g) až i). 
 
CELEX: 32013R0347 
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28. V § 40 odst. 2 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se včetně 

poznámky pod čarou č. 38 zrušuje. 
 
CELEX: 32013R0347 
 

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

30. V § 40 odst. 3 písm. f) se slova „územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko 
v územním řízení“ nahrazují slovy „zásadám územního rozvoje, územnímu plánu, 
regulačnímu plánu“. 
 

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

 
32. V § 40 odst. 4 písmeno d) zní: 

 
„d) uplatňuje stanovisko k územnímu plánu, regulačnímu plánu z hlediska řešení 

místních a účelových komunikací.“. 
 

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

„(10) Ve věcech týkajících se připojení pozemních komunikací podle § 10, s výjimkou 
případů, kdy o něm rozhoduje stavební úřad rozhodnutím o povolení záměru podle stavebního 
zákona, je příslušný specializovaný stavební úřad, pokud jde o připojení týkající se dálnice nebo 
úpravy či zrušení takového připojení, v ostatních případech krajský stavební úřad.“. 
 

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

35. V § 46 odst. 2 se text „§ 16 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 16 odst. 3“. 
 
 

ČÁST SEDMNÁCTÁ 
 

Změna zákona o civilním letectví 
 

Čl. XXII 
 
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona 
č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., 
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 
301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 127/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., 
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 111/2019 
Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 3 se odstavec 11 včetně poznámky pod čarou č. 35 ve znění „Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní 
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směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí 
č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) 
č. 715/2009.“ zrušuje. 
 
CELEX: 32013R0347 
 

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

3. V § 36 odstavec 2 zní: 
 

„(2) Specializovaný stavební úřad v kolaudačním řízení podle stavebního zákona posoudí 
také způsobilost letecké stavby z hlediska bezpečnosti leteckého provozu.“. 

 
4. V § 36 se odstavec 3 zrušuje. 

 
5. V § 37 odstavec 1 zní: 

 
„(1) Kolem leteckých staveb se zřizují ochranná pásma. Ochranné pásmo zřídí stavební 

úřad opatřením obecné povahy podle stavebního zákona po projednání s úřadem územního 
plánování a s Úřadem. V opatření obecné povahy stavební úřad stanoví parametry ochranného 
pásma a jednotlivá opatření k ochraně leteckých staveb.“. 

 
CELEX: 32018R1139 

 
6. § 40 včetně poznámky pod čarou č. 38 zní:  

 
„§ 40  

 
(1) V ochranných pásmech leteckých staveb lze provádět stavby a nestavební záměry 

pouze na základě povolení příslušného stavebního úřadu38). V případech, kdy stavba nebo 
nestavební záměr nepodléhají vydání povolení podle stavebního zákona, vydá příslušný 
stavební úřad povolení k činnostem v ochranném pásmu letecké stavby, nebude-li stavba nebo 
zařízení bránit leteckému provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost a nepůjde-li o objekt 
vyžadující ochranu před hlukem.  

 
(2) V ochranných pásmech leteckých staveb lze provádět činnosti a provozovat zařízení 

jen se souhlasem Úřadu. Úřad souhlas udělí, nebude-li činnost nebo zařízení bránit leteckému 
provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost. 

  
__________________________ 

38) Zákon č. .../2021 Sb., stavební zákon.“. 
 

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

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

9. V § 88 odst. 1 se písmeno k) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena l) až n) se označují jako písmena k) až m). 
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10. V § 88 odst. 1 písm. k) se slova „politice územního rozvoje a“ zrušují. 
 

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

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

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

14. V § 92 odst. 1 se písmeno f) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena g) až n) se označují jako písmena f) až m). 
 

15. V § 92 odst. 4 písm. b) se slova „g), j) nebo l)“ nahrazují slovy „f), i) nebo k)“. 
 

16. V § 92 odst. 4 písm. c) se slova „i) nebo n)“ nahrazují slovy „h) nebo m)“. 
 

17. V § 92 odst. 4 písm. d) se slova „, f) nebo h)“ nahrazují slovy „nebo g)“. 
 

18. V § 92 odst. 4 písm. e) se slova „k) nebo m)“ nahrazují slovy „j) nebo l)“. 
 

19. V § 92 odst. 5 písm. b) se slova „i) nebo j)“ nahrazují slovy „h) nebo i)“. 
 

20. V § 92 odst. 5 písm. c) se text „k)“ nahrazuje textem „j)“. 
 

21. V § 93 odst. 1 se písmeno d) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena d) až j). 
 

22. V § 93 odst. 5 písm. b) se text „1 písm. g)“ nahrazuje textem „1 písm. f)“. 
 

23. V § 93 odst. 5 písm. d) se slova „d), e) nebo h)“ nahrazují slovy „d) nebo g)“. 
 

24. V § 93 odst. 5 písm. f) se slova „f), i), j) nebo k)“ nahrazují slovy „e), h), i) nebo j)“. 
 

25. V § 93 odst. 6 písm. c) se slova „f), j) nebo k)“ nahrazují slovy „e), i) nebo j)“. 
 

 
ČÁST OSMNÁCTÁ 

 
Změna zákona o oceňování majetku 

 
Čl. XXIII 

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

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

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

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

4. V § 33 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 

„(4) Ministerstvo financí má bezplatný dálkový přístup k údajům a informacím o 
stavbách vedeným v informačních systémech veřejné správy podle § 266 odst. 2 písm. a) až e) 
stavebního zákona.“. 
 
 

ČÁST DEVATENÁCTÁ 
 

Změna veterinárního zákona 
 

Čl. XXIV 
 
Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., 
zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 
Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 
223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona 
č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona 
č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona 
č. 264/2014 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., 
zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb. a zákona č. 368/2019 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 48 odst. 1 písm. g) se za slovo „posudky“ vkládají slova „vyjádření podle § 56“. 
 

2. V § 49 odst. 1 písmena i) a j) znějí: 
 

„i) vydává závazné posudky a vyjádření podle § 56 pro řízení o povolení záměru 
podle stavebního zákona a pro vydání kolaudačního rozhodnutí a osvědčuje splnění požadavků 
a podmínek stanovených pro zacházení se živočišnými produkty, 

j) uplatňuje stanoviska k zásadám územního rozvoje, územním plánům a 
regulačním plánům z hlediska veterinární péče,“. 

 
3. Nadpis pod označením § 56 zní: „Závazný posudek a vyjádření“. 

 
4. V § 56 odstavce 1 a 2 znějí: 

 
„(1) Závazný posudek Státní veterinární správy, který není správním rozhodnutím, je 
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podkladem pro řízení o povolení záměru podle stavebního zákona a pro vydání kolaudačního 
rozhodnutí, jde-li o stavbu nebo zařízení, v nichž budou provozovány podniky, závody, 
popřípadě jiná zařízení, které podléhají schválení a registraci, schválení nebo povolení. Orgán 
příslušný rozhodnout ve věci nemůže rozhodnout v rozporu s tímto posudkem. 

      
(2) Vyjádření Státní veterinární správy je podkladem pro řízení o povolení záměru podle 

stavebního zákona a pro vydání kolaudačního rozhodnutí 
a) jde-li o stavbu nebo zařízení, v nichž budou provozovány podniky, závody, 

popřípadě jiná zařízení, které podléhají státnímu veterinárnímu dozoru v souladu s tímto 
zákonem, nejde-li o stavby nebo zařízení podle odstavce 1,  

b) jde-li o stavbu nebo zařízení, jež budou používány jako útulek pro zvířata, anebo 
k ukládání nebo spalování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, nebo 

c) jde-li o stavbu nebo zařízení, jež budou používány pro chov druhu zvířete 
vyžadujícího zvláštní péči podle zvláštního právního předpisu6).“. 

 
5. V § 56 odst. 3 a 4 se slova „Závazné posudky na“ nahrazují slovy „Vyjádření pro“. 

 
6. V § 56 se na konci odstavce 3 a 4 doplňuje věta „Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně.“. 

 
7. V § 76 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Závazné posudky Státní veterinární správy 

vydávané podle § 56 jsou závazným stanoviskem podle správního řádu36a) a nejsou 
samostatným rozhodnutím ve správním řízení.“. 
 

8. § 77a zní: 
„§ 77a 

 
Závazný posudek a vyjádření Státní veterinární správy podle § 56 se nevydají podle 

tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného 
povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení 
tohoto zákona tím nejsou dotčena.“. 
 
 

ČÁST DVACÁTÁ 
 

Změna zákona o nouzových zásobách ropy 
 

Čl. XXV 
 

Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění zákona č. 
560/2004 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 161/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona 
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 3 odst. 3 větě třetí se slova „územního rozhodnutí o umístění stavby nebo 
společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje anebo vydáním územního 
souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden 
z těchto doklad“ nahrazují slovy „povolení stavby podle stavebního zákona, pokud 
stavba povolení nepodléhá“ a ve větě poslední se slovo „zaniklo“ nahrazuje slovem 
„existuje“. 
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2. V § 3 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „, ohrožení života, zdraví a majetku 
osob a k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií“. 
 

3. V § 3 odst. 7 větě první se za slovo „udělí“ vkládají slova „na žádost stavebníka“, slovo 
„umisťováním“ se nahrazuje slovy „povolením a prováděním“ a na konci textu věty 
poslední se doplňují slova „; bez souhlasu nelze činnosti podle věty první uskutečnit“. 

 
 

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ 
 

Změna zákona o zajišťování obrany České republiky 
 

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

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

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

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

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

5. § 43 včetně nadpisu zní: 
„§ 43 

 
Zvláštní stavby  

 
Na stavby určené ke speciálnímu využití, popřípadě na jiné stavby, které slouží nebo mají 

sloužit k zajišťování obrany státu, u nichž výkon vlastnického práva státu přísluší ministerstvu 
nebo právnické osobě jím zřízené nebo založené, se přiměřeně vztahují zvláštní právní předpisy 
pro výstavbu staveb a jejich technické vybavení s výjimkou územních požadavků. Právní 
předpisy pro výstavbu staveb a jejich technické vybavení se však v plném rozsahu vztahují na 
stavby určené ke stálému ubytování příslušníků ozbrojených sil, školy a stavby obdobného 
charakteru. Při výstavbě a provozu těchto staveb a zařízení přísluší ministerstvu vykonávat 
správní činnosti, které by jinak vykonávaly správní úřady příslušné k těmto činnostem podle 
zvláštních právních předpisů.“. 
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6. Za § 43 se vkládá nový § 43a, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 43a 
 

Účastníci řízení o povolení záměru vedeného ministerstvem jako jiným stavebním 
úřadem 

  
Účastníky řízení o povolení záměru vedeného ministerstvem jako jiným stavebním 

úřadem jsou 
a) stavebník, 
b) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo 

má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, 
c) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo 

pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno.“. 
 

7. V § 44 odstavec 4 zní: 
 

„(4) Hranici ochranného pásma stanovuje ministerstvo v součinnosti s příslušným 
správním úřadem. Ochranné pásmo zřídí ministerstvo opatřením obecné povahy bez 
předchozího řízení o návrhu. Hranice ochranných pásem se v terénu vyznačují tabulemi.“. 

 
8. § 47 zní: 

„§ 47  
 
Příslušným k vyvlastnění nemovité věci ve zkráceném řízení je stavební úřad, v jehož 

obvodu se nemovitost nachází. Nachází-li se nemovitost v obvodu několika stavebních úřadů, 
podá se návrh nejbližšímu společnému nadřízenému dotčených stavebních úřadů, který určí, 
který stavební úřad vyvlastnění uskuteční.“. 

 
9. V § 49 odst. 1 se slova „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovem 

„úřadu“. 
 

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

11. V § 51 odst. 1 se slova „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovem 
„úřadu“. 
 

12. V § 51 odst. 2 se slova „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy 
„stavební úřad“. 

 
 

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ 
 

Změna zákona o integrovaném záchranném systému 
 

Čl. XXVII 
 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 
znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 
267/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 151/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
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č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 
183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 7 odst. 2 písmeno h) zní: 
 

„h) uplatňuje stanovisko k územnímu rozvojovému plánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva a civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné události, je dotčeným 
orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury28) a 
uplatňuje vyjádření pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury z hlediska 
ochrany obyvatelstva,“. 

 
CELEX: 32013R0347 
 

2. V § 7 odst. 2 písm. i) se slova „Ministerstvem pro místní rozvoj“ nahrazují slovy 
„Nejvyšším stavebním úřadem“. 

 
3. V § 10 odstavec 6 zní: 

 
„(6) V rozsahu stanoveném jiným právním předpisem27) je hasičský záchranný sbor kraje 

dotčeným orgánem v řízeních a postupech vedených podle jiného právního předpisu14) 
z hlediska ochrany obyvatelstva. Hasičský záchranný sbor kraje je příslušný před uvedením 
stavby do užívání kontrolovat dodržení podmínek ochrany obyvatelstva.“. 

 
4. V § 33 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Na rozhodování a ukládání povinností 

podle tohoto zákona, s výjimkou § 28 až 30, se nevztahuje správní řád.“, ve větě třetí se 
slovo „Stanoviska“ nahrazuje slovem „Vyjádření“ a slova „nebo územní souhlas anebo 
ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle“ se nahrazují slovy „jsou vyjádřením 
podle části čtvrté“ a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „ani závazným 
stanoviskem“. 
 

5. V § 35 odst. 1 a 2 se text „odst. 7“ nahrazuje textem „odst. 8“. 
 

6. V § 35 odstavec 3 zní: 
 

„(3) Ministerstvo vnitra vydá po projednání s Nejvyšším stavebním úřadem vyhlášku 
k provedení § 7 odst. 8 písm. h).“. 
 
 

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ 
 

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví 
 

Čl. XXVIII 
 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 
76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 
č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., 
zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 
Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 
Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 
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Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 
296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona 
č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., 
zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 
Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 
Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 
Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 
298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona 
č. 225/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto: 

 
1. V § 77 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „, s výjimkou řízení podle 

stavebního zákona“. 
 

2. V § 77 odst. 2 větě první se slova „ke stavbě, která by mohla být tímto hlukem či 
vibracemi dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví“ 
nahrazují slovy „stavbu, která by mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, povolit 
v řízení o povolení záměru vedeném podle stavebního zákona“. 
 

3. V § 77 se odstavec 3 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4. 
 

4. V § 77 odstavce 3 a 4 znějí: 
 

„(2) Žadatel o vydání rozhodnutí o povolení záměru stavby bytového domu, rodinného 
domu, stavby pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavby pro zdravotní nebo sociální účely 
anebo k funkčně obdobné stavby a ke stavbě zdroje hluku do území zatíženého zdrojem hluku 
předloží stavebnímu úřadu měření hluku provedené podle § 32a nebo hlukovou studii a návrh 
opatření k ochraně před hlukem. 

  
(3) Neprovede-li žadatel o vydání rozhodnutí o povolení záměru do území zatíženého 

nadlimitním zdrojem hluku dostatečná opatření k ochraně před tímto nadlimitním hlukem, 
nemůže žádat, aby tato opatření provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku. 
To neplatí, dojde-li k prokazatelnému navýšení hluku ze zdroje hluku; co se považuje za 
prokazatelné navýšení hluku, stanoví prováděcí právní předpis.“. 

 
5. V § 78 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které 

zní: 
 

„h) stavební úřady.“. 
 

6. V § 80 odst. 1 se na konci písmene y) čárka nahrazuje tečkou a písmeno z) se zrušuje. 
 
CELEX: 32013R0347 
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7. Za § 82a se vkládá nový § 82b, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 82b 
 

Stavební úřady 
  

Stavební úřady rozhodnutím o povolení záměru rozhodují o povoleních vydávaných 
podle tohoto zákona a nahrazují závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření a jiné úkony 
vydávané podle tohoto zákona, pokud se týkají záměru povolovaného podle stavebního 
zákona.“. 

 
8. V § 94 odst. 1 větě první se slova „politice územního rozvoje a“ zrušují a ve větě 

poslední se slova „nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby“ zrušují. 
 
 

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ 
 

Změna zákona o hospodaření energií 
 

Čl. XXIX 
 
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 
694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 
č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., 
zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 
Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 
131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 3/2020 Sb., se mění 
takto: 
 

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

2. V § 7 odstavce 1 a 2 znějí: 
 

„(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na 
energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle prováděcího právního 
předpisu.  Splnění požadavků na energetickou náročnost budovy dokládá stavebník průkazem 
energetické náročnosti budov v průběhu provádění stavby na vyžádání kontrolního orgánu 
podle tohoto zákona a k žádosti o kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. 

 
(2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy, 

společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, 
správce povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího 
právního předpisu. Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově 
optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné 
technické systémy podle prováděcího právního předpisu dokládá stavebník a ostatní osoby 
podle věty první průkazem energetické náročnosti budovy v průběhu provádění větší změny 
dokončené budovy na vyžádání kontrolního orgánu podle tohoto zákona a v případech 
stanovených prováděcím právním předpisem.“. 

 
CELEX: 32010L0031, 32018L0844  
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3. V § 7 odst. 3 se slova „se dokládají“ nahrazují slovy „jsou hodnoceny“, slova „jednotek 

budovy“ se nahrazují slovem „jednotek“, slova „to doloží kopií“ se nahrazují slovem 
„kopie“ a slova „a které“ se zrušují. 

 
CELEX: 32010L0031, 32018L0844 
 

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

5. V § 7 odst. 7 se slova „pro nové budovy“ zrušují. 
 

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

„(9) Změna způsobu vytápění budovy připojené na soustavu zásobování tepelnou energií 
může být provedena pouze na základě povolení podle stavebního zákona a za podmínky, že 
nedojde ke zvýšení její energetické náročnosti; to neplatí, pokud stávající způsob vytápění není 
možné nadále využívat. Splnění podmínky podle věty předchozí dokládá stavebník průkazem 
energetické náročnosti budov. V případě budovy s více bytovými jednotkami, která je připojena 
na soustavu zásobování tepelnou energií, lze změnu způsobu vytápění povolit pouze pro celou 
budovu.“. 

 
CELEX: 32018L2001 
 

7. V § 7a odst. 4 písm. b) se slovo „dokumentace14)“ nahrazuje slovy „dokladů 
předkládaných stavebníkem ke kolaudaci stavby“. 
 
CELEX: 32010L0031 
 

8. V § 7a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které 
zní: 
 

„f) obsahovat posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti místního 
systému dodávky energie využívajícího energii z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby 
elektřiny a tepla, soustavy zásobování tepelnou energií a tepelného čerpadla (dále jen 
„alternativní systém dodávek energie“).“. 

 
CELEX: 32010L0031 
 

9. V § 9a odst. 3 písmeno c) zní: 
 

„c) být, v případech podle odstavce 1 písm. b) až d), součástí dokladové části 
dokumentace pro provádění stavby podle jiného právního předpisu14); to neplatí v případě nové 
výrobny elektřiny, na kterou byla vydána státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny podle 
energetického zákona.“. 

 
10. V § 11 odst. 1 písm. j) se slova „politice územního rozvoje“ nahrazují slovy „územnímu 

rozvojovému plánu“. 
 

11. V § 12 odst. 1 písm. f) a v § 12a odst. 1 písm. h) se slova „některou z povinností“ 
nahrazují slovem „povinnost“. 
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CELEX: 32010L0031 
 

12. V § 13 odstavec 1 zní: 
 

„(1) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy8) při ochraně zájmů 
chráněných tímto zákonem v řízeních o povolení záměrů výroben tepla o celkovém tepelném 
příkonu nad 20 MW, která vedou stavební úřady podle stavebního zákona, s výjimkou řízení, 
vedených jinými stavebními úřady podle stavebního zákona. Státní energetická inspekce je dále 
dotčeným orgánem státní správy při ochraně zájmů chráněných tímto zákonem při kolaudačním 
řízení, která vedou stavební úřady podle stavebního zákona k výstavbě nové budovy s celkovou 
energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 a větší změně dokončené budovy s celkovou 
energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2  a v řízení o povolení záměru změny způsobu 
vytápění budovy připojené na soustavu zásobování tepelnou energií, která vedou stavební úřady 
podle stavebního zákona. Státní energetická inspekce vydává v těchto řízeních vyjádření.“. 

 
CELEX: 32010L0031, 32018L0844 

 
13. V § 13 odst. 2 větě první se slova „politiky územního rozvoje a územní“ nahrazují 

slovem „územně“ a slovo „umisťují“ se nahrazuje slovy „se jí vymezují plochy nebo 
pozemky“ a ve větě poslední se slova „pořizování územní“ nahrazují slovy „pořizování 
územně“. 
 

14. V § 13 odst. 3 a 4 se slova „závazná stanoviska“ nahrazují slovem „vyjádření“ a slova 
„ve věcech územního plánování a stavebního řádu“ se zrušují. 
 

15. V § 13 odst. 4 se slova „podle stavebního zákona27)“ zrušují. 
 

16. V § 13 odst. 5 se slova „Závazná stanoviska podle odstavce 1 a stanoviska podle 
odstavce 2“ nahrazují slovy „Stanoviska a vyjádření“. 
 

 
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ 

 
Změna energetického zákona 

 
Čl. XXX 

 
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., 
zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 
Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 
296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., 
zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 
Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 
Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 
277/2019 Sb. a zákona č. 1/2020 Sb., se mění takto: 

 
1. V § 16 písm. g) se slova „politice územního rozvoje“ nahrazují slovy „územnímu 

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

energetické sítě30)“ zrušují. 
 
CELEX: 32013R0347 
 

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

4. V § 30a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Žadatel je jediným účastníkem řízení.“. 
 
CELEX: 32019L0944 
 

5. V § 30a odst. 3 se na konci textu písmene f) doplňují slova „, je-li pro danou výrobnu 
elektřiny energetický posudek podle zákona o hospodaření energií zpracováván“. 
 
CELEX: 32019L0944 

 
6. V § 30a se doplňuje odstavec 5, který zní: 

 
„(5) Autorizace není podkladem pro vydání rozhodnutí o povolení záměru ani jiného 

rozhodnutí podle stavebního zákona nebo podle jiného právního předpisu.“. 
 
CELEX: 32019L0944 
 

7. V § 30b odst. 1 písm. a) se slova „umístění stavby, stavebního povolení“ nahrazují slovy 
„povolení záměru“ a slovo „souhlasu“ se nahrazuje slovem „rozhodnutí“. 
 
CELEX: 32019L0944 
 

8. V § 30b odst. 1 písm. g) se slova „a na naplňování cílů Národního akčního plánu pro 
energii z obnovitelných zdrojů“ zrušují. 
 
CELEX: 32019L0944 
 

9. V § 30b se doplňuje odstavec 2, který zní: 
 

„(2) Je-li předmětem žádosti o udělení autorizace výstavba jaderné elektrárny, může být 
údaj o instalovaném výkonu a údaj o energetické účinnosti podle odstavce 1 písm. b) uveden 
mezní hodnotou. Ministerstvo může vyhláškou stanovit, že v žádosti o udělení autorizace na 
výstavbu jaderné elektrárny mohou být mezní hodnotou uvedeny rovněž údaje 
o předpokládaném instalovaném výkonu, předpokládané výrobě elektřiny, předpokládané 
vlastní spotřebě elektřiny, předpokládané dodávce elektřiny do příslušné části elektrizační 
soustavy, předpokládané dodávce tepelné energie odběratelům, předpokládané hrubé 
energetické účinnosti a množství paliva.“. 

 
CELEX: 32019L0944 
 

10. V § 30c odst. 2 se za slovo „údajů“ vkládají slova „podle odstavce 1 písm. a) až c)“, 
slovo „žádosti“ se nahrazuje slovem „rozhodnutí“ a slova „či jiné závažné skutečnosti 
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vztahující se k udělené autorizaci“ se zrušují. 
 
CELEX: 32019L0944 
 

11. V § 30c se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 
 

„(4) V případech podle § 30b odst. 2 obsahuje rozhodnutí o udělení autorizace mezní 
hodnotu údaje takto uvedeného v žádosti o udělení autorizace. V těchto případech držitel 
autorizace oznámí ministerstvu konkrétní hodnoty daných údajů před zahájením výstavby 
předmětné výrobny elektřiny. Rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení autorizace se v těchto 
případech nevydává, pokud upřesněná hodnota údaje nepřekračuje mezní hodnotu uvedenou 
v rozhodnutí o udělení autorizace.“. 

 
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. 
 
CELEX: 32019L0944 
 

12. V § 30d odst. 1 písm. a) a c) se slova „územního rozhodnutí podle zvláštního“ nahrazují 
slovy „rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního“. 
 
CELEX: 32019L0944 
 

13. V § 30d odst. 1 písmeno b) zní: 
 

„b) v případě zastavení řízení o povolení záměru nebo zamítnutí žádosti na vydání 
rozhodnutí o povolení záměru dnem nabytí právní moci takového rozhodnutí,“. 

 
CELEX: 32019L0944 

 
14. V § 30d se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 
„(3) Pro účely odstavce 1 písm. a) je v případě podle § 30c odst. 4 rozhodující údaj 

o maximálním instalovaném výkonu stanovený v rozhodnutí o udělení autorizace. 
Odstavec 1 písm. a) se nepoužije v případě, že držitel autorizace požádal o vydání rozhodnutí 
o povolení záměru podle stavebního zákona již před nabytím právní moci rozhodnutí o udělení 
autorizace.“. 

 
CELEX: 32019L0944 
 

15. V § 46 odstavec 1 zní: 
 

„(1) Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední 
blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví 
a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení 
záměru podle stavebního zákona, a pokud není takové povolení vyžadováno, potom dnem 
uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.“. 

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

stavebním zákonem33)“ zrušují. 
 

17. V § 68 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí 
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právní moci rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona, a pokud není 
takové povolení vyžadováno, potom dnem uvedení plynárenského zařízení do 
provozu.“. 
 

18. V § 69 odstavec 1 zní: 
 

„(1) Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných 
havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. 
Bezpečnostní pásmo vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru podle 
stavebního zákona, a pokud není takové povolení vyžadováno, potom dnem uvedení plynového 
zařízení do provozu.“. 

 
19. V § 77 odst. 5 se věta první zrušuje. 

 
CELEX: 32018L2001 
 

20. V § 87 odstavec 1 zní: 
 

„(1) Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti zařízení 
pro výrobu či rozvod tepelné energie, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně 
života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona, a pokud není takové povolení 
vyžadováno, potom dnem uvedení zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie do provozu.“. 

 
21. V § 87 odst. 4 větě poslední se slova „návrhu regulačního plánu nebo návrhu“ nahrazují 

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

22. V § 87 odst. 7 se slova „na základě příslušného souhlasu nebo povolení v souladu se 
stavebním zákonem33)“ zrušují. 
 

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

 
 

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ 
 

Změna zákona o pohřebnictví 
 

Čl. XXXI 
 

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

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

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

3. V § 17 odst. 1 větě první se slova „rozhodnutí o změně využití území podle zvláštního 
právního předpisu14) a následného povolení stavby, je-li podle tohoto právního předpisu 
vyžadováno“ nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“, věta druhá 
se nahrazuje větou „V rámci řízení o povolení záměru posoudí stavební úřad záměr 
zřízení veřejného pohřebiště z hlediska ochrany veřejného zdraví, ochrany podzemních 
vod z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů 
a úkolů územního plánování.“ a ve větě poslední se slova „rozhodnutí o jejich umístění 
podle zvláštního právního předpisu14) ani povolení stavby“ nahrazují slovy „povolení 
záměru podle stavebního zákona“. 
 

4. Poznámka pod čarou č. 14 zní: „14) Zákon č. …/2021 Sb., stavební zákon.“. 
 
 

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ 
 

Změna zákona o státních hranicích 
 

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

1. V § 8 písmeno l) zní: 
 

„l) je dotčeným orgánem při pořizování územního plánu pro obec, jejíž území sousedí 
se státními hranicemi, a v řízení o povolení záměru, týká-li se toto řízení stavby v bezprostřední 
blízkosti státních hranic.“. 

 
CELEX: 32013R0347 

 
2. § 17 zní: 

„§ 17 
 

(1) Ministerstvo je dotčeným orgánem při pořizování územního plánu pro obec, jejíž 
území sousedí se státními hranicemi. Ministerstvo pro tyto účely vydává stanovisko podle 
stavebního zákona. 

 
(2) Ministerstvo je dotčeným orgánem v řízení o povolení záměru, týká-li se toto řízení 

stavby v bezprostřední blízkosti státních hranic. Ministerstvo pro tyto účely vydává vyjádření 
podle stavebního zákona.“. 
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ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ 
 

Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
 

Čl. XXXIII 
 
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 
93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona 
č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., 
zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., 
zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 256/2016 Sb.,  zákona č. 298/2016 
Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 326/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 1 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V případě řízení o povolení záměru 
s posouzením vlivů podle stavebního zákona je účelem posuzování vlivů na životní 
prostředí provedení objektivního odborného posouzení v rámci tohoto řízení.“. 
 

2. V § 3 písm. f) se slova „nebo orgán kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy 
„orgán kraje v přenesené působnosti (§ 22) nebo krajský stavební úřad (§ 22a)“ a slova 
„koncepce (§ 22)“ se nahrazují slovy „koncepce nebo specializovaný stavební úřad 
(§ 22b)“. 
 
CELEX: 32011L0092, 32014L0052 
 

3. V § 3 písm. g) bod 1 zní: 
 

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

 
CELEX: 32011L0092 
 

4. V § 3 písm. g) se body 2 až 5 zrušují. 
 
Dosavadní body 6 až 14 se označují jako body 2 až 10. 
 

5. V § 3 písm. g) bodu 9 se slova „až 12“ nahrazují slovy „až 8“. 
 
CELEX: 32011L0092 
 

6. V § 3 písm. g) bodu 10 a v § 3 písm. m) se číslo „13“ nahrazuje číslem „9“. 
 

7. V § 3 se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která 
znějí: 
 

„o) řízením o povolení záměru podle stavebního zákona řízení o povolení, řízení 
o rámcovém povolení, řízení o odstranění i dodatečné povolení stavebního i nestavebního 
záměru ve smyslu stavebního zákona, 

 
p) řízením o povolení záměru s posouzením vlivů podle stavebního zákona řízení podle 

§ 201 až 206 stavebního zákona.“. 
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CELEX: 32011L0092 

 
8. V § 4 odst. 1 písm. d) se slovo „hodnoty,“ nahrazuje slovy „hodnoty a“ a slova 

„a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení“ se zrušují. 
 
CELEX: 32011L0092, 32014L0052 
 

9. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu 
řízení“ zrušují. 
 
CELEX: 32011L0092, 32014L0052 
 

10. V § 6 se odstavce 2 a 3 zrušují. 
 
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 2 až 6. 
 

11. V § 6 odst. 2 větě druhé se slova „§ 4 odst. 1 písm. a), b), c), f) a g)“ zrušují. 
 

12. V § 6 odst. 3 se slova „nebo 10“ zrušují. 
 

13. V § 6 odst. 5 větě první se slova „4 a 6“ nahrazují slovy „2 a 4“. 
 

14. V § 7 odst. 3 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno 
d), které zní: 
 
„d) případným výsledkům jiných environmentálních hodnocení podle příslušných 
právních předpisů.“. 
 
CELEX: 32011L0092, 32014L0052 
 

15. V § 7 odst. 6 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a informací obsažených v bodě 
D.4 přílohy č. 3 k tomuto zákonu“ a na konci textu věty čtvrté se doplňují slova 
„a dotčené územní samosprávné celky“. 
 
CELEX: 32011L0092, 32014L0052 
 

16. V § 7 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Je-li výsledkem zjišťovacího řízení závěr, 
že posouzení vlivů záměru na životní prostředí podléhá jen některá z předložených 
variant záměru, vydá se závěr zjišťovacího řízení, který obsahuje výroky podle odstavce 
5 i 6; při zveřejňování i doručování tohoto závěru zjišťovacího řízení se postupuje podle 
odstavce 6.“. 
 

17. V § 7 se odst. 9 větě první se za slovo „řízení“ vkládají slova „podle odstavce 6“. 
 

18. V § 8 odst. 1 větě první se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“ a text „odst. 8“ se nahrazuje 
textem „odst. 6“. 

 
19. V § 8 odst. 2 větě první se slova „a současně informaci o vrácení dokumentace zveřejní 

na internetu a zašle dotčeným územním samosprávným celkům“ zrušují. 
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20. V § 8 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „a zašle dotčeným orgánům a 
dotčeným územním samosprávným celkům“. 

 
21. V § 9a odst. 2 se slovo „správním“ zrušuje. 

 
22. V § 9a odst. 4 větě první se číslo „7“ nahrazuje číslem „5“. 

 
23. V § 9a odst. 6 větě první se slovo „Nejdříve“ nahrazuje slovy „S výjimkou navazujících 

řízení, která vede krajský stavební úřad, předloží oznamovatel“, slova „předloží 
oznamovatel“ se zrušují a za slova „vydáno stanovisko“ se vkládají slova „a včetně 
vyhodnocení plnění podmínek stanoviska v dokumentaci pro příslušné navazující 
řízení,“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „, anebo k neplnění podmínek 
stanoviska, které by mohlo mít významný negativní vliv na životní prostředí; neplnění 
podmínek se posuzuje jako změna záměru“. 
 

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

„(7) V případě řízení o povolení záměru s posouzením vlivů podle stavebního zákona se 
stanovisko podle odstavce 1 nevydává a postupuje se podle stavebního zákona.“. 

 
25. V § 9b odst. 1 písm. a) se slova „posuzování podle tohoto zákona“ nahrazují slovy 

„posouzení vlivů na životní prostředí“. 
 

26. V § 9b odst. 5 se slova „popřípadě oznámení,“ zrušují. 
 

27. V § 9d odst. 2 větě první se za slovo „řízeních“ vkládají slova „, která nevede stavební 
úřad,“. 
 
CELEX: 32011L0092 
 

28. § 10 se zrušuje. 
 

29. V § 10d odst. 2 se za slovo „zveřejnění“ vkládají slova „informace o“. 
 

30. V § 10g odst. 4 větě poslední se slova „Schvalující orgán“ nahrazují slovem 
„Předkladatel“ a slova „schvalující orgán“ se nahrazují slovem „předkladatel“. 
 
CELEX: 32001L0042 
 

31. V § 10h odst. 2 se slova „se schvalujícím orgánem“ nahrazují slovy „s předkladatelem“. 
 
CELEX: 32001L0042 
 

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

33. V § 10i odst. 1 větě první se slova „politiky územního rozvoje“ nahrazují slovy 
„územního rozvojového plánu“ a slova „k) a § 22 písm. d)“ se nahrazují slovy „j) a 
§ 22a písm. c)“. 
 

34. V § 10i odst. 2 větě první se slova „orgán kraje v přenesené působnosti (dále jen „orgán 
kraje“) při pořizování politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního 
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plánu“ nahrazují slovy „krajský stavební úřad při pořizování územního rozvojového 
plánu, zásad územního rozvoje a územního plánu“, ve větě třetí se slova „orgán kraje“ 
nahrazují slovy „krajský stavební úřad“ a ve větě poslední se slova „orgán kraje“ 
nahrazují slovy „krajský stavební úřad“. 
 

35. V § 11 se odstavec 3 zrušuje. 
 

36. V § 12 odst. 1 větě druhé se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „příslušný úřad“ a 
věta poslední se zrušuje. 
 

37. V § 13 odst. 1 větě první a poslední, v § 13 odst. 2 větě první a v § 13 odst. 3 větě první, 
druhé a třetí se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „příslušný úřad“. 
 

38. V § 13 odst. 2 větě poslední, v § 13 odst. 3 větě čtvrté a v § 13 odst. 4 a 5 se slovo 
„Ministerstvo“ nahrazuje slovy „Příslušný úřad“. 
 

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

40. V § 13 odst. 6 větě první se slova „Ministerstvo je povinno“ nahrazují slovy „Příslušný 
úřad je povinen“, ve větě druhé se slovo „povinno“ nahrazuje slovem „povinen“ a ve 
větě poslední se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovy „příslušnému úřadu“. 
 

41. V § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „internetu“ vkládá slovo „trvale“. 
 
CELEX: 32011L0092, 32014L0052 
 

42. V § 16 se odstavec 3 zrušuje. 
 

43. V § 17 odst. 6 se slovo „správním“ zrušuje. 
 

44. V § 19 odst. 1 větě první se slova „, oznámení předkládané podle § 6 odst. 5 věty první“ 
zrušují a ve větě třetí se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“. 
 

45. V § 19 odst. 2 se text „3a,“ zrušuje. 
 

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

„b) Nejvyšší stavební úřad,“. 
 
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). 
 
CELEX: 32011L0092 

 
47. V § 20 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které 

zní: 
 

„d) krajské stavební úřady.“. 
 
CELEX: 32011L0092 
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48. V § 21 se písmeno c) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena d) až n) se označují jako písmena c) až m). 

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

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

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

51. V § 21 písm. h) se slova „a jedenkrát ročně zveřejňuje ve svém věstníku“ nahrazují 
slovy „v Informačním systému EIA/SEA dálkově přístupný veřejný“. 
 

52. V § 21 písm. i) se slova „politiky územního rozvoje na životní prostředí“ nahrazují slovy 
„územního regulačního plánu“ a slova „na životní prostředí“ se zrušují. 
  

53. V § 21 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmena k) a l) se zrušují. 
 
CELEX: 32013R0347 

 
54. V § 22 písmeno a) zní: 

 
„a) zajišťují posuzování záměrů a jejich změn podle § 4 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), 

g) a h) uvedených v příloze č. 1 sloupci KÚ a záměrů podle § 4 odst. 1 písm. f),“. 
 

55. V § 22 písm. b) se text „f)“ nahrazuje slovy „e) nebo krajský stavební úřad podle § 22a 
písm. c)“. 
 

56. V § 22 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmena d) a e) se zrušují. 
 
CELEX: 32013R0347 
 

57. Za § 22 se vkládají nové § 22a a 22b, které znějí: 
 

„§ 22a 
 

Krajské stavební úřady 
a) zajišťují posuzování záměrů a jejich změn podle § 4 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), 

g) a h) uvedených v příloze č. 1 sloupci SÚ, není-li příslušný specializovaný stavební úřad, 
b) vedou evidenci jimi vydaných stanovisek, 
c) vydávají stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu a jsou dotčenými 

orgány při jeho pořizování. 
 

§ 22b 
Specializovaný stavební úřad 

a) zajišťuje posuzování záměrů a jejich změn podle § 4 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), 
g) a h) uvedených v příloze č. 1 sloupci SÚ, jedná-li se o vyhrazené stavby podle stavebního 
zákona včetně staveb souvisejících a 

b) vede evidenci jím vydaných stanovisek.“. 
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58. V § 23 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „krajský 
stavební úřad“, slovo „, pokud“ se nahrazuje tečkou a písmena a) až c) se zrušují. 
 

59. V § 23 se odstavec 4 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 4 až 9. 
 

60. V § 23 odst. 4 větě první se slova „záměru nebo“ zrušují a slovo „jejichž“ se nahrazuje 
slovem „jejímuž“ a ve větě poslední se slova „posuzování záměru podle § 21 písm. c) 
nebo“ zrušují a text „d)“ se nahrazuje textem „c)“. 
 

61. § 23a se zrušuje. 
 

62. V příloze č. 1 řádku druhém kategorii I a II se text „MŽP“ nahrazuje textem „SÚ“. 
 

63. V příloze č. 1 kategorii II bodech 5, 6 a 7 se limitní hodnota přesouvá ze sloupce KÚ do 
sloupce KSÚ. 
 

64. V příloze č. 1 text bodu 12 ve sloupci „Záměr“ zní:  
„Zařízení určená pro 

a) konečné uložení vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva a radioaktivních odpadů, 
b) konečné zneškodnění vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva a radioaktivních odpadů 
nebo 
c) dlouhodobé skladování vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva a radioaktivních 
odpadů na jiném místě, než na kterém jsou vyprodukovány, plánované na více než 10 let.“. 
 

65. V příloze č. 1 kategorii II bodech 18, 20 a 21 se křížek přesouvá ze sloupce KÚ do 
sloupce KSÚ.  

 
66. V příloze č. 1 kategorii II bodech 22 a 23 se limitní hodnota přesouvá ze sloupce KÚ do 

sloupce KSÚ. 
 

67. V příloze č. 1 kategorii II bodě 24 se křížek přesouvá ze sloupce KÚ do sloupce KSÚ.  
 

68. V příloze č. 1 kategorii I bodech 31, 32 a 33 se křížek přesouvá ze sloupce KÚ do 
sloupce KSÚ.  

 
69. V příloze č. 1 kategorii II bodě 34 se limitní hodnota přesouvá ze sloupce KÚ do sloupce 

KSÚ. 
 

70. V příloze č. 1 kategorii I bodě 35 se křížek přesouvá ze sloupce KÚ do sloupce KSÚ. 
 

71. V příloze č. 1 kategorii II bodě 36 se křížek přesouvá ze sloupce KÚ do sloupce KSÚ. 
 

72. V příloze č. 1 kategorii II bodech 37 až 41 se limitní hodnota přesouvá ze sloupce KÚ 
do sloupce KSÚ. 

 
73. V příloze č. 1 kategorii II bodě 43 se křížek přesouvá ze sloupce KÚ do sloupce KSÚ. 

 
74. V příloze č. 1 kategorii II bod 45 zní:  

„ 
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45 

Železniční a 
intermodální zařízení 
a překladiště 
s rozlohou od 
stanoveného limitu 
(a) a železniční dráhy 
s délkou od 
stanoveného limitu 
(b). 

  a) 2 ha 
    b) 2 km  

“. 
 
CELEX: 32011L0092 
 

75. V příloze č. 1 kategorii II se na konci textu bodu 46 doplňují slova „s délkou od 
stanoveného limitu“ a limitní hodnota se přesouvá ze sloupce KÚ do sloupce KSÚ.  
 
CELEX: 32011L0092 

 
76. V příloze č. 1 kategorii II bodech 48, 49 a 51 se limitní hodnota přesouvá ze sloupce 

KÚ do sloupce KSÚ.  
 

77. V příloze č. 1 kategorii II bodě 52 se křížek přesouvá ze sloupce KÚ do sloupce KSÚ. 
 

78. V příloze č. 1 kategorii I bodě 53 se křížek přesouvá ze sloupce KSÚ do sloupce KÚ. 
 

79. V příloze č. 1 kategorii II bodech 55 a 56 se limitní hodnota přesouvá ze sloupce KÚ do 
sloupce KSÚ.  

 
80. V příloze č. 1 kategorii II bodě 58 se křížek přesouvá ze sloupce KÚ do sloupce KSÚ.  

 
81. V příloze č. 1 kategorii I a II bodě 63 se limitní hodnota přesouvá ze sloupce KÚ do 

sloupce KSÚ.  
 

82. V příloze č. 1 kategorii II bodech 64, 65 a 67 se limitní hodnota přesouvá ze sloupce 
KÚ do sloupce KSÚ.  

 
83. V příloze č. 1 kategorii I bodě 68 se limitní hodnota přesouvá ze sloupce KÚ do sloupce 

KSÚ.  
 

84. V příloze č. 1 kategorii II bodě 69 se limitní hodnota přesouvá ze sloupce KÚ do sloupce 
KSÚ.  

 
85. V příloze č. 1 kategorii I bodě 71 se křížek přesouvá ze sloupce KÚ do sloupce KSÚ.  

 
86. V příloze č. 1 kategorii I a II bodě 72 se limitní hodnota přesouvá ze sloupce KÚ do 

sloupce KSÚ.  
 

87. V příloze č. 1 kategorii II bodech 73 a 74 se limitní hodnota přesouvá ze sloupce KÚ do 
sloupce KSÚ.  

 
88. V příloze č. 1 kategorii II bodě 75 se křížek přesouvá ze sloupce KÚ do sloupce KSÚ.  
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89. V příloze č. 1 kategorii II bodě 76 se limitní hodnota přesouvá ze sloupce KÚ do sloupce 

KSÚ.  
 

90. V příloze č. 1 kategorii I a II bodě 77 se limitní hodnota přesouvá ze sloupce KSÚ do 
sloupce KÚ.  

 
91. V příloze č. 1 kategorii I bodě 80 se křížek přesouvá ze sloupce KSÚ do sloupce KÚ.  

 
92. V příloze č. 1 kategorii II bodě 81 se křížek přesouvá ze sloupce KSÚ do sloupce KÚ.  

 
93. V příloze č. 1 kategorii II bodech 83 a 85 až 88 se limitní hodnota přesouvá ze sloupce 

KÚ do sloupce KSÚ.  
 

94. V příloze č. 1 kategorii II bodě 92 se křížek přesouvá ze sloupce KSÚ do sloupce KÚ. 
 

95. V příloze č. 1 kategorii II bodech 96 až 111 se limitní hodnota přesouvá ze sloupce KÚ 
do sloupce KSÚ.  

 
96. V příloze č. 1 kategorii II bodě 112 se křížek přesouvá ze sloupce KÚ do sloupce KSÚ.  

 
97. V příloze č. 1 kategorii II bodech 115, 117 a 118 se limitní hodnota přesouvá ze sloupce 

KÚ do sloupce KSÚ. 
 

98. Příloha č. 3a se zrušuje. 
 

99. V příloze č. 6 části II bodu 5 se slovo „Vypořádání“ nahrazuje slovem „Shrnutí“. 
 

100. V příloze č. 8 se doplňuje bod 4, který zní: 
 

„4. Vztah k jiným koncepcím či jejich změnám, včetně těch, jejichž provedení je 
zamýšleno, a které jsou příslušnému úřadu známy.“. 

 
 

Čl. XXXIV 
 

Přechodná ustanovení 
 

1. Zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vedené o záměru a zahájené přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí správní orgán, který se stal příslušným k jeho 
vedení po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 
2. Posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí správní orgán, který se 
stal příslušným k jeho vedení po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
3. Platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle 
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zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které bylo vydáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, je 7 let.  

 
4. Pro podlimitní záměr podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro který bylo přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno sdělení příslušného úřadu, že nebude podléhat 
zjišťovacímu řízení, a ke kterému bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno 
řízení podle § 3 písm. g) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 

 
5. Pro podlimitní záměr podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro který bylo přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona předloženo oznámení podlimitního záměru a nebylo 
doposud vydáno sdělení příslušného úřadu, zda záměr bude nebo nebude podléhat zjišťovacímu 
řízení, se použije zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
 

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ 
 

Změna lázeňského zákona 
 

Čl. XXXV 
 
Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů 
(lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 
227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona 
č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se 
mění takto: 
 

1. § 13 se zrušuje. 
 

2. V § 14 odstavec 3 zní: 
 

„(3) Ministerstvo může rozhodnutím zrušit pravomocné povolení k využívání zdroje, 
jestliže uživatel nezapočal s využíváním zdroje ke dni nebo v termínu zahájení využívání zdroje 
stanoveném v povolení k využití zdroje.“. 

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

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



75 
 

CELEX: 32013R0347 
 

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

„(4) Stavební úřad vykonává dozor nad dodržováním opatření stanovených podle tohoto 
zákona a povinností podle tohoto zákona, pokud se týkají záměrů podle § 37 odst. 3.“. 

 
5. Nadpis pod označením § 37 zní: „Závazná stanoviska, vyjádření a rozhodnutí 

k některým činnostem“. 
 

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

7. V § 37 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „zvláštních“ nahrazuje slovem „jiných“. 
 

8. V § 37 odst. 2 písm. e) a v § 43 odst. 4 se slovo „zvláštního“ nahrazuje slovem „jiného“. 
 

9. V § 37 odst. 2 písm. f) se slova „stavbami uvedenými“ nahrazují slovy „záměrem 
uvedeným“ a text „písm. b)“ se nahrazuje slovy „nebo jiným záměrem povolovaným 
podle stavebního zákona“. 
 

10. V § 37 odstavec 3 zní: 
 

„(3) V ochranném pásmu I. stupně a ve vnitřním území lázeňského místa, pokud dále není 
stanoveno jinak, nelze podle jiného právního předpisu22) bez vyjádření ministerstva vydat 
povolení záměru, kolaudační rozhodnutí, povolení k odstranění stavby, nebo nařízení 
odstranění stavby nebo terénních úprav.“. 

 
11. V § 37 odst. 4 se slova „závazného stanoviska“ nahrazují slovy „rozhodnutí ministerstva 

nebo závazného stanoviska v případech, kdy stanovisko slouží jako podklad pro 
rozhodnutí podle jiného právního předpisu nebo vyjádření“ a za slovo „ministerstva“ se 
vkládají slova „v případech, kdy je stanovisko ministerstva podkladem podle jiného 
právního předpisu,“. 
 

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

13. V § 38 se slova „vázat závazné stanovisko“ nahrazují slovy „ve vyjádření, závazném 
stanovisku a rozhodnutí“ a slova „na splnění podmínek jimi určených“ se nahrazují 
slovy „uvést podmínky“. 
 

14. V § 43 odstavec 2 zní: 
 

„(2) Na postup podle tohoto zákona se vztahuje správní řád, nestanoví-li tento zákon 
jinak. Správní řád se nepoužije na postup uvedený v § 18 odst. 2 a 3. Stanoviska uplatněná 
k územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Vyjádření vydávaná podle 
tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle jiného právního předpisu jsou závazným 
stanoviskem podle správního řádu a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, 
vyjma případů, kdy neslouží jako podklad pro jiné rozhodnutí, v takových případech jsou 
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samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Vyjádření podle § 37 odst. 3 a 4 jsou vyjádřeními 
podle části čtvrté správního řádu.“. 

 
15. V § 43 odst. 3 se slovo „zvláštní“ nahrazuje slovem „jiné“, slovo „zvláštního“ se 

nahrazuje slovem „jiného“ a slovo „zvláštních“ se nahrazuje slovem „jiných“. 
 
 

ČÁST TŘICÁTÁ 
 

Změna zákona o odpadech 
 

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

1. V § 14 odstavec 5 zní: 
 

„(5) Kolaudační rozhodnutí, povolení předčasného užívání stavby nebo povolení 
zkušebního provozu podle zvláštního právního předpisu21) pro stavby určené k využívání, 
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů nelze vydat bez rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas 
k provozování zařízení podle odstavce 1.“. 

 
2. V § 14 se doplňuje odstavec 8, který zní: 

 
„(8) Žádost o vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru 

nebo výkupu odpadů lze podat prostřednictvím portálu stavebníka podle stavebního zákona.“. 
 

3. V § 72 odst. 1 písm. j) bodu 2 se text „e)“ nahrazuje textem „d)“. 
 

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

5. V § 72 odst. 3 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se včetně 
poznámky pod čarou č. 71 zrušuje.  
 
CELEX: 32013R0347 
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6. V § 72 odstavec 4 zní: 
 

„(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává vyjádření 
 

a) k povolení záměru podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, 
b) k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na 

nakládání s odpady, 
c) k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého, 
d) ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky 

rozložitelných odpadů.“. 
 

7. V § 72 odst. 5 větě první se slova „a závazné stanovisko“ zrušují. 
 

8. V § 72 odst. 6 se slova „Závazné stanovisko“ nahrazují slovem „Vyjádření“ a slova 
„a vyjádření podle odstavce 4 písm. a) až c)“ se zrušují. 
 

9. V § 82 odst. 2 větě první se slova „, závazné stanovisko“ nahrazují slovy „a vyjádření“ 
a slova „a vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. a) až c)“ se zrušují a věta poslední se 
zrušuje. 
 
CELEX: 32008L0098 
 

10. V § 82 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 

„(4) Žádost o souhlas krajského úřadu podle § 12 odst. 6, § 14 odst. 1 a § 18 odst. 2 
v případě zařízení, které vyžaduje povolení podle zvláštního právního předpisu21), lze podat 
prostřednictvím portálu stavebníka podle zvláštního právního předpisu21)“. 
 
 

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ 
 

Změna vodního zákona 
 

Čl. XXXVII 
 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona 
č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona 
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., 
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 
Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 
150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona 
č. 350/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 
zákona č. 61/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., 
zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 113/2018 
Sb. a zákona č. 312/2019 Sb., se mění takto: 

 
1. V § 9 se odstavec 5 zrušuje. 

 
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 5 až 9. 
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2. V § 9 odstavec 9 zní: 
 

„(9) Povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je 
podmínkou vykonatelnosti povolení záměru tohoto vodního díla podle zvláštního zákona4). 
Povolení k nakládání s vodami pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy nabylo právní 
moci, nenabude právní moci povolení záměru podle zvláštního zákona4).“. 

 
3. V § 9 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí: 

 
„(10) Jde-li o záměr povolovaný podle stavebního zákona, který vyžaduje povolení 

k nakládání s vodami a který nelze provést bez udělené výjimky podle § 23a odst. 8, rozhodne 
o této výjimce vodoprávní úřad. V případě povolení k nakládání s vodami, k jehož vydání je 
příslušný krajský úřad, se o výjimce rozhodne ve společném řízení; rozhodnutí o výjimce je 
v tomto případě součástí výrokové části povolení k nakládání s vodami. Vydání povolení 
k nakládání s vodami je podmínkou vykonatelnosti povolení záměru podle stavebního zákona.  

 
(11) Jde-li o záměr povolovaný podle stavebního zákona, který nevyžaduje povolení 

k nakládání s vodami a který nelze provést bez udělené výjimky podle § 23a odst. 8, rozhodne 
o výjimce vodoprávní úřad. Vydání rozhodnutí o výjimce je podmínkou vykonatelnosti 
povolení záměru podle stavebního zákona.“. 

 
4. § 15 až 15b se včetně nadpisů zrušují. 

 
5. V § 17 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

 
„(2) K žádosti o souhlas k vrtům podle odstavce 1 písm. g) nebo geologickým pracím 

podle odstavce 1 písm. i) v ochranném pásmu stanoveném podle lázeňského zákona žadatel 
předloží vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle zákona o geologických pracích8).“. 

 
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6. 
 

6. V § 17 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pokud jsou záměry uvedené odstavci 1 
povolovány podle stavebního zákona, souhlas se samostatně nevydává; splnění 
podmínek pro jeho vydání posoudí stavební úřad v rozhodnutí o žádosti o povolení 
záměru podle stavebního zákona.“. 

 
7. V § 18 odst. 1 se slova „umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a 

nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může“ nahrazují slovy „provádět 
činnosti, které mohou“. 
 

8. V § 23 odst. 2 větě poslední se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce 2 
se doplňují slova „a řízení o návrhu na povolení záměru podle zvláštního zákona4)“. 
 
CELEX: 32000L0060 
 

9. V § 23a odstavec 9 zní: 
 

„(9) Bez udělené výjimky podle odstavce 8 nelze záměr vedoucí ke zhoršení stavu nebo 
ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody či 
znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru 
povrchových vod nebo dobrého stavu útvaru podzemních vod provést.“. 
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CELEX: 32000L0060 

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

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

 
12. V § 38 se odstavec 7 zrušuje. 

 
Dosavadní odstavce 8 až 15 se označují jako odstavce 7 až 14. 

 
13. V § 54 odst. 4 větě druhé se slova „pro vydání stavebního povolení k vodním dílům 

(§ 15), k ohlášení vodních děl (§ 15a)“ nahrazují slovy „pro rozhodnutí o žádosti 
o povolení záměru vodního díla (§ 55)“. 
 
CELEX: 32000L0060 
 

14. § 55a zní: 
 

„§ 55a 
 

(1) Při povolování záměru vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich 
odstranění musí být součástí žádosti podle zvláštního zákona4) stanovisko správce povodí.  To 
neplatí v případě studní individuálního zásobování vodou a čistíren odpadních vod do 50 
ekvivalentních obyvatel pro potřeby jednotlivých osob (domácností). 
  

(2) Při povolování záměru vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich 
odstranění musí být zohledněna ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Vodní díla 
nesmějí vytvářet bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku. 
To neplatí v případech, 

a) jde-li o rybníky nebo vodní nádrže pro chov ryb nebo o stavby k hrazení bystřin a 
strží,  

b) vyžaduje-li to ochrana před povodněmi nebo jiný veřejný zájem, nebo 
c) kdy pohyb ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku nelze zajistit 

z důvodu technické neproveditelnosti nebo neúměrných nákladů. 
  

(3) Povolení záměru podle zvláštního zákona4) nevyžaduje výměna vodovodů 
a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa. 

  
(4) Spolu s žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí ke stavbám vodovodních řadů, 

vodárenských objektů, úpraven vody, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů nebo 
čistíren odpadních vod, které jsou součástí vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu53), 
předloží žadatel povolení k jejich provozování54). 

  
(5) Stavební úřad může v rozhodnutí o žádosti o povolení záměru vodního díla uložit 

stavebníkovi povinnost předložit provozní řád vodního díla spolu s žádostí o vydání 
kolaudačního rozhodnutí. 

  
(6) Stavební úřad v rozhodnutí o žádosti o povolení záměru vodního díla stanoví 

povinnosti, popřípadě podmínky, za kterých je vydává, a účel, kterému má vodní dílo sloužit. 
Stavební úřad může v rozhodnutí o žádosti o povolení vodního díla uložit předložení 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



80 
 

provozního řádu vodního díla nejpozději spolu s žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí. 
  
(7) Stavební úřad může vyzvat žadatele o vydání rozhodnutí o povolení záměru vodního 

díla k předložení výpočtu povodňové vlny zvláštní povodně, a to u vodních děl vzdouvajících 
nebo akumulujících povrchové vody a staveb využívajících jejich energetický potenciál. 

  
(8) Zanikne-li povolení vydané podle § 8 odst. 1 nebo podle předchozích předpisů 

o nakládání s vodami, rozhodne vodoprávní úřad o podmínkách dalšího trvání, popřípadě 
odstranění vodního díla, které umožňovalo nakládání s vodami. 

  
(9) Stavební úřad může nařídit zastavení prací na stavbě nebo odstranění stavby vodního 

díla provedené nebo prováděné mimořádným postupem podle stavebního zákona z příkazu 
povodňového orgánu obce, obce s rozšířenou působností nebo kraje. Vydání tohoto rozhodnutí 
je prvním úkonem v řízení. 

  
(10) V případě podle § 126 odst. 5 se rozhodnutí o žádosti o povolení nebo změnu záměru 

vodního díla nevydává současně s rozhodnutím podle zákona o integrované prevenci; práva a 
povinnosti vyplývající z povolení k provedení, změně záměru vodního díla nebo změně jeho 
užívání lze vykonávat nejdříve ode dne nabytí právní moci rozhodnutí podle zákona 
o integrované prevenci.“. 

 
15. Za § 55a se vkládá nový § 55b, který zní: 

 
„§ 55b 

 
 Práva k pozemkům a stavbám, potřebným pro uskutečnění veřejně prospěšných staveb 

na ochranu před povodněmi, lze odejmout nebo omezit postupem podle zákona o vyvlastnění.“. 
 

16. V § 58 odst. 3 větě první se slovo „Vodoprávní“ nahrazuje slovem „Stavební“ a slovo 
„umísťování“ se nahrazuje slovem „povolování“. 
 

17. V § 59 odst. 1 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje. 
 

18. V § 59 se odstavec 2 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6. 
 

19. V § 59 se odstavec 3 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5. 
 

20. V § 59 odst. 3 větě první se slovo „vodoprávní“ nahrazuje slovem „stavební“. 
 

21. V § 61 odst. 5 větě první se slova „vodoprávní úřad“ nahrazují slovy „stavební úřad 
zpravidla v rozhodnutí o žádosti o povolení záměru vodního díla nebo jeho změny“, 
slova „zpravidla v rámci povolení stavby nebo jejích změn“ se zrušují a ve větě poslední 
se slova „území příslušného vodoprávního úřadu krajský úřad, v případě dopadu podle 
odstavce 2 přesahujícího“ zrušují a slova „Ministerstvo zemědělství“ se nahrazují slovy 
„Nejvyšší stavební úřad“. 
 

22. V § 61 odst. 7 a v § 61 odst. 8 se slovo „Vodoprávní“ nahrazuje slovem „Stavební“. 
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23. V § 61 se doplňují odstavce 12 až 15, které znějí: 

 
„(12) U vodních děl, nad kterými provádí technickobezpečnostní dohled pověřená osoba, 

je tato osoba povinna vést evidenci vybraných údajů o vodních dílech a o výkonu 
technickobezpečnostního dohledu. 

 
(13) U vodních děl IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu, nad kterými 

neprovádí technickobezpečnostní dohled pověřená osoba, je povinen vést evidenci údajů 
o vodních dílech a o výkonu technickobezpečnostního dohledu stavební úřad. 

 
(14) Stavební úřad a pověřená osoba jsou povinni z jimi vedené evidence podle odstavců 

11 a 12 předávat údaje Ministerstvu zemědělství nejpozději za kalendářní čtvrtletí vždy do 
15. dne prvního měsíce následujícího čtvrtletí v rozsahu stanoveném vyhláškou do databáze 
technickobezpečnostního dohledu. 

 
(15) Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou rozsah údajů a způsob vedení evidence 

podle odstavců 11 až 13.“. 
 

24. V § 67 odst. 1 se slovo „umísťovat,“ zrušuje. 
 

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

„e) stavební úřady,“. 
 
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f). 
 
CELEX: 32000L0060 
 

26. V § 104 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které 
zní: 
 

„g) Nejvyšší stavební úřad.“. 
 
CELEX: 32000L0060 
 

27. V § 104 odst. 9 větě první se slova „a dále při postupu podle stavebního zákona4) při 
umisťování, povolování, užívání a odstraňování staveb“ zrušují. 
 
CELEX: 32000L0060 
 

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

„(10) Ve správních řízeních vedených podle stavebního zákona se závazné stanovisko 
podle odstavce 9 nevydává; splnění podmínek pro jeho vydání posoudí stavební úřad 
v rozhodnutí vydaném podle stavebního zákona. Stavební úřad před vydáním povolení záměru 
podle stavebního zákona posoudí možnost zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru 
povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody či nemožnost dosažení dobrého stavu nebo 
dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní 
vody. Dojde-li k závěru, že provedení záměru může vést ke zhoršení stavu nebo ekologického 
potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo 
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znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové 
vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody, upozorní žadatele, že bez výjimky podle § 23a 
odst. 8 není možné záměr provést.“. 

 
CELEX: 32000L0060 

 
29. V § 107 odst. 1 písm. a) se slova „územním plánům krajů a“ nahrazují slovy „zásadám 

územního rozvoje a územním plánům“. 
 

30. V § 107 odst. 1 se písmena g) a h) zrušují. 
 
Dosavadní písmena i) až y) se označují jako písmena g) až v). 
 

31. V § 107 odst. 1 se písmeno r) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena s) až v) se označují jako písmena r) až u). 
 

32. V § 107 odst. 1 písmeno r) zní: 
 

„r) stanovovat ochranná pásma vodních zdrojů, v případě, že do jeho působnosti patří 
povolovat nakládání s vodami z nich,“. 
 

33. V § 107 odst. 1 písm. s) se za slovo „že“ vkládají slova „do jeho působnosti patří 
povolení k nakládání s vodami“, za slovo „alespoň“ se vkládá slovo „pro“ a slova 
„, patří do jeho působnosti“ se zrušují. 
 

34. V § 107 odst. 1 se písmeno t) zrušuje. 
 
Dosavadní písmeno u) se označuje jako písmeno t). 
 

35. Za § 107 se vkládají nové § 107a a 107b, které včetně nadpisů znějí: 
 

„§ 107a 
 

Stavební úřady 
 
Stavební úřady  

a) rozhodnutím o žádosti o povolení záměru nahrazují souhlas podle § 17 a 
posuzují splnění podmínek pro jeho vydání,  

 
b) rozhodují o žádosti o povolení záměru vodního díla podle § 55a,   
c) mohou nařídit zastavení prací na stavbě nebo odstranění stavby vodního díla 

provedené nebo prováděné mimořádným postupem podle stavebního zákona  
z příkazu povodňového orgánu obce, obce s rozšířenou působností nebo kraje podle § 55a odst. 
9, 

d) rozhodují o stanovení ochranného pásma vodního díla podle § 58 odst. 3, 
e) rozhodnutím rozhodnutí o žádosti o povolení záměru vodního díla nebo jeho 

změny rozhodují o povinnosti zajistit nad vodním dílem technickobezpečnostní dohled podle 
§ 61 odst. 5, pokud si vydání rozhodnutí nevyhradí Nejvyšší stavební úřad, 

f) rozhodují o změně kategorie vodního díla, rozsahu technickobezpečnostního 
dohledu, popřípadě podmínek jeho zajišťování podle § 61 odst. 6, 
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g) předávají informace o zařazení vodního díla do I. až III. kategorie nebo o změně 
zařazení do příslušné kategorie Nejvyššímu stavebnímu úřadu podle § 61 odst. 8,  

h) vedou evidenci údajů o vodních dílech a o výkonu technickobezpečnostního 
dohledu u vodních děl IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu, nad kterými neprovádí 
technickobezpečnostní dohled pověřená osoba podle § 61 odst. 13, 

i) předávají údaje z jimi vedené evidence údajů o vodních dílech a o výkonu 
technickobezpečnostního dohledu podle § 61 odst. 14 Nejvyššímu stavebnímu úřadu podle § 61 
odst. 14, 

j) kontrolují provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly podle 
§ 61, 

k)  při rozhodování o žádosti o povolení záměru ve správních řízeních vedených 
podle stavebního zákona posuzují splnění podmínek pro vydání závazného stanoviska podle 
§ 104 odst. 9 a posuzují možnost zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru 
povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody či nemožnost dosažení dobrého stavu nebo 
dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní 
vody podle § 104 odst. 10,   

l) provádějí dozor nad vodními díly podle § 110 odst. 5. 
 

§ 107b 
 

Nejvyšší stavební úřad  
 

Nejvyšší stavební úřad 
a) k provedení § 115 odst. 2 stanoví prováděcím právním předpisem, ve kterých 

případech a které doklady je třeba předložit k žádosti o rozhodnutí o povolení záměru vodního 
díla, o vydání kolaudačního rozhodnutí vodního díla, o stanovení ochranného pásma vodního 
díla, 

b) rozhodnutím o žádosti o povolení záměru vodního díla nebo jeho změny rozhoduje 
o povinnosti zajistit nad vodním dílem technickobezpečnostní dohled podle § 61 odst. 5, pokud 
si vydání rozhodnutí vyhradí.“. 

 
CELEX: 32000L0060 

 
36. V § 108 odst. 2 se slova „politice územního rozvoje“ nahrazují slovy „územnímu 

rozvojovému plánu“. 
 

37. V § 108 se odstavec 6 zrušuje. 
 
CELEX: 32013R0347 
 

38. V § 110 odst. 4 větě první se slova „Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a 
krajské“ nahrazují slovem „Stavební“. 
 

39. V § 115 odst. 2 se slova „závazné stanovisko vydané v rámci společného územního a 
stavebního řízení4), kolaudační souhlas, stanovení ochranného pásma vodního díla,“ 
zrušují, slova  „nebo vyjádření k ohlášení,“ se zrušují a slova „závazných stanovisek pro 
účely společného územního a stavebního řízení4),“ se zrušují a na konci odstavce 2 se 
doplňuje věta „Nejvyšší stavební úřad stanoví prováděcím právním předpisem, ve 
kterých případech a které doklady je třeba předložit k žádosti o rozhodnutí o povolení 
záměru vodního díla, o vydání kolaudačního rozhodnutí vodního díla, o stanovení 
ochranného pásma vodního díla.“. 
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40. V § 115 odst. 5 se za slovo „je“ vkládá slovo „též“. 

 
41. V § 115 odstavce 6 a 7 znějí: 

 
„(6) Právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle 

zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví,  
a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, a která vznikla alespoň 3 
roky před dnem oznámení o zahájení řízení podle tohoto zákona  nebo kterou podporuje svými 
podpisy nejméně 200 osob na podpurující listině, může požádat vodoprávní úřad, aby ji 
informoval o zahajovaných správních řízeních, v nichž mohou být dotčeny zájmy chráněné 
tímto zákonem.  Na podporující listině uvede každá osoba své jméno, příjmení, datum narození 
a adresu místa pobytu a připojí vlastnoruční podpis. 

 
 (7) Právnická osoba podle odstavce 5 je účastníkem řízení, s výjimkou řízení 

navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona  
o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud do 8 dnů ode dne sdělení informace podle 
odstavce 5 písemně oznámí svou účast v řízení vodoprávnímu úřadu. Dnem sdělení informace 
o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení právnické osobě nebo 
první den jejího zveřejnění na úřední desce vodoprávního úřadu.“. 

 
42. V § 115 se odstavec 12 zrušuje. 

 
Dosavadní odstavce 13 až 21 se označují jako odstavce 12 až 20. 
 

43. V § 115 odst. 15 větě první se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“. 
 

44. V § 115 odst. 18 větě první se za slovo „vodoprávních“ vkládají slova „nebo stavebních“ 
a za slovo „vodoprávní“ se vkládají slova „nebo stavební“, ve větě poslední se slova 
„nebo vodního díla“ zrušují, a slova „leží vodní dílo, s nímž stanovení ochranných 
pásem souvisí“ se nahrazují slovy „se vodní zdroj nachází“ a na konci odstavce 18 se 
doplňuje věta „Místně příslušným stavebním úřadem pro stanovení ochranných pásem 
vodního díla je stavební úřad, v jehož správním obvodu leží vodní dílo.“. 
 

45. V § 115 odst. 20 větě první se slova „a podle § 15 odst. 1“ zrušují a za slovo „zákona“ 
se vkládají slova „, nejde-li o záměr povolovaný podle stavebního zákona,“. 
 
CELEX: 32000L0060 
 

46. V § 115 se doplňuje odstavec 21, který zní: 
 
„(21) Žádost o vydání povolení, souhlasu nebo vyjádření v případě vodního díla 

vyžadujícího povolení záměru podle stavebního zákona lze podat prostřednictvím portálu 
stavebníka podle stavebního zákona.“. 
 

47. V § 119 odst. 4 se písmeno g) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h). 
 

48. V § 119 odst. 7 písm. a) se text „g),“ zrušuje. 
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49. V § 125d odst. 5 se písmeno g) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h). 
 

50. V § 125d odst. 8 písm. a) se text „g),“ zrušuje. 
 

51. V § 125j odst. 1 se slova „územní rozhodnutí podle § 92 stavebního zákona“ nahrazují 
slovy „povolení stavby“. 
 

52. V § 126 odst. 5 se věta poslední zrušuje. 
 

53. V § 126 se odstavec 9 zrušuje. 
 
 

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ 
 

Změna zákona o vodovodech a kanalizacích 
 

Čl. XXXVIII 
 

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

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

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

3. V § 3a se odstavce 4 a 5 zrušují. 
 

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

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

6. V § 4 odst. 5 větě první se slovo „vodoprávním“ nahrazuje slovem „stavebním“. 
 

7. V § 4 odst. 6 se slova „politiky územního rozvoje a“ zrušují a slova „podle zvláštního 
právního předpisu“ se zrušují. 
 

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

9. V § 5 odst. 3 se slovo „vodoprávnímu“ nahrazuje slovem „stavebnímu“. 
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10. V § 5 odst. 4 se slovo „Vodoprávní“ nahrazuje slovem „Stavební“. 
 

11. V § 6 se doplňuje odstavec 14, který zní: 
 

„(14)  Povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu je nutným 
podkladem pro vydání kolaudačního rozhodnutí ke stavbám vodovodních řadů, vodárenských 
objektů, úpraven vody, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů a čistíren odpadních 
vod.“. 

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

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

 
14. V § 12 odst. 2 větě poslední se slovo „vodoprávní“ nahrazuje slovem „stavební“ a za 

slovo „úřad“ se vkládají slova „rozhodnutím o povolení záměru podle stavebního 
zákona“. 
 

15. V § 14 odst. 3 větě první se slovo „souhlasu“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“, za větu 
první se vkládá věta „Kanalizační řád schvaluje vodoprávní úřad.“ a věta třetí a čtvrtá 
se nahrazují větou „Schválený kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen předložit 
stavebnímu úřadu spolu návrhem na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu 
kanalizace.“. 
 

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

 
17. V § 23 se odstavec 4 zrušuje. 

 
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7. 
 

18. V § 23 odstavce 5 a 6 znějí: 
 

„(5) Nezíská-li osoba, která hodlá provádět činnosti uvedené v odstavci 4, souhlas podle 
odstavce 4, může požádat stavební úřad o povolení k těmto činnostem. Stavební úřad může 
v těchto případech tyto činnosti v ochranném pásmu povolit a současně stanovit podmínky pro 
jejich provedení. Přitom přihlédne k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení 
ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technickobezpečnostní ochraně zájmů 
dotčených osob. Pokud činnost souvisí se záměrem stavby nebo jiným záměrem povolovaným 
podle stavebního zákona, rozhodne stavební úřad o povolení této činnosti rozhodnutím o 
povolení záměru.  

 
(6) Při porušení povinnosti stanovené v odstavci 4 nařídí stavební úřad obnovit předešlý 

stav.“. 
 

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

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

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

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

22. V § 26 odst. 2 se písmeno b) zrušuje. 
 
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b). 

 
23. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní: 

 
„§ 28a 

Stavební úřady  
a) rozhodují o uložení povinnosti připojit se na kanalizaci podle § 3 odst. 8, 
b) rozhodují o změně v užívání stavby vodovodní nebo kanalizační přípojky a části 

vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace podle § 3a odst. 2 a 3, 
c) rozhodují o rozsahu oprávnění podle § 7 odst. 3,  
d) rozhodují o povolení k činnostem v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo 

kanalizační stoky podle 23 odst. 5 a o nařízení obnovy předešlého stavu podle § 23 odst. 6, 
e) provádějí kontrolu a projednávají přestupky v případech, kdy jim o věci přísluší 

rozhodovat podle písmene a) až d).“. 
 

24. V § 29 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které 
zní: 
 

„g) kontroluje plnění povinností podle toho zákona vlastníky a provozovateli 
vodovodů nebo kanalizací, zjistí-li závady, může uložit nápravná opatření k jejich odstranění.“. 

 
25. V § 29 se odstavec 7 zrušuje. 

 
CELEX: 32013R0347 
 

26. V § 32 odst. 6 se slovo „souhlasu“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“. 
 

27. V § 33 odst. 8 se slovo „souhlasu“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“. 
 

28. V § 34 odst. 2 se slova „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy 
„stavební úřad“. 

 
29. V § 37 odst. 1 se za slovo „působností,“ vkládají slova „krajské úřady, stavební úřady“ 

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

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

Změna zákona o myslivosti 
 

Čl. XXXIX 
 

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., 
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 501/2012 
Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 357/2014 
Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 
193/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 314/2019 Sb., se 
mění takto: 
 

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

2. V § 58 odst. 2 se na konci písmene n) čárka nahrazuje tečkou a písmeno o) se zrušuje. 
 
Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje. 
 
CELEX: 32013R0347 

 
 

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ 
 

Změna zákona o integrované prevenci 
 

Čl. XL 
 
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 
521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona 
č. 222/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 
č. 85/2012 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona 
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 2 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které 
zní: 
 

„q) obecně závaznými pravidly emisní limity nebo jiné podmínky, které jsou přijaty 
za účelem přímého použití ke stanovení závazných podmínek provozu zařízení v integrovaném 
povolení.“. 

 
CELEX: 32010L0075 
 

2. V § 3 odst. 1 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „, v elektronické 
podobě.“, písmena a) a b) se zrušují a závěrečná část ustanovení se zrušuje. 
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3. V § 3 odstavec 2 zní: 
 

„(2) Přílohy žádosti mohou být předkládány v listinné podobě, pokud k tomu jsou 
technické či ekonomické důvody.“. 

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

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

5. V § 3 odst. 3 větě první se číslo „20“ nahrazuje číslem „10“ a věta poslední se zrušuje. 
 

6. V § 3 odst. 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“. 
 

7. V § 4 odst. 1 písm. d) se slova „a p)“ nahrazují slovy „, p) a q)“. 
 

8. V § 4 odst. 1 se na konci písmene q) čárka nahrazuje tečkou a písmeno r) se zrušuje. 
 

9. V § 5a odst. 4 se na začátek písmene a) vkládají slova „žádost a“. 
 

10.  V § 5a odst. 4 se písmena b) a c) zrušují. 
 
Dosavadní písmena d) až o) se označují jako písmena b) až m). 
 

11. V § 5a písmeno b) zní: 
 

„b) vyjádření v rámci odborné podpory výkonu státní správy v řízení o vydání 
integrovaného povolení (§ 11),“. 

 
12. V § 5a písm. i) se za slovo „kontrolách“ vkládají slova „a informace o přezkumech“ a 

za číslo „9“ se vkládají slova „a § 18 odst. 12“. 
 

13. V § 5a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které 
zní: 
 

„n) obecně závazná pravidla.“. 
 

14. § 6 až 6b se včetně skupinového nadpisu zrušují. 
 

15. V § 7 odst. 1 písmeno e) zní: 
 

„e) územní samosprávný celek, jehož území, životní prostředí nebo obyvatelstvo by 
mohly být ovlivněny provozem zařízení, pokud do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle 
§ 8 odst. 2 písemně oznámí úřadu svou účast v řízení,“. 

 
CELEX: 32010L0075 

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

 
„f) hospodářské komory a zaměstnavatelské svazy, jejichž předmětem činnosti je 

prosazování a ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů podle zvláštních právních 
předpisů12), pokud do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 8 odst. 2 písemně oznámí 
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úřadu svou účast v řízení, 
g) právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle 

zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví,  
a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky 
před dnem zveřejnění informací podle § 8 odst. 2 nebo kterou podporuje svými podpisy 
nejméně 200 osob, pokud do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 8 odst. 2 písemně 
oznámí úřadu svou účast v řízení.“. 

 
CELEX: 32010L0075 

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

 
„(2) Splnění podmínky podpory nejméně 200 osob podle odstavce 1 písm. g) prokazuje 

právnická osoba předložením podporující podpisové listiny. V záhlaví podporující podpisové 
listiny a na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede alespoň  

a) identifikační údaje právnické osoby, na jejíž podporu je podporující podpisová 
listina určena, 

b) skutečnost, že listina je určena na podporu účasti právnické osoby ve správním 
řízení, týkajícím se zařízení, v němž mohou být dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem,  

c) název zařízení podle písmene b),  
d) číslo jednací a datum vydání oznámení o zahájení řízení podle písmene b). 

 
(3) Každá osoba podporující právnickou osobu podle odstavce 1 písm. g) uvede na 

podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu a připojí 
vlastnoruční podpis. Doba platnosti podporující podpisové listiny je 1 rok od data uvedeného 
v záhlaví podporující podpisové listiny.“. 

 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4. 
 
CELEX: 32010L0075 
 

18. V § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „do 7 dnů ode dne, kdy“ nahrazují slovy 
„neprodleně, jakmile“. 
 

19. V § 8 odst. 2 větě první se za slovo „zveřejnění“ vkládají slova „žádosti a“, slova „do 
žádosti“ se zrušují, za slovo „nahlížet“ se vkládají slova „do příloh žádosti, které nejsou 
dostupné v elektronické podobě, a“ a slovo „ní“ se nahrazuje slovem „nich“ a ve větě 
poslední se za slovo „zveřejnil“ vkládají slova „žádost a“. 
 

20. V § 9 odst. 3 se za slovo „řízení“ vkládají slova „podle § 7 odst. 1 písm. a) až d) a § 7 
odst. 2“ a na konci odstavce 3 se doplňuje věta „Účastníci řízení podle 
§ 7 odst. 1 písm. e) až g) mohou zaslat úřadu svá vyjádření pouze zároveň s písemným 
ohlášením své účasti.“. 
 
CELEX: 32010L0075 
 

21. V § 9 odst. 4 se slova „po lhůtě uvedené v odstavci 1“ nahrazují slovy „po lhůtách 
uvedených v odstavcích 1 a 3“. 

 
22. V nadpisu § 11 se slova „odborně způsobilé osoby“ zrušují. 
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23. V § 11 odst. 1 se věta druhá zrušuje. 
 

24. V § 11 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „odborně způsobilé osoby“ nahrazují 
slovy „v rámci odborné podpory výkonu státní správy“. 
 

25. V § 11 odstavec 3 zní: 
 

„(3) Agentura zašle odborné vyjádření úřadu do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržela. 
Úřad jej neprodleně po jeho obdržení zveřejní prostřednictvím informačního systému 
integrované prevence a na své úřední desce po dobu 15 dnů.“. 

 
CELEX: 32010L0075 
 

26. V § 11 se odstavec 4 zrušuje. 
 

27. § 12 se včetně nadpisu zrušuje. 
 

28. V § 13 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „Tuto lhůtu může úřad před jejím 
uplynutím usnesením prodloužit nejdéle o dalších 60 dnů.“. 
 

29. V § 13 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 
 

„(5) Závazná podmínka provozu může být nahrazena odkazem na obecně závazná 
pravidla.“. 
 

Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 6 až 12. 
 
CELEX: 32010L0075 

 
30. V § 18 se doplňuje odstavec 12, který zní: 

 
„(12) Informaci o provedení přezkumu úřad zveřejní prostřednictvím informačního 

systému integrované prevence.“. 
 

31. V § 19a odst. 7 větě první se slova „Na žádost provozovatele zařízení“ nahrazují slovy 
„Zároveň s rozhodnutím“ a věta třetí se zrušuje. 
 

32. V § 19b se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Omezení nebo zastavení provozu musí 
trvat do zjednání nápravy.“. 
 
CELEX: 32010L0075 
 

33. V § 29 se písmeno r) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena s) až v) se označují jako písmena r) až u). 
 

34. V § 29 se na konci písmene u) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které 
zní: 
 

„v) prostřednictvím informačního systému integrované prevence zveřejňuje obecně 
závazná pravidla.“. 
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CELEX: 32010L0075 

 
35. V § 30 se písmeno g) zrušuje. 

 
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g). 
 

36. V § 31 se písmeno g) zrušuje. 
 
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g). 
 

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

38. V nadpisu § 37 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“. 
 

39. V § 37 se odstavec 3 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5. 
 

40. V § 37 odst. 5 písm. a) se slova „až 3“ nahrazují slovy „a 2“. 
 

41.  V § 37 odst. 5 písm. b) se slova „4 a 5“ nahrazují slovy „3 a 4“. 
 

42. V § 38 odst. 2 větě druhé se slova „, jde-li o přestupek podle § 37 odst. 3, nebo“ zrušují. 
 

43. V § 45 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3. 
 

44. V § 45 se věta poslední zrušuje. 
 

45. V § 46 se odstavce 1 a 2 zrušují. 
 

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 1 až 3. 
 
 

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ 
 

Změna zákona o pozemkových úpravách  
 

Čl. XLI 
 
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona 
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 
124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákona 
č. 185/2016 Sb., zákona č. 193/2017 Sb.,  zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb., se 
mění takto: 
 

1. V § 9 odst. 15 větě první se slova „aktualizaci nebo“ zrušují. 
 

2. V § 12 odst. 3 se slova „upouští od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a 
od“ nahrazují slovy „nevyžaduje vydání rozhodnutí o povolení záměru a“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)

aspi://module='ASPI'&link='76/2002%20Sb.%252337'&ucin-k-dni='30.12.9999'


93 
 

 
3. V § 19 písm. k) se slova „v územním a stavebním řízení nebo ve společném územním a 

stavebním řízení“ nahrazují slovy „podle žádosti o povolení záměru podle stavebního 
zákona“ a na konci textu písmene k) se doplňují slova „a zda není v rozporu se 
schválenou rezervou pozemků podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 503/2012 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů“. 

 
4. V § 19 se na konci písmene p) čárka nahrazuje tečkou a písmeno q) se zrušuje. 

 
CELEX: 32013R0347 

 
 

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ 
 

Změna soudního řádu správního 
 

Čl. XLII 
 

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

1. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které 
zní: 
 

„d) o zrušení služebního předpisu.“. 
 

2. V § 7 odst. 4 větě první se slova „K řízení o žalobě proti rozhodnutí, kterým se umisťuje 
nebo povoluje stavba dopravní infrastruktury podle § 1 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona 
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve 
znění pozdějších předpisů, je“ nahrazují slovy „Ve věcech, ve kterých rozhodl v prvním 
stupni Nejvyšší stavební úřad nebo Specializovaný stavební úřad je k řízení“. 
 

3. V § 44 odst. 1 větě první se za slovo „přednes,“ vkládají slova „nebo učiní podání, které 
sleduje zjevné zneužití práva,“. 
 

4. V § 68 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které 
zní: 
 

„f) sleduje-li zjevné zneužití práva.“. 
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5. V § 75 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 

„(3) K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na zákonnost, 
popřípadě správnost napadeného rozhodnutí, se nepřihlíží.“. 
 

6. V § 101d odst. 1 se doplňuje věta „K vadám řízení o vydání opatření obecné povahy, 
o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na zákonnost, popřípadě správnost 
napadeného opatření obecné povahy, se nepřihlíží.“.  
 

7. V § 101d odst. 2 větě první se slovo „dnem“ nahrazuje slovy „v nezbytně nutném 
rozsahu, a to dnem právní moci rozsudku, nebo k pozdějšímu dni“. 
 

8. V § 101d se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„(3) Ke zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části přihlédne soud vždy při přezkumu 

rozhodnutí a jiných úkonů správních orgánů, při jejichž vydání bylo opatření obecné povahy 
užito, byť byly vydány před tímto zrušením.“. 

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

Čl. XLIII 
 

Přechodná ustanovení 
 

1. Řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části zahájená přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 

 
2. Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu zahájená přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 
 

 
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ 

 
Změna zákona o dani z přidané hodnoty 

 
Čl. XLIV 

 
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 
669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona 
č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., 
zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 
Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 
126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 
č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., 
zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 
Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 
500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 
344/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona 
č. 377/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., 
zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 33/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 40/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., 
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zákona č. 283/2018 Sb., zákona č. 6/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 256/2019 Sb., 
zákona č. …/2020 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 48 odst. 2 písm. a) a b) a v § 48 odst. 5 písm. a) a b) se slova „právních předpisů 
upravujících katastr nemovitostí“ nahrazují slovy „stavebního zákona“. 

 
2. V § 48 odst. 4 se slovo „jednotlivá“ nahrazuje slovem „jedna“, slova „odpovídají 

požadavkům“ se nahrazují slovy „splňují požadavky“ a za slovo „účelu“ se vkládá slovo 
„užívání“. 

 
3. V § 56 odst. 2 písm. b) se slova „podle stavebního povolení, společného povolení, 

kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené 
stavby podle stavebního zákona zhotovena“ nahrazují slovy „na základě povolení podle 
stavebního zákona umístěna“. 

 
4. V § 56 odst. 3 písm. a) bodě 1 se slova „prvního kolaudačního souhlasu nebo“ zrušují. 

 
CELEX: 32006L0112 

 
5. V § 56 odst. 3 písm. a) bodě 2 se slova „kolaudačního souhlasu nebo“ zrušují. 

 
CELEX: 32006L0112 

 
6. V § 56 odst. 3 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „kolaudační souhlas nebo“ 

zrušují. 
 

CELEX: 32006L0112 
 

7. V § 56 odst. 3 písm. b) bodě 2 se slovo „byl“ nahrazuje slovem „bylo“ a slova „vydán 
kolaudační souhlas nebo“ se nahrazují slovem „vydáno“. 

 
CELEX: 32006L0112 

 
8. V § 56a odst. 3 písm. a) se slova „právních předpisů upravujících katastr nemovitostí“ 

nahrazují slovy „stavebního zákona“. 
 

CELEX: 32006L0112 
 

9. Poznámka pod čarou č. 39 se zrušuje. 
 
 

Čl. XLV 
 

Přechodná ustanovení 
 

1. Na poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, 
pokud se jedná o rodinný dům podle § 48 odst. 2 písm. b) nebo § 48 odst. 5 písm. b) zákona 
č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které bylo 
započato přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona uplatní první snížená sazba daně podle § 48 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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2. Na poskytnutí stavebních nebo montážních prací spojených s výstavbou stavby pro 
sociální bydlení, pokud se jedná o rodinný dům podle § 48 odst. 5 písm. b) zákona č. 235/2004 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které bylo započato přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
uplatní první snížená sazba daně podle § 49 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 

3. Na poskytnutí stavebních nebo montážních prací, kterými se stavba nebo prostor mění 
na stavbu pro sociální bydlení, pokud se jedná o rodinný dům podle § 48 odst. 5 písm. b) zákona 
č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které bylo 
započato přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona uplatní první snížená sazba daně podle § 49 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 

4. Rodinný dům podle § 48 odst. 5 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro účely § 49 odst. 3 písm. a) až c) zákona 
č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, po dobu 2 let ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za rodinný dům podle § 48 odst. 5 písm. b) zákona 
č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
 

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ 
 

Změna zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
 

Čl. XLVI 
 

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

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

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

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ 
 

Změna zákona o správních poplatcích 
 

Čl. XLVII 
 
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., 
zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 
Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 
Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 
Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 
179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona 
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č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., 
zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 
Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 
Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 
239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona 
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 
zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 
Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 
148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona 
č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona 
č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., 
zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 
Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 
349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona 
č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona 
č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., 
zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 
Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 
502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona 
č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., 
zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 
Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 
306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 
101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona 
č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., 
zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 
Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 
314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona 
č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., 
zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 
Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 
Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 
199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona 
č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., 
zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 
Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 
Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 
135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona 
č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., 
zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 119/2020 
Sb., zákona č. 115/2020 Sb. a zákona č. 117/2020 Sb., se mění takto: 
 

1. V položce 17 se bod 1 včetně poznámek pod čarou č. 14 a 15 zrušuje. 
 
Dosavadní body 2 až 6 se označují jako body 1 až 5. 
 

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

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

 
„3. Stanovení ochranného pásma“. 
 

5. V položce 17 se bod 5 zrušuje. 
 

6.  V položce 17 se ustanovení „Osvobození“ zrušuje. 
 

7. V položce 17 ustanovení „Poznámka“ zní: 
 

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

úřad ve smyslu § 35 stavebního zákona.“. 
 
Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje. 

 
8. Položka 18 zní: 

 
„Položka 18 

 
1. Vydání povolení záměru  
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro 
rodinnou rekreaci        Kč 5 000 
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty     Kč 10 000 
c) ke stavbě rodinného domu       Kč 1000 
d) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené 
v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže    Kč 500 
e) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží,  Kč 1 000 
   vinných sklepů        a 500 Kč za čtvrté 

a každé další stání, 
nejvýše Kč 5 000 

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)     Kč 10 000 
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění 
odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel   Kč 300 
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)   Kč 3 000 
i) ke stavbě technické infrastruktury       Kč 1000 
2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení   Kč 1 000 
3. Vydání povolení změny záměru před dokončením   Kč 1 000 
4. Vydání kolaudačního rozhodnutí      Kč 1 000 
5. Vydání povolení předčasného užívání     Kč 1 000 
6. Vydání rozhodnutí o zkušebním provozu     Kč 1 000 
7. Vydání povolení odstranění      Kč 500 
8. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z  
požadavků na výstavbu        Kč 5 000 
9. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo 
ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení 
stavby (pasportu)        Kč 500 
10. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem  Kč 10 000 
11. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas  
s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora    Kč 10 000 
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Osvobození 
 Od poplatku je osvobozeno vydání povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu 
ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly 
přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve 
stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.  

Od poplatku je osvobozeno vydání povolení záměru v případě staveb pozemních 
komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným 
celkem. 
   
Předmětem poplatku není  
  
 Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se 
nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.  
  
Poznámky 
 

Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i jiný stavební 
úřad ve smyslu § 35 stavebního zákona. 

Stavbou, která plní doplňkovou funkci ke stavbě, se míní zejména stavba podle § 21 odst. 
4 a § 25 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů.“. 

 
9. V položce 20 v ustanovení „Předmětem poplatku není“ bodu 1 se slova „stavby § 129 

odst. 2 stavebního zákona“ nahrazují slovy „podle stavebního zákona“. 
 

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

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

12. V položce 20 v ustanovení „Poznámky“ se bod 1 zrušuje. 
 
Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 1 až 4. 
 

13. V položce 20 v ustanovení „Poznámky“ bodu 1 se slovo „stavby“ nahrazuje slovem 
„záměru“. 
 

14. V položce 20 v ustanovení „Poznámky“ se bod 2 zrušuje. 
 
Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 2 a 3. 
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ 
 

Změna zákona o elektronických komunikacích 
 

Čl. XLVIII 
 
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 
361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona 
č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., 
zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., 
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 468/2011 
Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 
Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 
181/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona 
č. 318/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., 
zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 252/2017 Sb., zákona č. 287/2018 
Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 311/2019 Sb., se mění takto: 

 
1. V § 101 se odstavec 1 zrušuje. 

 
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4. 
 

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

3. V § 101 odst. 4 se slova „3 a 4“ nahrazují slovy „2 a 3“. 
 

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

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

nahrazují slovy „o povolení záměru podle stavebního zákona“. 
 

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

 
7. V § 108 odst. 1 písm. cc) se slovo „spektra,“ nahrazuje slovem „spektra.“ a písmeno cc) 

ve znění „je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu 
energetické infrastruktury67) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a 
stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu z hlediska své působnosti.“ se 
včetně poznámky pod čarou č. 67 ve znění „Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění 
nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009.“ zrušuje. 
 
CELEX: 32013R0347 
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ 
 

Změna zákona o inspekci práce 
 

Čl. XLIX 
 
V § 4 odst. 2 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 382/2008 Sb., zákona 
č. 73/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 225/201 Sb. a zákona 
č. 176/2019 Sb., se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se včetně poznámky 
pod čarou č. 78 ve znění „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 
17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se 
zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) 
č. 715/2009.“ zrušuje. 
 

CELEX: 32013R0347 
 
 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ 
 

Změna zákona o vyvlastnění 
 

Čl. L 
 

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

1. § 15 včetně nadpisu zní: 
 

„§ 15 
 

Vyvlastňovací úřad  
 

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

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

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

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

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

slova „o povolení záměru“ a slova „zvláštní právní předpis2) nebo společné povolení 
podle zvláštního právního předpisu2)“ se nahrazují slovy „stavební zákon“. 
 
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje. 
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ 
 

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

Čl. LI 
 
V § 14 odst. 6 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), se slova „stavební povolení ani 
ohlášení podle zvláštního právního předpisu22)“ nahrazují slovy „povolení záměru podle 
stavebního zákona“. 
 
Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje. 
 

 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ 

 
Změna zákona o pohonných hmotách 

 
Čl. LII 

 
Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 
Sb., zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 91/2011 
Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 130/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb. a zákona č. 48/2020 Sb., se 
mění takto: 

 
1. V § 5 odst. 1 se slova „rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem“ 

nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“. 
 

2. V § 5 odstavce 2 a 3 znějí: 
 

„(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na prodej nebo výdej pohonných hmot do 
palivové nádrže vozidla základní složky integrovaného záchranného systému10) a vozidla 
ozbrojených sil3) a na případy podle § 5a, s výjimkou nákupu pohonných hmot osobou 
registrovanou jako distributor pohonných hmot a z čerpací stanice zapsané v evidenci čerpacích 
stanic. 

  
 (3) Na čerpací stanici a na výdejní jednotce je zakázáno plnění mobilních tlakových 

nádob zkapalněnými ropnými plyny, s výjimkou čerpání zkapalněných ropných plynů do pevně 
zabudovaných palivových nádrží motorových vozidel a odběru vzorků při kontrole složení a 
jakosti pohonných hmot.“. 
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ 
 

Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
 

Čl. LIII 
 
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 263/2011 
Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 
298/2016 Sb., zákona č. 299/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona 
č. 279/2019 Sb. a zákona č. 12/2020 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 4 odst. 3 větě první se slova „autorizované osobě12)“ nahrazují slovy 
„autorizovanému architektovi, autorizovanému inženýrovi a autorizovanému 
technikovi, úředně oprávněnému zeměměřickému inženýrovi,“ a ve větě poslední se za 
slovo „správce,“ vkládají slova „autorizované architekty, autorizované inženýry, 
autorizované techniky, úředně oprávněné zeměměřické inženýry,“. 

 
2. V § 15 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí: 

 
„(3) Česká komora architektů bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu 

autorizovaného architekta do seznamu autorizovaných architektů, o údajích vedených o této 
osobě v seznamu autorizovaných architektů nezbytně nutných pro zřízení datové schránky a 
jejich změnách a o vyškrtnutí této osoby ze seznamu autorizovaných architektů. 

 
(4) Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě bezodkladně 

informuje ministerstvo o zápisu autorizovaného inženýra do seznamu autorizovaných inženýrů 
a o zápisu autorizovaného technika do seznamu autorizovaných techniků, o údajích vedených 
o této osobě v seznamu autorizovaných inženýrů nebo v seznamu autorizovaných techniků 
nezbytně nutných pro zřízení datové schránky a jejich změnách a o vyškrtnutí této osoby ze 
seznamu autorizovaných inženýrů nebo ze seznamu autorizovaných techniků. 

 
(5) Český úřad zeměměřický a katastrální nebo Ministerstvo obrany bezodkladně 

informuje ministerstvo o zápisu úředně oprávněného zeměměřického inženýra do seznamu 
fyzických osob s úředním oprávněním, o údajích vedených o této osobě v seznamu fyzických 
osob s úředním oprávněním nezbytně nutných pro zřízení datové schránky a jejich změnách a 
o vyškrtnutí této osoby ze seznamu fyzických osob s úředním oprávněním.“. 

 
 

Čl. LIV 
 

Přechodná ustanovení 
 

1. Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, Český úřad zeměměřický a katastrální a Ministerstvo obrany zašle Ministerstvu 
vnitra údaje vedené v seznamu autorizovaných architektů, seznamu autorizovaných inženýrů, 
seznamu autorizovaných techniků a seznamu fyzických osob s úředním oprávněním, jež jsou 
platné ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona a jež jsou nezbytně nutné pro zřízení datové 
schránky autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra, autorizovaného technika‚ 
a úředně oprávněného zeměměřického inženýra, do 45 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 
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2. Ministerstvo vnitra zřídí datovou schránku autorizovanému architektovi, 

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

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ 
 

Změna zákona o základních registrech 
 

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

 
 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ 
 

Změna zákona o nakládání s těžebním odpadem 
 

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

 
1. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „důlní stavba“ nahrazují slovem „plocha“, slovo „stavby“ 

se nahrazuje slovem „plochy“ a slova „hráz nebo jiný dílčí objekt“ se nahrazují slovy 
„stavba hráze nebo jiná dílčí stavba“. 
 
CELEX: 32006L0021 
 

2. V § 2 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), 
které zní: 
 
„e) provozem úložného místa, veškeré činnosti při nakládání s těžebním odpadem na 
úložném místě v rozsahu schváleného plánu podle § 5.“. 
 

3. V nadpisu § 6 se slovo „stavbu“ nahrazuje slovem „zřízení“. 
 

CELEX: 32006L0021 
 

4. V § 6 odst. 1 větě poslední se slova „stavby úložného místa, pokud její povolení nebude 
spojeno s řízením o umístění úložného místa“ nahrazují slovy „záměru podle stavebního 
zákona“. 
 
CELEX: 32006L0021 
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5. V § 6 odstavec 2 zní: 
 
„(2) Záměr zřízení úložného místa, jakož i s ním související stavby, povoluje stavební 
úřad na základě vyjádření obvodního báňského úřadu.“. 
 
CELEX: 32006L0021 
 

6. V § 6 se odstavec 3 zrušuje. 
 
CELEX: 32006L0021 
 
Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3 až 8. 
 

7. V § 6 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „stavbu úložného místa“ nahrazují slovy 
„úložné místo“. 

 
CELEX: 32006L0021 

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

 
CELEX: 32006L0021 
 

9. V § 6 odst. 5 a v § 6 odst. 6 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“. 
 
CELEX: 32006L0021 
 

10. V § 6 odst. 7 větě první se za slova „oznámit příslušnému“ vkládají slova 
„stavebnímu a“ a slova „, u odkališť rovněž příslušnému vodoprávnímu úřadu,“ se 
zrušují. 
 
CELEX: 32006L0021 

 
11. V § 8  odst. 1 větě první se slova „Stavbu úložného místa“ nahrazují slovy „Úložné 

místo“ a ve větě poslední se slova „s jeho umístěním a povolením“ se nahrazují slovy 
„povolením záměru stavebním úřadem“. 
 
CELEX: 32006L0021 
 

12. V § 8 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
 
„b) souhlasné vyjádření stavebního úřadu s povolením provozu úložného místa,“. 
 
Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena c) až k). 
 
CELEX: 32006L0021 

 
13. V § 8 odst. 2 se písmena e) a f) zrušují. 

 
Dosavadní písmena g) až k) se označují jako písmena e) až i). 
 
CELEX: 32006L0021 
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14. V § 14 odst. 2 písm. d) a v § 20 odst. 2 písm. d) se slovo „stavbu“ nahrazuje slovem 

„zřízení“. 
 
CELEX: 32006L0021 
 

15. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které 
zní: 
 

„f) stavební úřady.“. 
 

CELEX: 32006L0021 
 

16. V § 17 odst. 3 se písmena e) a f) zrušují. 
 
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena e) a f). 
 

17. V § 17 odst. 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), 
které zní: 
 
„g) vydávají vyjádření podle § 6 odst. 2.“. 
 

18. V § 17 se doplňuje odstavec 7, který zní: 
 

„(7) Stavební úřady vydávají vyjádření k žádosti o povolení provozu úložného místa.“. 
 

19. V § 24 odst. 2 se slovo „stavby“ nahrazuje slovem „provozu“. 
 
CELEX: 32006L0021 

 
 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ 
 

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

 
Čl. LVII 

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

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

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

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

4. V § 1 odst. 4 se slova „platnou politikou územního rozvoje“ nahrazují slovy „územním 
rozvojovým plánem“. 
 

5. V § 1 odst. 5 se slova „komunikační vedení veřejné komunikační sítě“ nahrazují slovy 
„stavba komunikačního vedení veřejné komunikační sítě jako technické infrastruktury 
elektronických komunikací“. 
 

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

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

8. V § 2 se odstavec 4 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6. 

 
9. V § 2 odst. 5 se číslo „60“ nahrazuje číslem „30“. 

 
10. V § 2 se odstavec 6 zrušuje. 

 
11. V § 2a odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 2a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova 

„územního rozhodnutí o umístění stavby“ nahrazují slovy „rozhodnutí o povolení 
záměru“ a slova „územního řízení“ se nahrazují slovy „řízení o povolení záměru“. 

 
12. V § 2a se odstavec 3 zrušuje. 

 
13. § 2b až 2e se včetně nadpisů zrušují. 

 
14. V § 2f větě první se slova „oprávněným investorem14)“ nahrazují slovy „jejím 

stavebníkem, správcem nebo provozovatelem (dále jen „oprávněný investor“)“ a slova 
„umisťuje nebo povoluje, nebo řízení, kterým se stavba umisťuje a“ se zrušují.  
 

15. V § 2i odst. 1 se slova „umístění stavby ani územní souhlas“ nahrazují slovy „povolení 
záměru“. 
 

16. V § 2i odst. 2 větě první se slova „kolaudační souhlas ani“ zrušují. 
 

17. V § 5a se vkládají nové odstavce 1 a 2, které včetně poznámek pod čarou č. 17 a 18 
znějí: 
 

„(1) Nejvyšší stavební úřad je příslušným orgánem k provádění opatření stanovených 
přímo použitelným předpisem Evropské unie.17) 

 
(2) Specializovaný stavební úřad (dále jen „úřad“) je dále příslušný ve věcech staveb 

projektů společného zájmu energetické infrastruktury, včetně posuzování jejich zralosti18). 
 

17) Čl. 8, odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 
2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje 
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rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) 
č. 715/2009, v platném znění. 
18) Čl. 8, odst. odst. 2, čl. 9 odst. 3, 4 a 6 a čl. 10 odst. 1 až 5 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení 
(ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009, v platném znění.“. 

 
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 3 a 4. 
 

CELEX: 32013R0347 
 

18. V § 5a odst. 3 úvodní části ustanovení větě první se slova „Ministerstvu průmyslu a 
obchodu (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem „úřadu“. 
 
CELEX: 32013R0347 
 

19. V § 5a odst. 3 písm. b) se slova „politikou územního rozvoje a“ zrušují. 
 
CELEX: 32013R0347 
 

20. V § 5a odst. 3 písm. d) se slova „souboru staveb“ nahrazují slovem „záměru“. 
 
CELEX: 32013R0347 
 

21. V § 5b odst. 1 se slova „K projednání oznámení nařídí ministerstvo“ nahrazují slovy 
„Je-li oznámení úplné, nařídí úřad“, za slovo „orgány“ se vkládají slova „k vyjádření 
k oznámení projektu,“, za slovo „a“ se vkládají slova „úrovně podrobnosti“ a na konci 
textu odstavce 1 se doplňují slova „, k zajištění chybějících vyjádření dotčených orgánů 
podle jiných právních předpisů anebo k jejich koordinaci v případě, kdy jsou vyjádření 
protichůdná“. 
 
CELEX: 32013R0347 
 

22. V § 5b odstavec 2 zní: 
 

„(2) Bylo-li nařízeno společné jednání, dotčené orgány uplatní svá vyjádření podle 
odstavce 1 nejpozději do 15 dnů ode dne konání společného jednání. V případě, že jejich 
vyjádření nebudou uplatněna ani v této lhůtě, má se za to, že s oznámením a zralostí projektu 
souhlasí a úřad si učiní úsudek o rozsahu materiálu a úrovně podrobnosti informací sám, 
přičemž přihlédne k požadavkům uvedeným v příslušných zvláštních právních předpisech.“. 

 
CELEX: 32013R0347 
 

23. V § 5b odst. 3 větě první a poslední a v § 5b odst. 4 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje 
slovem „úřad“. 
 
CELEX: 32013R0347 
 

24. V § 5b odst. 4 se slova „v součinnosti s příslušným úřadem podle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí, podléhá-li záměr posuzování vlivů na životní prostředí, a“ 
zrušují. 
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CELEX: 32013R0347 
 

25. V § 5b odst. 5 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“. 
 
CELEX: 32013R0347 
 

26. V § 5c se slovo „aktualizace“ nahrazuje slovem „změny“, slova „k návrhu na pořízení 
změny“ se zrušují, a slova „dokumentace změny“ se zrušují. 
 
CELEX: 32013R0347 
 

27. § 5d se zrušuje. 
 
CELEX: 32013R0347 
 

 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ 

 
Změna zákona o Finanční správě České republiky 

 
Čl. LVIII 

 
V § 18 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 458/2011 
Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 14/2017 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní: 
 

„r) informační systémy veřejné správy ve věcech územního plánování a stavebního 
řádu.“. 
 
 

ČÁST PADESÁTÁ 
 

Změna zákona o Celní správě České republiky 
 

Čl. LIX 
 

V § 9 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 
407/2012 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., písmeno b) zní: 
 

„b) je v řízení o povolení záměru týkajícího se pozemku nebo stavby, které jsou 
ve svobodném pásmu, dotčeným orgánem příslušným k vydání vyjádření,“. 
 
Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje. 
 

CELEX: 32013R0347 
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ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ 
 

Změna zákona o ochraně ovzduší 
 

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

1. V § 3 odst. 1 větě poslední se za slovo „zákona“ vkládají slova „, stavební úřad při 
výkonu působnosti podle jiného právního předpisu s dopadem na ovzduší“. 
 
CELEX: 32008L0050 
 

2. V § 4 odst. 2 písm. b), v § 4 odst. 3 větě poslední, v § 4 odst. 9, v § 6 odst. 3 větě 
poslední, v § 11 odst. 1 písm. c) úvodní části ustanovení, v § 11 odst. 1 písm. c) bodu 3, 
v § 13 odst. 2, v § 16 odst. 6 větě první, v § 25 odst. 1 písm. e), v příloze č. 2 bodu 3 a 
v příloze č. 7 úvodní části se text „d)“ nahrazuje textem „c)“. 
 
CELEX: 32010L0075, 32015L2193 
 

3. V § 9 odst. 3 se text „b)“ nahrazuje slovy „c) a stavební úřad v řízení podle jiného 
právního předpisu6), ve kterém se povoluje záměr uvedený v § 11 odst. 1 písm. b) nebo 
záměr obsahující stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu“. 
 
CELEX: 32008L0050, 32004L0107, 32015L2193 
 

4. Ve skupinovém nadpisu nad § 11 se slova „závazná stanoviska“ nahrazují slovem 
„vyjádření“. 
 

5. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „k  politice územního rozvoje“ nahrazují slovy 
„územnímu rozvojovému plánu“. 
 

6. V § 11 odst. 1 písmeno b) zní: 
 

„b) vyjádření k povolení záměru pozemní komunikace kategorie dálnice nebo silnice 
I. třídy v zastavěném území obce a parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání (dále jen 
„pozemní komunikace nebo parkoviště“) k řízení podle jiného právního předpisu6),“. 

 
7. V § 11 odst. 1 písm. c) úvodní části ustanovení se slova „závazné stanovisko“ nahrazují 

slovem „vyjádření“. 
 

8. V § 11 odst. 1 písm. c) bodu 1 se číslo „9“ nahrazuje číslem „7“. 
 

9. V § 11 odst. 1 písm. c) bodu 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“. 
 

10. V § 11 odst. 2 písm. b) se slova „závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje 
uvedeného“ nahrazují slovy „vyjádření k povolení záměru obsahujícího stacionární 
zdroj uvedený“. 
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CELEX: 31987L0217 
 

11. V § 11 odst. 2 se písmeno c) zrušuje. 
 
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c). 
 
CELEX: 32015L2193, 31987L0217 
 

12. V § 11 se odstavce 3 a 4 zrušují. 
 
Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 3 až 9. 
 

13. V § 11 odst. 3 větě první se za slovo „komunikace“ vkládají slova „nebo parkoviště“ a 
slova „vydat souhlasné závazné stanovisko podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 
písm. b) pouze při současném uložení opatření zajišťujících alespoň zachování 
dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku (dále jen „kompenzační 
opatření“)“ se nahrazují slovy „povolit provoz takového stacionárního zdroje v řízení 
podle odstavce 2 písm. c) nebo povolit záměr pozemní komunikace nebo parkoviště 
v řízení podle jiného právního předpisu6) pouze při současném uložení opatření 
zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující 
látku (dále jen „kompenzační opatření“) v povolení provozu podle odstavce 2 písm. c) 
nebo povolení záměru podle jiného právního předpisu6)“. 
 

14. V § 11 odst. 5 se věta první nahrazuje větami „Kompenzační opatření navrhuje žadatel 
o vydání povolení provozu stacionárního zdroje označeného v sloupci B v příloze č. 2 
k tomuto zákonu nebo žadatel o vydání povolení záměru pozemní komunikace nebo 
parkoviště podle jiného právního předpisu6) (dále jen „žadatel“). Nenavrhne-li žadatel 
kompenzační opatření nebo nejsou-li navržená kompenzační opatření vhodná, stanoví 
kompenzační opatření krajský úřad v povolení provozu stacionárního zdroje 
označeného v sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo stavební úřad povolení 
záměru pozemní komunikace nebo parkoviště podle jiného právního předpisu.“. 
 

15. V § 11 odst. 5 větě čtvrté se slova „o vydání závazného stanoviska k novému 
stacionárnímu zdroji“ zrušují, ve větě sedmé se slova „o vydání závazného stanoviska“ 
zrušují a ve větě poslední se slova „souhlasu pro pozemní komunikaci“ nahrazují slovy 
„rozhodnutí podle jiného právního předpisu6) pro pozemní komunikaci nebo 
parkoviště“. 
 

16. V § 11 odst. 6 se věta první nahrazuje větou „K žádosti o vydání vyjádření podle 
odstavce 2 písm. b) předloží žadatel odborný posudek zpracovaný autorizovanou 
osobou podle § 32 odst. 1 písm. d).“. 
 
CELEX: 32015L2193 
 

17. V § 11 odst. 7 větě první se slova „vydání závazného stanoviska podle odstavce 1 písm. 
b) a odstavce 2 písm. b)“ nahrazují slovy „povolení záměru podle jiného právního 
předpisu6), jehož předmětem je záměr pozemní komunikace nebo parkoviště, k žádosti 
o vydání vyjádření podle odstavce 2 písm. b)“ a věta poslední se nahrazuje větou 
„V případě pochyb si správní orgán, který vede řízení podle věty první, vyžádá 
vyjádření ministerstva o tom, zda má žadatel povinnost předložení rozptylové studie.“. 
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18. V § 11 odst. 8 úvodní část ustanovení zní: „K řízení o povolení záměru podle jiného 
právního předpisu6), jehož předmětem je záměr obsahující spalovací stacionární zdroj 
o jmenovitém elektrickém výkonu 300 MW a vyšším, je žadatel povinen spolu se 
žádostí o vydání povolení záměru přiložit odůvodněné posouzení splnění následujících 
podmínek:“. 
 
CELEX: 32010L0075 
 

19. V § 11 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Žádost o vydání povolení provozu 
stacionárního zdroje, který vyžaduje povolení podle stavebního zákona, lze podat 
prostřednictvím portálu stavebníka podle jiného právního předpisu6).“. 
 

20. V § 12 odstavce 1 až 3 znějí: 
 

„(1) Při vydání stanoviska, vyjádření, povolení provozu podle § 11 odst. 1 až 3, při 
územním plánování a při povolování záměru obsahujícího stacionární zdroj podle jiného 
právního předpisu6), vychází ministerstvo, krajský úřad a stavební úřad z programů zlepšování 
kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit 
v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu. V případě znečišťujících látek, které mají stanoven 
imisní limit v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním znečištění přihlíží. 

 
(2) Inspekce může vydat své vyjádření k řízení o povolení záměru pozemní komunikace 

nebo parkoviště podle jiného právního předpisu6) a k řízení o povolení provozu, a to do 15 dnů 
ode dne doručení podkladů ve věci, pokud se se stavebním úřadem nebo krajským úřadem, 
s ohledem na skutečnost, který je příslušný vést dané řízení, nedohodne jinak. Vyjádření 
inspekce je podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu nebo krajského úřadu, s ohledem na 
skutečnost, který je příslušný dané rozhodnutí vydat. 

  
(3) Vyjádření podle § 11 odst. 1 písm. b) může obsahovat podmínky umístění a provedení 

pozemní komunikace nebo parkoviště zajišťující ochranu ovzduší. Povolení provozu 
stacionárního zdroje v případě, že nepředcházelo řízení podle jiného právního předpisu6), může 
obsahovat podmínky umístění a provedení stacionárního zdroje zajišťující ochranu ovzduší.“. 

 
CELEX: 32008L0050, 32004L0107 
 

21. V § 12 odst. 4 písm. j) se slova „pro umístění stacionárního zdroje“ zrušují. 
 

22. V § 12 odst. 5 se číslo „10“ nahrazuje číslem „8“ a slova „v závazném stanovisku“ se 
nahrazují slovy „ve vyjádření“. 
 
CELEX: 32010L0075 
 

23. V § 12 odstavec 6 zní: 
 

„(6) Bez vyjádření podle § 11 odst. 1 písm. b) a vyjádření podle § 11 odst. 2 písm. b) 
nelze vydat rozhodnutí o povolení záměru a rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru podle 
jiných právních předpisů6). Bez povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. c) nelze vydat 
kolaudační rozhodnutí podle jiného právního předpisu6).“. 

 
24. V § 12 odst. 8, v § 17 odst. 3 písm. d) a v příloze č. 2 bodu 2 se číslo „5“ nahrazuje 

číslem „3“. 
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25. V § 17 odst. 1 písm. f) se číslo „5“ nahrazuje slovy „3 nebo obsažená v uzavřené 

veřejnoprávní smlouvě podle § 11 odst. 5“. 
 

26. V § 27 odst. 4 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 34 zrušuje. 
 
CELEX: 32013R0347 
 

27. V § 30 odst. 1 písm. f) se slova „závazné stanovisko“ nahrazují slovem „vyjádření“ a 
slova „závazných stanoviscích“ se nahrazují slovem „vyjádřeních“. 
 
CELEX: 32010L0075, 32008L0050, 32004L0107 
 

28. V § 30 odst. 1 písm. g) se slova „politice územního rozvoje, zásadám územního rozvoje, 
územním plánům a regulačním plánům“ nahrazují slovy „územně plánovací 
dokumentaci“. 
 
CELEX: 32008L0050, 32004L0107 
 

29. V § 40 odst. 2 větě první se slova „Závazné stanovisko podle § 11 odst. 2 písm. c), 
povolení“ nahrazují slovem „Povolení“, slova „d) a závazné stanovisko k provedení a 
užívání stavby podle § 11 odst. 3“ se nahrazují textem „c)“ a věta poslední se zrušuje. 
 

30. V příloze č. 7 bodu 1.3 se slova „stavebního nebo jiného řízení“ nahrazují slovy „řízení 
o povolení záměru“ a za slovo „předpisů“ se vkládá text „6),“. 
 
CELEX: 32010L0075 

 
 

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ 
 

Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu 
 

Čl. LXI 
 

V § 21 odst. 4 větě první zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb. a 
zákona č. 229/2019 Sb., se za slovo „povoluje“ vkládají slova „nebo rozhodnutí o povolení 
stavby“. 

 
 

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ 
 

Změna zákona o státní službě 
 

Čl. LXII 
 
V § 16 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se slova „nebo finanční úřad“ nahrazují slovy 
„, finanční úřad, Specializovaný stavební úřad a krajský stavební úřad“. 
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ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ 
 

Změna zákona o pyrotechnice 
 

Čl. LXIII 
 

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

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje. 
 
 

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ 
 

Změna zákona o prevenci závažných havárií 
 

Čl. LXIV 
 
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění 
zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 18 odstavec 3 zní: 
 

„(3) Krajský úřad stanoví zpracovateli posudku přiměřenou lhůtu pro zpracování 
posudku. Lhůta stanovená pro zpracování posudku se nezapočítává do lhůty stanovené pro 
vydání rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostní dokumentace podle § 20 odst. 1.“. 

 
2. V § 19 odst. 1 se věta první zrušuje. 

 
3. V § 31 odst. 1 větě první se slova „výstavbou nebo změnou užívání dokončené stavby“ 

zrušují a slova „vydání územního rozhodnutí o umístění nového objektu, popřípadě 
žádosti o vydání stavebního povolení nebo žádosti o dodatečné povolení stavby 
v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, stavebnímu úřadu podle stavebního 
zákona16)“ se nahrazují slovy „povolení záměru“. 
 
CELEX: 32012L0018 
 

4. V § 31 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Rozhodnutí podle věty první zašle po 
nabytí právní moci krajský úřad na vědomí stavebnímu úřadu.“. 
 
CELEX: 32012L0018 
 

5. Poznámka pod čarou č. 16 zní: „16) Zákon č. .../2021 Sb., stavební zákon.“. 
 

6. V § 31 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Při zpracování posudku k posouzení 
rizik závažné havárie se postupuje podle § 18 a 19 obdobně.“. 
 

7. V § 32 odst. 2 větě první se slovo „souhlasu“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“. 
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CELEX: 32012L0018 
 

8. V § 43 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g), která znějí: 
 

„f) krajské stavební úřady, 
g) specializovaný stavební úřad,“. 
 
Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena h) až j). 

 
CELEX: 32012L0018 

 
9. V § 47 odstavec 1 zní: 

 
„(1) Český báňský úřad zajišťuje koordinaci mezi obvodními báňskými úřady  

a ostatními orgány integrované inspekce a jako dotčený orgán na úseku prevence závažných 
havárií vydává vyjádření v řízení o povolení záměru podle stavebního zákona pro stavby 
projektů společného zájmu energetické infrastruktury.“. 
 

Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje. 
 

CELEX: 32012L0018, 32013R0347 
 

10. Nadpis § 49 zní: „Krajské úřady, krajské stavební úřady a specializovaný stavební 
úřad“. 
 

11. V § 49 odst. 1 se za slovo „Krajské úřady“ vkládají slova „, krajské stavební úřady a 
specializovaný stavební úřad“. 
 
CELEX: 32012L0018 
 

12. V § 49 odstavce 2 a 3 znějí: 
 

„(2) Krajský stavební úřad nebo specializovaný stavební úřad na základě posouzení rizik 
závažné havárie a jeho posudku posuzují úsek prevence závažných havárií při projednávání 
územně plánovací dokumentace, v řízení o povolení záměru a v řízení o odstranění stavby podle 
stavebního zákona16), pokud je jeho předmětem objekt zařazovaný do skupiny A nebo do 
skupiny B. V rozhodnutí vydaných v těchto řízeních krajský stavební úřad a speciální stavební 
úřad stanoví z hlediska prevence závažných havárií podmínky pro umístění a provedení nového 
objektu nebo jeho uvedení do zkušebního provozu nebo užívání v případě, že se zkušební 
provoz neprovádí. 

 
(3) Krajský stavební úřad nebo specializovaný stavební úřad na základě posouzení rizik 

závažné havárie a jeho posudku posuzují úsek prevence závažných havárií při projednávání 
územně plánovací dokumentace a při vydání rozhodnutí v řízení podle stavebního zákona, 
pokud realizace nového stavebního záměru situovaného v dosahu havarijních projevů, které 
jsou specifikované v příslušném posouzení rizik závažné havárie objektu zařazeného do 
skupiny A nebo do skupiny B, může způsobit nebo zvýšit riziko závažné havárie nebo zhoršit 
její následky. V tomto rozhodnutí krajský stavební úřad a speciální stavební úřad stanoví 
z hlediska prevence závažných havárií podmínky pro umístění a provedení příslušného 
stavebního záměru, jakož i pro jeho uvedení do zkušebního provozu nebo užívání v případě, že 
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se zkušební provoz neprovádí.“. 
 

CELEX: 32012L0018 
 

13. V § 49 odst. 4 písm. a) se slovo „umístění“ nahrazuje slovem „povolování“. 
 
CELEX: 32012L0018 
 

14. V § 49 odst. 4 písm. c) se za slova „plánování a“ vkládají slova „povolování záměrů“. 
 
CELEX: 32012L0018 
 

15. V § 49 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které 
zní: 
 

„d) povolování nových stavebních záměrů situovaných v dosahu havarijních projevů, 
které jsou specifikované v příslušném posouzení rizik závažné havárie objektu zařazeného do 
skupiny A nebo do skupiny B.“. 

 
CELEX: 32012L0018 
 

16. V § 53 se odstavec 3 zrušuje. 
 

17. V příloze č. 1 bodu 7 se věty druhá a poslední zrušují. 
 
CELEX: 32012L0018 
 

18. V příloze č. 1 bod 8 zní: 
 

„8. Vzorec pro sčítání poměrného množství nebezpečných látek  
 
U objektů, ve kterých není přítomna žádná jednotlivá látka nebo směs v množství přesahujícím 
nebo rovnajícím se příslušným kvalifikačním množstvím, se používá následující pravidlo pro 
zjištění, zda se na objekt vztahují povinnosti provozovatele podle tohoto zákona:  

n  qi  
N = SUMA -------  

i=1  Qi,  
kde:  
qi = množství nebezpečné látky i umístěné v objektu,  
Qi = příslušné množství nebezpečné látky i uváděné v sloupci 2 (při posuzování objektu 
k zařazení do skupiny A) nebo sloupci 3 (při posuzování objektu k zařazení do skupiny B) 
tabulky I nebo tabulky II,  
n = počet nebezpečných látek,  
N = ukazatel vyjadřující součet poměrů qi ku Qi.  
 
Toto pravidlo se používá při posuzování nebezpečnosti pro zdraví, fyzikální nebezpečnosti a 
nebezpečnosti pro životní prostředí. Musí se proto použít třikrát:  
a) k sečtení jmenovitě vybraných nebezpečných látek uvedených v tabulce II, které spadají do 
třídy akutní toxicita, kategorii 1, 2 nebo 3 (inhalační cesta expozice) nebo toxicita pro specifické 
cílové orgány - jednorázová expozice kategorie 1, s nebezpečnými látkami spadajícími do 
oddílu H tříd H1 až H3 podle tabulky I;  
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b) k sečtení jmenovitě vybraných nebezpečných látek uvedených v tabulce II, které jsou 
výbušniny, hořlavé plyny, hořlavé aerosoly, oxidující plyny, hořlavé kapaliny, samovolně 
reagující látky a směsi, organické peroxidy, samozápalné kapaliny a tuhé látky, oxidující 
kapaliny a tuhé látky, s nebezpečnými látkami spadajícími do oddílu P tříd P1 až P8 podle 
tabulky I;  
c) k sečtení jmenovitě vybraných nebezpečných látek uvedených v tabulce II, které spadají mezi 
nebezpečné pro vodní prostředí, akutně kategorie 1, chronicky kategorie 1 nebo chronicky 
kategorie 2, s nebezpečnými látkami spadajícími do oddílu E tříd E1 a E2 podle tabulky I.  
Pro použití pravidla sčítání se použijí příslušná kvalifikační množství pro každou kategorií 
v písmenech a), b) a c) odpovídající příslušné kvalifikaci, pro jmenovitě vybranou nebezpečnou 
látku se vždy použije kvalifikační množství uvedené v tabulce II.  
Příslušná ustanovení tohoto zákona se použijí, jestliže kterýkoliv ze součtů získaný pro výpočet 
a), b) nebo c) je větší než nebo roven 1.  
Provozovatel zařadí objekt do  
a) skupiny A, jestliže je výsledek N roven nebo je větší než 1, při použití množství Q uvedeného 
v sloupci 2 tabulky I nebo tabulky II,  
b) skupiny B, jestliže je výsledek N roven nebo je větší než 1, při použití množství Q uvedeného 
v sloupci 3 tabulky I nebo tabulky II.“. 
 

CELEX: 32012L0018 
 

19. V příloze č. 1 tabulce I se slova „(viz poznámka 8)“ nahrazují slovy „(viz poznámka 2)“. 
 
CELEX: 32012L0018 

 
 

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ 
 

Změna celního zákona 
 

Čl. LXV 
 

Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 80/2019 Sb., 
se mění takto: 
 

1. V § 3 odst. 2 písm. c) se slova „závazného stanoviska při umisťování a povolování 
staveb“ nahrazují slovy „vyjádření k žádosti o povolení záměru týkajícího se nemovité 
věci, která je ve svobodném pásmu“. 
 

2. V § 69 odstavec 3 zní: 
 

„(3) Stavební úřad v řízení o povolení záměru týkajícího se nemovité věci, která je ve 
svobodném pásmu, vydá povolení po předchozím vyjádření správce cla vydaném na základě 
posouzení rizik pro provádění celního dohledu a souladu s opatřením obecné povahy podle 
odstavce 1 a rozhodnutím podle odstavce 2. Správce cla může ve vyjádření uvést podmínky 
k ochraně zájmů stanovených v odstavci 2.“. 

 
CELEX: 32013R0952 

 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



118 
 

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ 
 

Změna atomového zákona 
 

Čl. LXVI 
 
Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 98 odst. 1 se slova „navrhuje umístění“ nahrazují slovy „žádá o povolení“. 
 

2. V § 98 odst. 2 se slova „ohlašuje nebo“ zrušují. 
 

3. V § 208 písm. n) se slova „politice územního rozvoje a“ zrušují. 
 
CELEX: 32014L0087 
 

4. V § 208 písm. p) se slova „závazné stanovisko k územnímu rozhodnutí ke stavbě“ 
nahrazují slovy „vyjádření v řízení o povolení záměru podle stavebního zákona“, slova 
„v závazném stanovisku vyjádří“ se nahrazují slovy „ve vyjádření posoudí“ a slovo 
„stanoví“ se nahrazuje slovem „uvede“. 
 

CELEX: 32014L0087 
 
 

5. V § 208 písm. q) a v § 228 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „závazné stanovisko“ 
nahrazují slovem „vyjádření“ a slova „a jiné úkony“ se zrušují. 
 

CELEX: 32014L0087 
 

6. V § 228 odstavec 2 zní: 
 

„(2) Vyjádřením v řízení podle stavebního zákona Úřad posoudí, zda lze záměr z hlediska 
zájmu na zajišťování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, zabezpečení a nakládání 
s jaderným materiálem provést a uvede v něm podmínky zajišťování jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 
mimořádné události, zabezpečení a nakládání s jaderným materiálem, za kterých lze záměr 
provést.“. 

 
CELEX: 32014L0087 

 
7. V § 228 se odstavec 3 zrušuje. 

 
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 
 

CELEX: 32014L0087 
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ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ 
 

Změna zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací 

 
Čl. LXVII 

 
Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, se mění takto: 
 

1. V § 2 písm. i) se slova „koncového bodu sítě rozhraní veřejné komunikační sítě“ 
nahrazují slovy „bodu vstupu komunikačního vedení do budovy nebo na pozemek, kde 
je umístěn koncový bod sítě, k nejbližšímu rozhraní veřejné komunikační sítě 
koncového bodu sítě k rozhraní veřejné komunikační sítě“. 
 

2. § 15 se zrušuje. 
 

CELEX: 32014L0061 
 

3. V § 22 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 
 
 

 
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ 

 
PŘECHODNÉ USTANOVENÍ 

 
Čl. LXVIII 

 
Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí 

podle právní úpravy účinné po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
 

ČÁST ŠEDESÁTÁ 
 

ÚČINNOST 
 

Čl. LXIX 
  

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2023. 
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Právní předpis EU Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

Čl. 1 1. Cílem této Směrnice je zakotvit opatření a doplnit již platná ustanovení 

s ohledem na prevenci a snižování znečištění azbestem v zájmu ochrany 

lidského zdraví a životního prostředí. 
 
2. Tato Směrnice bude uplatňována bez omezení platnosti ustanovení 

zakotvených Směrnicí 83/447/EEC. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Ustanovení má proklamativní obecný charakter a nemá žádné 

bezprostřední dopady do práv fyzických nebo právnických osob, ani do 

kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem 

veřejné správy  

NT 
 

 

Čl. 2(1) Azbest je definován jako následující vláknité silikáty: 
- krocidolit (modrý azbest), 
- aktinolit, 
- antofylit, 
- chrysolit (bílý azbest), 
- amosit (hnědý azbest), 
- tremolit. 

  V právních předpisech není definováno, „azbest“ ve smyslu vědeckém 

nicméně zahrnuje všechny uvedené typy patřící do obou skupin azbestu 

(serpentinu a amfibolu). Výklad zákona by tedy měl být nepochybný a 

měl by odpovídat Směrnici, popř. se definice azbestu obsažená v 

nařízení vlády použije v zájmu jednoty právního řádu pro výklad jiných 

zákonů a prováděcích předpisů. 

NT 
 
 
 

 

Čl. 2(2) 
 

Surový azbest je produktem primárního drcení azbestové rudy.   Není výslovně definováno, v rámci celé směrnice je však relevantní 

pouze pro účely definice „užití azbestu“; k tomu viz níže 
NT 
 

 

Čl. 2(3) Užití azbestu jsou činnosti zahrnující manipulaci s množstvím 

přesahujícím 100 kg surového azbestu ročně a týkající se:  
(a) výrobu surové azbestové rudy, nezahrnuje však procesy spojené přímo 

s těžbou rudy a/nebo 
(b) výroba a průmyslové zpracování následujících výrobků ze surového 

azbestu: azbestocement a azbestocementové výrobky, azbestových třecích 

výrobků, azbestových filtrů, azbestových textilií, azbestového papíru a 

kartónu, azbestových spojovacích, balících a vyztužovacích materiálů, 

azbestových podlahových krytin, azbestových plnidel. 

76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 2 písm. a) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) zařízením stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či 

více průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a 

jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce 

souvisejí s průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto 

zákonu probíhajícími v dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a 
znečištění, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou k 

výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků a procesů; za zařízení se 

považuje i stacionární technická jednotka, ve které neprobíhá žádná z 

činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže pro ni bylo 

požádáno o vydání integrovaného povolení, 

PT 
 
 
 

1 

  76/2002 
ve znění  
69/2013 

Příloha č. 1 
 

Kategorie průmyslových činností 
Zpracování nerostů 
3.2. Výroba azbestu nebo produktů na bázi azbestu. 

  

Čl. 2(4) Práce s výrobky obsahujícími azbest jsou činnosti jiné než užití azbestu, 

při kterých dochází k uvolňování azbestu do životního prostředí. 
  Není definováno, podrobněji k tomu viz čl. 7 směrnice 

 
NT 
 

 

Čl. 2(5) Odpady jsou jakékoli látky nebo předměty, které definuje Článek 1 

Směrnice 75/442/EEC1. 
185/2001 
ve znění 

154/2010 
31/2011 
169/2013 

§ 3 (1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl 

nebo povinnost se jí zbavit. 
(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc 

k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji 
osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez 

ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke 

zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc osoba 

sama. 
(3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle odstavce 8 

neprokáže opak, úmysl zbavit se movité věci se předpokládá, pokud její 

PT  
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Právní předpis EU Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

původní účelové určení zaniklo. 
(4) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá k 

původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na 

základě zvláštního právního předpisu.11) 
(5) Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není 

výroba nebo získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším 

produktem, pokud 
a) vzniká jako nedílná součást výroby, 
b) její další využití je zajištěno, 
c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, 

než je běžná výrobní praxe, a 
d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy11a) a 

nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské 

zdraví. 
(6) Některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl 

odpad předmětem některého ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky: 
a) věc se běžně využívá ke konkrétním účelům, 
b) pro věc existuje trh nebo poptávka, 
c) věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené 

zvláštními právními předpisy nebo normami použitelnými na výrobky, 
d) využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy11a) a 

nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské 

zdraví a 
e) věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena 

přímo použitelným předpisem Evropské unie53). 
(7) Pro konkrétní způsoby použití vedlejších produktů podle odstavce 5 

a výrobků z odpadů podle odstavce 6 musí být splněna kritéria pro 

využití odpadů, pokud jsou stanovena. 
(8) V pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, rozhoduje 

krajský úřad na žádost vlastníka této movité věci nebo z moci úřední. 
(9) Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem 

průmyslu a obchodu může stanovit vyhláškou kritéria upřesňující, kdy 

movitá věc může být považována za vedlejší produkt a nikoli odpad a 

kdy odpad přestává být odpadem. 
  9553     
Čl. 3(1) Členské státy přijmou opatření nezbytná pro zajištění toho, aby emise 

azbestu do ovzduší, vypouštění azbestu do vodního prostředí a pevné 

azbestové odpady byly snižovány u zdroje a vyloučeny v maximální míře, 

která je prakticky dosažitelná. V případě užívání azbestu se tato opatření 

znamenají používání nejlepší existující technologie bez nadbytečných 

nákladů včetně recyklace a zpracování v případech, kde je to možné. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 14 odst. 3 (3) Při stanovení závazných podmínek provozu, zejména emisních 

limitů, úřad vychází z nejlepších dostupných technik a použije závěry o 

nejlepších dostupných technikách, aniž by však předepisoval použití 

jakékoli konkrétní metody či technologie. Takto stanovené závazné 

podmínky provozu nesmí být mírnější než podmínky provozu, které by 

jinak byly stanoveny podle zvláštních právních předpisů.6) 

PT 
 
 
 

2 
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Právní předpis EU Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

 
  185/2001 

ve znění 

154/2010 
169/2013 

§ 10 odst. 1 
 

(1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost 

předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 

vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, 

případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní 

prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními 

předpisy.15) 

  

  185/2001 
ve znění 

188/2004 

§ 35 Díl 6 
Odpady z azbestu 
§ 35 
Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu 
(1) Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která 

nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při 

tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová 

vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin 

obsahujících azbestová vlákna. 
 (2) Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze 

ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, 

zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. 

Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly 

uvolňovat do ovzduší. 
 (3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na 

ukládání odpadů z azbestu na skládky. 

  

  254/2001 
ve znění 

186/2006 
150/2010 
350/2012 
113/2018 

§ 5 
 

Díl 1 Základní povinnosti 
§ 5 
1) Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je 

povinen dbát o jejich ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné 

užívání podle podmínek tohoto zákona a dále dbát o to, aby nedocházelo 

k znehodnocování jejich energetického potenciálu a k porušování jiných 

veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.3) 
 (2) Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami k 

výrobním účelům, je povinen za účelem splnění povinností podle 

odstavce 1 provádět ve výrobě účinné úpravy vedoucí k hospodárnému 

využívání vodních zdrojů a zohledňující nejlepší dostupné technologie. 
(3) Při provádění staveb4) nebo jejich změn nebo změn jejich užívání 

jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je 

zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, akumulací nebo čištěním 

odpadních vod s následným vypouštěním do vod povrchových nebo 

podzemních, odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit 
vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých 

dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové 
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Poznámka 
 

vody“) v souladu se stavebním zákonem4). Bez splnění těchto 

podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím 

dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném 

povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby. 
  254/2001 

ve znění 

20/2004 
150/2010 
113/2018 
 

§ 38 odst. 5 
 

(5) Zneškodňováním odpadních vod se pro účely tohoto zákona rozumí 

jejich vypouštění do vod povrchových nebo podzemních nebo 

akumulace s jejich následným odvozem na čistírnu odpadních vod podle 

odstavce 8. Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo 

podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s 

podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Při 

stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k 

nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních 

vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje 

použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, 

vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a 

technicky přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu 

vod. Kdo vypouští důlní vody do vod povrchových nebo podzemních 

podle zákona o ochraně a využití nerostného bohatství1a), může tak 

činit pouze způsobem a za podmínek, které stanoví vodoprávní úřad. 

  

  9553     
Čl. 3(2) V případě existujících závodů bude požadavek odstavce 1, aby byla pro 

snížení a vyloučení emisí azbestu do ovzduší nejlepší existující 

technologie bez dodatečných nákladů, bude uplatňován s ohledem na 
prvky obsažené v Článku 13 Směrnice 84/360/EEC („on the combating of 

air pollution from industrial plants“). 

76/2002 § 42 
 
 

Provozovatel zařízení, pro které podal žádost o stavební povolení podle 

zvláštního právního předpisu do 30. října 1999 a které uvedl do provozu 

do 30. října 2000, pokud má v úmyslu provozovat toto zařízení po 30. 

říjnu 2007, je povinen mít integrované povolení k tomuto datu. 
 

PT 
 
 
 

3 

Čl. 4(1) 1. Bez omezení platnosti článku 3 přijmou členské státy opatření nezbytná 

k tomu, aby koncentrace azbestu vypouštěného do ovzduší nepřesahovalo 

limitní hodnotu 0,1 mg/m3 (miligramů azbestu na m3 vypuštěný do 

ovzduší). 
 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 14 odst. 3 (3) Při stanovení závazných podmínek provozu, zejména emisních 

limitů, úřad vychází z nejlepších dostupných technik a použije závěry o 

nejlepších dostupných technikách, aniž by však předepisoval použití 

jakékoli konkrétní metody či technologie. Takto stanovené závazné 

podmínky provozu nesmí být mírnější než podmínky provozu, které by 

jinak byly stanoveny podle zvláštních právních předpisů.6) 

PT 
 

4 

Čl. 4(2) 
 
 

2. Členské státy mohou udělit výjimku z povinnosti podle odstavce 1 
závodům vypouštějícím méně než 5000 m3/hod. celkového objemu 

vypouštěného plynu tam, kde objem azbestu vypouštěného do ovzduší 

nepřesahuje 0,5 g za hodinu kdykoli za normálních provozních podmínek. 
Pokud platí tato výjimka, přijmou příslušné orgány členských států 

příslušná opatření, aby nebyly překročeny limity zmiňované v prvním 

pododstavci. 

  Jedná se o výjimku, kterou ČR nevyužívá, ustanovení je fakultativní NT  

Čl. 5 
 

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby: 
(a) všechny vodné vytékající kapaliny vznikající při výrobě 

azbestocementu byly recyklovány. V případech, kde tato recyklace není z 

254/2001 
ve znění 

20/2004 

§ 39 
 

(1) Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními 

vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních 

vod (dále jen "závadné látky"). Každý, kdo zachází se závadnými 

PT  
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Právní předpis EU Implementační předpisy ČR 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

ekonomických důvodů proveditelná, přijmou členské státy nezbytná 

opatření k tomu, aby likvidace kapalného odpadu obsahujícího azbest 

nezpůsobila znečištění vodního prostředí a dalších sektorů včetně ovzduší. 
Za tímto účelem: 
- bude platit limitní hodnota 30 gramů celkové suspendované hmoty na m3  
vodné vypouštěné kapaliny, 
- příslušné orgány členských států stanoví pro každý dotčený závod 

s ohledem na konkrétní situaci závodu objem vypouštění do vody 

z celkového množství suspendované vypouštěné hmoty na tunu výrobku. 
Tyto limity budou platit v místě, kde odpadní vody opouštějí závod. 
(b) veškeré vodné odpadní kapaliny vznikající při výrobě azbestového 

papíru nebo lepenky budou recyklovány. 
Avšak vypouštění vodné odpadní kapaliny obsahující maximálně 30 

gramů suspendované hmoty na m3 vody může být povoleno během 

rutinního čištění nebo údržby závodu. 

150/2010 
85/2012 
275/2013 
61/2014 
113/2018 

látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do 

povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. 
  (2) V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito 

látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se 

zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má uživatel 
závadných látek povinnost činit tato opatření: 
a) vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále jen „havarijní 

plán“) a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu; 

může-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel závadných látek 

před předložením ke schválení s příslušným správcem vodního toku, 

kterému také předá jedno jeho vyhotovení, 
 b) provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy 

uchovávat po dobu 5 let. 
  (3) Seznam nebezpečných závadných látek a dalších látek 
nebo skupin látek, které v obdobné míře vyvolávají znepokojení (dále 

jen „nebezpečné látky“), je uveden v příloze č. 1 k tomuto zákonu; tento 

seznam obsahuje i zvlášť nebezpečné závadné látky (dále jen „zvlášť 

nebezpečné látky“). Zvláštní kategorií nebezpečných látek jsou prioritní 

látky, které představují významné riziko pro vodní prostředí a 

související ekosystémy. Seznam prioritních látek stanoví vláda 

nařízením. Součástí seznamu prioritních látek je také kategorie prioritní 

nebezpečné látky, což jsou látky, které vytvářejí velmi vysoké riziko ve 

vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí z důvodu 

své perzistence a schopnosti bioakumulace. K omezení znečišťování 

povrchových a podzemních vod nebezpečnými látkami a zvlášť 

nebezpečnými látkami může vláda přijmout na návrh Ministerstva 

životního prostředí Program na snížení znečištění povrchových a 

podzemních vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť 

nebezpečnými závadnými látkami. 
  (4) Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo 
nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve 

větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným 

nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do 

povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací, které netvoří 

součást technologického vybavení výrobního zařízení. Je povinen 

zejména 
 a) umístit zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, 

skladují, zpracovávají nebo dopravují, tak, aby bylo zabráněno 

nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu 

smísení s odpadními nebo srážkovými vodami, 
 b) používat jen takové zařízení, popřípadě způsob při zacházení se 
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Poznámka 
 

závadnými látkami, které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti vod, 
 c) nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky, včetně 

výstupů jejich kontrolního systému pro zjišťování úniku závadných 

látek a bezodkladně provádět jejich včasné opravy; sklady musí být 

zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do 

podzemních vod, 
 d) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo 

výrobcem stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně způsobilé 

osoby zkoušet těsnost potrubí nebo nádrží určených pro skladování a 

prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek 

a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné 

opravy; těsnost nádrží určených pro skladování ropy nebo ropných 

produktů s minimálním objemem 1 000 m 3 nebo používaných pro 

skladování ropy a ropných produktů podle zákona o nouzových 

zásobách ropy21b), zabezpečených nepropustnou úpravou proti úniku 

závadných látek do podzemních vod a kontinuálně sledovaných 

kontrolními systémy, jejichž výstupy jsou zaznamenávány a 

uchovávány do doby provedení bezprostředně následující zkoušky 

těsnosti, lze, pokud není výrobcem stanovena lhůta kratší, zkoušet 

nejméně jednou za 20 let; v případě skladování hnojiv a výluhů z 

objemných krmiv v nadzemních nádržích umístěných v záchytných 

vanách o objemu větším, než je objem největší nádrže v nich umístěné, 

se opakovaná zkouška těsnosti nepožaduje, 
 e) vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování 

úniků závadných látek a výstupy z něj předkládat na žádost 

vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí, 
 f) zajistit, aby nově budované stavby byly zajištěny proti nežádoucímu 

úniku těchto látek při hašení požáru. 
  (5) Opatření podle odstavce 4 se přiměřeně vztahují i na 

použité obaly závadných látek. 
  (6) Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami, je 

povinen vést záznamy o typech těchto látek, které jsou zpracovávány 

nebo s nimiž se nakládá, o jejich množství, o obsahu jejich účinných 

složek, o jejich vlastnostech zejména ve vztahu k povrchovým a 

podzemním vodám a tyto informace na vyžádání poskytnout 

vodoprávnímu úřadu a Hasičskému záchrannému sboru České 

republiky. 
  (7) Vodoprávní úřad může při použití závadných látek povolit 

z ustanovení odstavce 1 výjimku, nejde-li o ropné látky, a to v nezbytně 

nutné míře, na omezenou dobu a za předpokladu, že jich bude použito 
a) k úpravě a udržování koryta vodního toku, 
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 b) ke krmení ryb, 
 c) z důvodů zdravotních, 
 d) k úpravě povrchových nebo podzemních vod pro určité způsoby 

užívání, například srážení anorganických živin přímo ve vodním toku, 
 e) k odstranění nežádoucí flóry nebo fauny ve vodním toku, 
f) jako indikátorových látek pro účely měření, nebo 
 g) v rámci schválených sanačních technologií. 
  (8) Náležitosti havarijního plánu a nakládání se závadnými 

látkami včetně požadavků na odborně způsobilou osobu a záchytné 

vany podle odstavce 4 písm. d) stanoví Ministerstvo životního prostředí 

vyhláškou. Zásady pro stanovení podmínek pro použití závadných látek 

v případě výjimek podle odstavce 7 písm. b), d) a e) a při nakládání s 

vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných 

vodních živočichů a vymezení kategorií rybníků z hlediska rybářského 

hospodaření stanoví Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo 

zemědělství vyhláškou. 
  (9) Mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve 

vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti 

povrchových nebo podzemních vod, je zakázáno. 
  (10) Na nakládání se sedimentovatelnými tuhými látkami 

uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu se nevztahují odstavce 2, 4 a 

5. 
  (11) Ukládání oxidu uhličitého49) do povrchových vod je 

zakázáno. 
  (12) K přikrmování ryb krmivy rostlinného původu 

prováděnému na rybníku tak, aby množství podávaných krmiv bylo rybí 

obsádkou zkonzumováno, a nedošlo tak k rozkladu krmiv a s tím 

spojenému zhoršení jakosti vod, není třeba výjimka z použití závadných 
látek. Krmivo použité pro tyto účely nesmí obsahovat nebezpečné nebo 

zvlášť nebezpečné látky a přikrmování bez výjimky nesmí být 

prováděno na povrchových vodách uvedených v seznamu přírodních 

koupališť podle zákona o ochraně veřejného zdraví a na vodárenských 

nádržích. Za splnění podmínek uvedených ve větě první a druhé není 

třeba provádět na rybníku ani na odtoku z něj sledování jakosti vod. V 

případě kontroly předloží rybníkář vodoprávnímu úřadu nebo České 

inspekci životního prostředí evidenci o hospodaření vedenou podle 

zákona o rybářství. 
Čl. 6(1) 
 

Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby byla pravidelně 

prováděna měření emisí do ovzduší a vypouštění vodných odpadních 

kapalin ze zařízení, na které se vztahují limitní hodnoty stanovené v 
Článcích 4 a 5. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 13 odst. 

4, písm. i) 
V závazných podmínkách provozu podle odstavce 3 písm. d) úřad 

stanoví 
i) způsob monitorování emisí technická opatření k monitorování emisí, 

včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení 

PT 
 
 

4 
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Název: Směrnice Rady 87/217/EHS z 19.3.1987 o prevenci a snižování znečišťování životního prostředí azbestem Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph.D., 30.3.2020 

Právní předpis EU Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

 záznamů o monitorování; v případě použití postupu podle § 14 odst. 4 

písm. b) též požadavek, aby výsledky monitorování emisí byly k 

dispozici pro shodná časová období a referenční podmínky jako v 

případě úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami, 
  76/2002 

ve znění 

69/2013 

§ 13 odst. 6 
 

(6) Závazné podmínky provozu uložené úřadem podle odstavce 4 musí 

vždy zahrnovat podmínky, postupy a opatření, které by jinak byly 

stanoveny na základě zvláštních právních předpisů,6) podle kterých by 

byla vydána rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které se 

nahrazují integrovaným povolením. Tato rozhodnutí, stanoviska, 

vyjádření a souhlasy nelze po vydání integrovaného povolení vydat 

podle zvláštních právních předpisů6). 

  

  201/2012 § 6, odst. 
(1), (2), (3) 
 

Zjišťování a vyhodnocení úrovně znečišťování 
(1) Úroveň znečišťování zjišťuje provozovatel 
a) u znečišťující látky, pro kterou má stanoven specifický emisní limit 

nebo emisní strop, anebo, pokud je tak výslovně stanoveno v 
prováděcím právním předpisu nebo v povolení provozu, u znečišťující 

látky, pro niž má stanovenu pouze technickou podmínku provozu, a 
b) u stacionárního zdroje a znečišťujících látek uvedených v příloze č. 4 

k tomuto zákonu. 
(2) Provozovatel stacionárního zdroje zjišťuje úroveň znečišťování 

měřením. V případě, kdy nelze, s ohledem na dostupné technické 

prostředky, měřením zjistit skutečnou úroveň znečišťování, nebo v 

případě vybraných stacionárních zdrojů vnášejících do ovzduší těkavé 

organické látky uvedených v prováděcím právním předpisu, rozhodne 

krajský úřad na žádost provozovatele, že pro zjištění úrovně 

znečišťování se namísto měření použije výpočet. Výpočet namísto 

měření se použije také v případě záložních zdrojů energie podle 

odstavce 8 a v případě stacionárních zdrojů, u kterých tak s ohledem na 

jejich vliv na úroveň znečištění a na možnost ovlivnění výsledných 

emisí stanoví prováděcí právní předpis. 
(3) Měření se provádí v místě, za kterým již nedochází ke změnám ve 

složení odpadních plynů vnášených do ovzduší, nebo v jiném místě, 

které je přesně definováno obsahem referenčního kyslíku. Dochází-li u 
stacionárního zdroje ke znečišťování prostřednictvím více komínů nebo 

výduchů, zjišťuje se úroveň znečišťování na každém z nich, pokud není 

v povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) stanoveno jinak. 
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Právní předpis EU Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

  415/2012 
ve znění 
452/2017 

§ 3 odst. 7 
 
 
 

 (7) Pokud nemá stacionární zdroj pro určitou znečišťující látku 

stanoven specifický emisní limit v této vyhlášce, ale pouze v povolení 

provozu, stanoví krajský úřad podle § 12 odst. 4 zákona v povolení 

provozu rovněž způsob, podmínky a intervaly jednorázového měření 

emisí této znečišťující látky. Při stanovení četnosti měření se přihlédne k 

době a způsobu provozování stacionárního zdroje a jeho vlivu na kvalitu 
ovzduší. 

 5 

  415/2012 
ve znění 
452/2017 

§ 4  §4 
Způsob a podmínky zjišťování úrovně znečišťování jednorázovým 

měřením  
 (4) Minimální doba jednorázového měření podle § 3 odstavce 1, 

s výjimkou stacionárních zdrojů uvedených v odstavcích 6 a 7, a při 
jednorázovém měření za použití přístrojů pro kontinuální měření je 
a) 6 hodin u stacionárních zdrojů při jmenovitém výkonu stacionárního 

zdroje, nebo 
b) u stacionárních zdrojů s periodickým, přerušovaným nebo šaržovitým 

způsobem výroby stanovena tak, že se jednorázové měření provádí po 

celou dobu trvání jednoho nebo více cyklů nebo šarží při jmenovitém 

výkonu stacionárního zdroje; trvá-li jeden cyklus nebo šarže méně než 4 

hodiny včetně, zahrnuje jednorázové měření nejméně měření 3 cyklů 

nebo šarží, pokud je tato měření možné provést během jednoho dne; 

trvá-li jeden cyklus nebo šarže déle než 4 hodiny nebo není-li možné 

provést měření 3 cyklů nebo šarží během jednoho dne, měří se emise 

pouze po dobu trvání jednoho cyklu nebo šarže. 
Pokud nelze u stacionárního zdroje dosáhnout z technických důvodů 

jmenovitého výkonu, provede se jednorázové měření při maximálním 

dosažitelném výkonu stacionárního zdroje. 
(5) Minimální doba jednorázového měření podle § 3 odst. 3, s 

výjimkou stacionárních zdrojů uvedených v odstavcích 6 a 7, a při 

jednorázovém měření za použití přístrojů pro kontinuální měření je 
a) 6 hodin při obvyklém provozním výkonu stacionárního zdroje, nebo 
b) u stacionárních zdrojů s periodickým, přerušovaným nebo šaržovitým 

způsobem výroby stanovena tak, že se jednorázové měření provádí po 

celou dobu trvání jednoho nebo více cyklů nebo šarží při obvyklém 

provozním výkonu zdroje; trvá-li jeden cyklus nebo šarže méně než 4 

hodiny včetně, zahrnuje jednorázové měření nejméně měření 3 cyklů 

nebo šarží, pokud je tato měření možné provést během jednoho dne; 

trvá-li jeden cyklus nebo šarže déle než 4 hodiny nebo není-li možné 

provést měření 3 cyklů nebo šarží během jednoho dne, měří se emise 

pouze po dobu trvání jednoho cyklu nebo šarže. 
 (6) U spalovacích stacionárních zdrojů podle § 13 o 
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Právní předpis EU Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně spalujících výhradně 

lehký topný olej, naftu, zemní plyn, degazační plyn, zkapalněný zemní 

plyn, vodík nebo zkapalněné ropné plyny a jejich směsi lze jednorázové 

měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku provádět potenciometricky 

přímým měřením přístroji s elektrochemickými články nebo jinými 

přístroji pro kontinuální měření emisí. V takovém případě se provádí 

nejméně 
a) 3 jednotlivá měření, každé v trvání minimálně 15 minut nepřetržitě s 

periodou ukládání měřené hodnoty rovnou nebo kratší než 30 sekund u 

stacionárního zdroje s neměnnými provozními podmínkami, provedená 

v časovém intervalu minimálně 45 minut, nebo 
b) 6 jednotlivých měření, každé v trvání minimálně 15 minut nepřetržitě 

s periodou ukládání měřené hodnoty rovnou nebo kratší než 30 sekund u 

stacionárního zdroje s proměnnými provozními podmínkami, 

provedených v časovém intervalu minimálně 90 minut.  
  415/2012 

ve znění 
452/2017 

§ 5 § 5 
Vyhodnocení jednorázového měření 
(K § 6 odst. 9 zákona) 
(1) Výsledky jednorázového měření se vyhodnotí 
a) při použití manuálních metod jako hodnota váženého průměru, 

podle doby odběru jednotlivých vzorků, za celé měření z výsledků 

jednotlivých měření vyjádřených po přepočtu na stanovené stavové a 

referenční podmínky, 
b) při použití přístrojů pro kontinuální měření jako průměrné 

hodnoty za každých 30 minut měření vyjádřené po přepočtu na 

stanovené stavové a referenční podmínky a jako aritmetický průměr 

těchto hodnot za celé měření, nebo 
c) při použití přístrojů s elektrochemickými články jako 

průměrné hodnoty za každých 15 minut měření vyjádřené po přepočtu 

na stanovené stavové a referenční podmínky a jako aritmetický průměr 

těchto hodnot za celé měření. 
(2) U stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících nebezpečný odpad s 

instalovanou technologií ke snižování emisí je přepočet na referenční 

obsah kyslíku prováděn pouze tehdy, pokud zjištěný obsah kyslíku po 

dobu měření emisí, překračuje stanovenou hodnotu referenčního obsahu 

kyslíku. U stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad se 

nepoužije přepočet na referenční obsah kyslíku v případě jeho spalování 

v atmosféře obohacené kyslíkem. 
(3) Vyhodnocení jednorázového měření obsahuje údaje o hmotnostní 

koncentraci znečišťující látky, jejím hmotnostním toku, měrné výrobní 

emisi, zpracované tak, aby je bylo možno porovnat s emisními limity a 
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Právní předpis EU Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

dále specifikaci provozních a stavových podmínek, za nichž bylo měření 

na stacionárních zdrojích provedeno. 
(4) Hodnoty koncentrací PCDD, PCDF a polychlorovaných bifenylů se 

stanoví jako součty hodnot hmotnostních koncentrací jednotlivých 

PCDD, PCDF a polychlorovaných bifenylů vynásobených koeficienty 

ekvivalentů toxicity uvedenými v části II. přílohy č. 1. 
  415/2012 

 
§ 6 § 6 

Vyhodnocení plnění emisních limitů při jednorázovém měření 
Emisní limit se považuje za dodržený, pokud  
a) průměr výsledků jednotlivých měření koncentrace znečišťující 

látky za celé jednorázové měření emisí provedené podle § 4 odstavců 3 

až 7 je menší nebo roven hodnotě emisního limitu a současně každá 

hodnota koncentrace znečišťující látky zjištěná jednotlivým měřením je 

menší než 120 % emisního limitu; obdobně se hodnotí dodržení 

emisního limitu, je-li vyjádřen jinou měřitelnou veličinou než 

hmotnostní koncentrací znečišťující látky a 
b) u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad žádná z 

hodnot koncentrací znečišťujících látek za dobu vzorkování těžkých 

kovů, PCDD a PCDF nepřekročí hodnoty specifických emisních limitů 

  

Čl. 6(2) 
 

Pro účely kontroly dodržování uvedených limitních hodnot musí být 

postupy a metody odběru vzorků a analýzy v souladu s postupy a 
metodami popsanými v Příloze nebo s jinými postupy a metodami, které 

poskytují ekvivalentní výsledky. 

361/2007 § 9 odst. 8 (8) Způsob odběru vzorků prachu obsahujícího azbest v pracovním 

ovzduší a jejich zpracování je upraveno v příloze č. 3 k tomuto nařízení, 

části B. 

PT 
 

 

Čl. 6(3) 
 
 

Členské státy poskytnou Komisi informace o postupech a metodách, které 

používají, včetně informací nutných pro vyhodnocení vhodnosti těchto 

postupů a metod. Na základě těchto informací bude Komise kontrolovat 

vhodnost těchto postupů a metod a pět let po oznámení Směrnice podá 

zprávu Radě. 
 

254/2001 
ve znění 

186/2006 
150/2010 

§ 108 odst. 

3, písm. v) 
 

(3) Ministerstvo životního prostředí vykonává působnost ústředního 

vodoprávního úřadu ve věcech 
 
v) plnění úkolů vyplývajících ze vztahu k Evropským společenstvím v 

oblasti ochrany vod, podávání zpráv o plnění příslušných směrnic 

Evropských společenství a koordinování převzetí a zavádění legislativy 

Evropských společenství v oblasti vod společně s Ministerstvem 

zemědělství, 
 

PT 
 

 

  201/2012 § 30 odst. 3 (3) Ministerstvo a další ústřední správní úřady poskytují příslušným 

orgánům Evropské unie a orgánům uvedeným v mezinárodních 

smlouvách, jimiž je Česká republika vázána, v požadovaném rozsahu a 

formátu a v požadovaných intervalech informace o  
a) úrovni znečištění,  
b) zdrojích a jejich emisích,  
c) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování,  
d) ochraně klimatického systému Země. 

  

Čl. 7 Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby: 183/2006 § 128 Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení PT  
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Právní předpis EU Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

 - činnosti spojené s prací s produkty obsahujícími azbest nezpůsobovaly 

významné znečištění ovzduší azbestovými vlákny nebo prachem, 
- demolice budov, konstrukcí a instalací obsahujících azbest a 

odstraňování azbestu nebo materiálů obsahujících azbest z nich, které by 

mohly vést k uvolnění azbestových vláken nebo prachu, nezpůsobovaly 

významné znečištění ovzduší azbestem; za tímto účelem se členské státy 

ujistí, že plán práce požadovaný podle článku 12 Směrnice 83/477/EHS 

obsahuje nezbytná preventivní opatření za tímto účelem. 

ve znění 

350/2012 
225/2017 

(1) Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit 

stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103, nejde-li o stavbu podle § 

103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 nebo stavbu, v níž je obsažen azbest. 

Ohlášení obsahuje základní údaje o stavbě, předpokládaný termín 

započetí a ukončení prací, způsob odstranění stavby, identifikaci 
sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací, 

statistické ukazatele u budov obsahujících byty. Jde-li o stavby, které 

vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) až 

e), připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací, závazná stanoviska, 

popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění 

vyžadovaná zvláštními právními předpisy, vyjádření dotčených 

vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury; doklad 

prokazující vlastnické právo ke stavbě připojí, nelze-li vlastnické právo 

ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. Dokumentace 

bouracích prací, která obsahuje situaci odstraňované stavby, její stručný 

popis, organizaci bouracích prací, informaci o dodržení požadavků 

dotčených orgánů, se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní 

úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti 

vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Ohlášení 

záměru odstranit stavbu se podává u stavebního úřadu, který stavbu 

povolil; zanikl-li, podává se u stavebního úřadu, který by byl příslušný k 

povolení. 
(2) Je-li ohlášení úplné, záměr se nedotýká práv třetích osob nebo není 

třeba stanovit podmínky pro odstranění stavby nebo podmínky k 

zajištění ochrany veřejných zájmů a nejde o případ podle odstavce 6, 
stavební úřad vydá souhlas s odstraněním stavby do 30 dnů ode dne 

podání ohlášení. 
(3) Na vydání souhlasu s odstraněním stavby se nevztahují části druhá a 

třetí správního řádu. Souhlas obsahuje identifikační údaje o vlastníkovi, 

údaje o místu a účelu stavby a způsob provedení bouracích prací. 

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkovi. Souhlas se 

doručí dotčeným orgánům a vlastníkovi. Vlastníkovi se doručí spolu s 

ověřenou dokumentací bouracích prací. Souhlas lze přezkoumat v 
přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas 

nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v 

prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas 

nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní 

orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal. 
(4) Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo nejsou 

splněny podmínky pro vydání souhlasu, rozhodne usnesením, že 

ohlášený záměr odstranit stavbu projedná v řízení; toto usnesení se 
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Právní předpis EU Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

oznamuje pouze stavebníkovi; proti tomuto usnesení se nelze odvolat. 

Podané ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby, 

řízení je zahájeno právní mocí usnesení. Pokud je to pro posouzení 

odstranění stavby nezbytné, vyzve stavební úřad současně vlastníka k 

doplnění žádosti o další podklady. Bude-li vlastníkem stavby v 

uvedených případech podána přímo žádost o povolení odstranění, 

usnesení se nevydává; pro obsah žádosti se použije odstavec 1 obdobně. 

Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo 

pozemku. Povolení k odstranění stavby obsahuje kromě náležitostí 

souhlasu podmínky pro odstranění stavby, kterými se zajistí ochrana 

veřejných zájmů nebo práv účastníků řízení. 
(5) Vlastník stavby je povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo 

provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění 

nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, 

pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je obsažen 

azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro 

odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního 

předpisu14). Povinnosti vlastníka odstraňované stavby, stanovené 

zvláštními právními předpisy4), nejsou dotčeny. 
(6) O povolení odstranění se vede řízení, pokud se ohlášený záměr 

odstranit stavbu nebo terénní úpravy týká nemovitosti, která není 

kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, památkové zóně nebo 

ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní 

kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny32), a 

závazné stanovisko orgánu státní památkové péče stanoví podmínky pro 

provedení tohoto záměru. Řízení o povolení odstranění se vede také v 

případě, kdy se ohlášený záměr odstranit stavbu týká nemovitosti, v níž 

je obsažen azbest, a závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného 

zdraví stanoví podmínky pro provedení tohoto záměru. Podané ohlášení 

odstranění se v uvedených případech považuje za žádost a dnem jeho 

podání je zahájeno řízení o povolení odstranění stavby. Účastníkem 

řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku. 
  
(7) U odstranění terénních úprav a zařízení se použije ustanovení 

odstavců 1 až 6 přiměřeně. 
  
(8) Obsahové náležitosti ohlášení a jeho příloh, dokumentace bouracích 

prací, souhlasu, rozhodnutí a jeho příloh stanoví prováděcí právní 

předpis. 
 
K pozn. č. 4) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
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Právní předpis EU Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 

doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., o 

přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 

přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých 

souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
  201/2012 

ve znění 
369/2016 
 
 

§ 11 odst. 2 

a 3 
(2) Krajský úřad vydává 
a) stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu 

jeho pořizování, 
b) závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v 

příloze č. 2 k tomuto zákonu k řízením podle jiného právního 

předpisu6), 
c) závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje 

uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu k řízením podle jiného 

právního předpisu6), 
d) povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k 

tomuto zákonu (dále jen „povolení provozu“). 
  
 (3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné 

stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje 

neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu podle jiného právního 

předpisu6). Závazné stanovisko se nevydává k vodním dílům určeným 

pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, 

jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle jiného 

právního předpisu12). 

  

  9936     
Čl. 8 
 

Bez omezení platnosti Směrnice 78/319/EHS, v posledním znění Zákona o 

přistoupení z roku 1985, přijmou členské státy opatření nezbytná 

k zajištění toho, aby:  

185/2001 
ve znění 

188/2004 

§ 35 
 
 

Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu 
(1) Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která 

nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při 

PT 
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Právní předpis EU Implementační předpisy ČR 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

- během dopravy a ukládání odpadu obsahujícího azbestová vlákna nebo 

prach nebyly uvolněny do ovzduší a žádné kapaliny, které by mohly 

obsahovat azbestová vlákna, nebyly rozlity, 
- v případech, kdy je odpad obsahující azbestová vlákna nebo prach 

ukládán na skládky k tomuto účelu určené, byl tento odpad příslušně 

upraven, zabalen nebo zakryt a v úvahu byly vzaty místní podmínky, aby 

se částice azbestu nemohly uvolňovat do životního prostředí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová 

vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin 

obsahujících azbestová vlákna. 
(2) Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze 

ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, 

zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. 

Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly 

uvolňovat do ovzduší. 
 (3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na 

ukládání odpadů z azbestu na skládky. 
  294/2005 § 7 Technické požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky 

 
(1) Odpady z azbestu mohou být ukládány pouze na skládkách kategorie 

S-OO a S-NO při splnění následujících požadavků: 
  
a) budou dodrženy obecné požadavky § 4 odst. 3 a požadavky 

zvláštních právních předpisů6), 
 b) odpad přijímaný na skládku skupiny S-OO do vyhrazených sektorů 

nesmí obsahovat jiné nebezpečné látky než azbest, jehož vlákna jsou 

vázána pojivem, nebo odpad z azbestu zabalený v utěsněných 

obalech7), 
 c) plocha pro ukládání odpadů musí být denně před jejím hutněním 

překryta vhodným materiálem, a pokud odpad není zabalený, musí být 

pravidelně zkrápěna, 
 d) na skládce se nesmí provádět žádné vrtné, výkopové a jiné práce, 

které by mohly vést k uvolnění vláken azbestu, 
 e) musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoliv 

kontaktu lidí s odpadem obsahujícím azbest po dobu provozu i po 

uzavření skládky. 
  
(2) Na provozovatele skládky, na kterou je ukládán odpad z azbestu, se 

vztahují dále podmínky stanovené zvláštním právním předpisem8). 
  
(3) Dokumentace s plánkem umístění odpadu z azbestu na skládce je 

součástí evidence uložených odpadů, archivované v souladu s § 21 odst. 

1 písm. d) zákona. 
 
Pozn. 8 odkazuje na § 41 zákona č. 258/2000 Sb.: 

  

  258/2000 
ve znění 

274/2003 

§ 41 Používání biologických činitelů a azbestu 
 
(1) Zaměstnavatel je povinen ohlásit příslušnému orgánu ochrany 
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Právní předpis EU Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
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Poznámka 
 

392/2005 
186/2006 
223/2013 

veřejného zdraví, že budou poprvé používány biologické činitele skupin 

2 až 4, upravené zvláštním právním předpisem, a změny ve výkonu 

takové práce a dále takové práce, při nichž jsou nebo mohou být 

zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen 

učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke 

změně pracovních podmínek, které pravděpodobně budou mít za 

následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, 

které azbest obsahují; náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní 

předpis. Povinnost ohlásit práce s expozicí azbestu podle vět první a 

druhé zaměstnavatel nemá, jde-li o práci s ojedinělou a krátkodobou 

expozicí azbestu33d). Práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 

azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice azbestu 

upraví prováděcí právní předpis. 
(2) Zaměstnavatel nebo osoba jím určená musí při stanovení rizika 

biologického činitele a azbestu postupovat způsobem stanoveným 

zvláštním právním předpisem. 
(3) Zaměstnavatel je povinen opatření k předcházení a omezení rizik 

souvisejících s používáním biologických činitelů skupin 2 až 4, jakož i 

opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu 

předem projednat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. 
(4) Jde-li o laboratoře provádějící diagnostickou službu pro biologické 

činitele skupiny 4, oznámí zaměstnavatel příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví pouze záměr používat tyto biologické činitele65). 
  9553     
  8682     
Čl. 9 
 

Členské státy mohou na ochranu zdraví a životního prostředí zavést 

v souladu s podmínkami zakotvenými ve Smlouvě ustanovení, která jsou 

přísnější než ustanovení v této Směrnici. 

  Není bezprostředně relevantní pro transpozici, určitou větší přísnost lze 

spatřovat v širokém záběru zákona integrované prevenci a na něho 

navazujících složkových předpisů; je to fakultativní usanovení 

NT 
 

 

Čl. 10 
 

Postup uvedený v Článcích 11 a 12 je vytvořen pro přizpůsobování Přílohy 

technickému pokroku a bude uplatňován na všechny modifikace metod 

odběru vzorků a analýz uvedených v Příloze. Toto přizpůsobení nesmí vést 

k žádným přímým nebo nepřímým úpravám limitních hodnot v Článcích 4 

a 5. 

  Nerelevantní pro transpozici 
ustanovení má vysvětlující a upřesňující charakter a nemá žádné 

bezprostřední dopady do práv fyzických nebo právnických osob, ani do 

kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem 

veřejné správy; toto ustanovení bylo při transpozici reflektováno  

NT  

Čl. 11 Tímto se vytváří Výbor pro přizpůsobování této Směrnice vědeckému a 

technickému pokroku, dále pouze Výbor, skládající se ze zástupců 

členských států v čele se zástupcem Komise. Výbor si vypracuje svůj 

jednací řád. 
 

185/2001 
ve znění 

188/2004 
320/2002 
477/2001 

§ 72 odst. 

1, písm. o) 
Ministerstvo 
o) jmenuje zástupce České republiky do výborů, komisí, odborných a 

pracovních skupin a dalších grémií založených na základě ustanovení 

právních předpisů Evropských společenství v oblasti odpadového 

hospodářství nebo v rámci mezinárodních úmluv v této oblasti, k nimž 

Česká republika přistoupila, 

PT 
 
 

 

  9553     
Čl. 12 1. Tam, kde je třeba postupovat podle postupu zakotveného v tomto   Nerelevantní pro transpozici NT  
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Článku, předloží předseda záležitost Výboru buď z vlastní iniciativy nebo 

na žádost zástupce členského státu.  
2. Zástupce Komise předloží Výboru návrh opatření, která by měla být 

přijata. Výbor vysloví svůj názor k návrhu v termínu, který může stanovit 

předseda podle naléhavosti záležitosti. Názor bude předložen většinou 62 

hlasů, hlasy členských států jsou váženy podle ustanovení Článku 148 (2) 

Smlouvy. Předseda nehlasuje. 
3. (a) Komise schválí zamýšlená opatření, pokud jsou v souladu s názorem 

Výboru. 
(b) V případě, že zamýšlená opatření nejsou v souladu s názorem Výboru,  

nebo Výbor žádný názor nepředložil, předloží Komise neprodleně Radě 

návrh týkající se opatření, která mají být přijata. Rada rozhoduje 

kvalifikovanou většinou. 
Pokud Rada nepřijme žádná opatření do tří měsíců od okamžiku, kdy jí 

záležitost byla předložena, schválí Komise navrhovaná opatření a 

okamžitě je začne uplatňovat. 

ustanovení má vysvětlující a upřesňující charakter a nemá žádné 

bezprostřední dopady do práv fyzických nebo právnických osob, ani do 

kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem 

veřejné správy, ustanovení upravuje spolupráci mezi orgány EU; tento 
postup byl při transpozice reflektován 

Čl. 13 Komise provádí pravidelné srovnávací hodnocení, jak 
členské státy uplatňují tuto směrnici. Členské státy poskytují 
Komisi veškeré informace potřebné k tomuto účelu. Respektuje 
se důvěrná povaha všech poskytnutých informací. Členské státy podávají v 

tříletých intervalech Komisi informace o provádění této směrnice, a to v 

podobě zprávy za příslušný úsek péče o životní prostředí, která pojedná i o 

dalších směrnicích Společenství, jež se k tomuto úseku vztahují. Zpráva 

bude vypracována na základě dotazníku nebo osnovy, které sestaví 

Komise v souladu s postupem stanoveným v článku 6 směrnice 

91/692/EHS (3). Dotazník nebo osnova bude členským státům odeslána 

šest měsíců před začátkem období, jehož se zpráva týká. Komisi bude 

zpráva odeslána do devíti měsíců od konce tříletého období, jehož se týká. 
První zpráva se týká období od roku 1994 do roku 1996 včetně. 
Komise uveřejní zprávu o provádění této směrnice v celém Společenství 
do devíti měsíců od obdržení zpráv z členských států. (novelizováno 

31991L0692) 
2. Tam, kde to bude nutné ve světle vývoje znalostí v oblasti medicíny a 

technického pokroku, předloží Komise další návrhy na prevenci a snížení 

znečišťování azbestem v zájmu ochrany lidského zdraví a životního  
prostředí. 

254/2001 
ve znění 

186/2006 
150/2010 

§ 108 odst. 

3, písm. v) 
Ministerstvo životního prostředí vykonává působnost ústředního 

vodoprávního úřadu ve věcech 
v) plnění úkolů vyplývajících ze vztahu k Evropským společenstvím v 

oblasti ochrany vod, podávání zpráv o plnění příslušných směrnic 

Evropských společenství a koordinování převzetí a zavádění legislativy 

Evropských společenství v oblasti vod společně s Ministerstvem 

zemědělství, 

PT 
 

 

  201/2012 § 30 odst. 3 (3) Ministerstvo a další ústřední správní úřady poskytují příslušným 

orgánům Evropské unie a orgánům uvedeným v mezinárodních 

smlouvách, jimiž je Česká republika vázána, v požadovaném rozsahu a 

formátu a v požadovaných intervalech informace o  
a) úrovni znečištění,  
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b) zdrojích a jejich emisích,  
c) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování,  
d) ochraně klimatického systému Země. 

  76/2002 
ve znění  
25/2008 
69/2013 

§ 29, písm. 
k) 

Ministerstvo  
k) plní úkoly vyplývající ze vztahu k Evropské unii v oblasti vymezené 

tímto zákonem, podává zprávy o plnění příslušných směrnic Evropské 

unie a koordinuje převzetí a zavádění práva Evropské unie v oblasti 

vymezené tímto zákonem, ve vztahu k Evropské unii zajišťuje výstupy 

ze systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, a 

jmenování členů pracovních skupin zřízených na základě čl. 13 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, 
 

  

  185/2001 
ve znění 

188/2004 
477/2001 

§ 72 odst. 

1, písm. n) 
 
 

Ministerstvo 
n) poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům 

mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k 

nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a formátu a v 
požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství 

v České republice, 

  

  9553     
Čl. 14 1. S ohledem na odstavec 2 uvedou členské státy v platnost zákony, 

nařízení a administrativní opatření nezbytné k plnění této Směrnice 

nejpozději 31. prosince 1981. Neprodleně o tom budou informovat 

Komisi.  
 
2. Pro závody, které mají být postaveny nebo schváleny k provozu před 

termínem uvedeným v odstavci 12, přijmou a uveřejní členské státy 

ustanovení nezbytná ke splnění Článků 4 a 5 co nejdříve, ale v každém 

případě nejpozději 30. června 1991. 
 
3. Členské státy zašlou Komisi texty ustanovení národních zákonů, které 

přijmou v oblasti působnosti této Směrnice. 

  Nerelevantní pro transpozici 
ustanovení upravuje spolupráci mezi členskými státy (Českou 
republikou) a Evropskou komisí tím, že jsou stanoveny termíny 

transpozice 

NT  

Čl. 15 Tato Směrnice je určena členským státům.   Nerelevantní pro transpozici 
ustanovení pouze vymezuje okruh adresátů  

NT  

Příloha 
 

Metody pro odběry vzorků a analýzy 
 
A. Vypouštění vodních odpadních kapalin 
 
Referenční metodou analýzy pro stanovení množství celkových 

nerozpsutných látek (filtrovatelné látky z nevysráženého vzorku) 

vyjádřených v mg/l je filtrace přes filtrační membránu 0,45 μm, sušení při 

105 °C a vážení12. 

361/2007 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 3 

část B  
 
 
 
 
 
 

Metoda odběru vzorků prachu obsahujícího azbest a jejich zpracování 
 
 1. Vzorky se odebírají v dýchací zóně zaměstnance, tj. uvnitř 

polokoule obepínající zpředu obličej o poloměru 300 mm, měřeném 

ze středu spojnice uší. 
  
 2. K odběru se používají membránové filtry (smíšené estery nebo 

dusičnany celulosy) o průměru 25 mm a o velikosti pórů od 0,8 do 

PT 5 
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Vzorky musí být odebrány tak, aby byly reprezentativní pro vypouštění za 

období 24 hodin. 
Toto měření se musí provádět s přesností13 ±5 % a správností13 ±10 %. 
 
B. Parametry pro výběr metody měření emisí do ovzduší 
 
I.  Gravimetrická metoda 
1. Použije se gravimetrická metoda, kterou je možné měřit celková 

množství prachu emitovaného výduchy. 
Je nutné zohlednit koncentraci azbestu v prachu. Požaduje-li se měření 

koncentrace, změří nebo vyhodnotí se koncentrace azbestu v prachu. 

Kontrolní orgány rozhodnou o periodicitě těchto měření na základě 

charakteristik závodu a jeho produkce, ale zpočátku by to mělo být 

nejméně každých šest měsíců. Zjistí-li členský stát, že koncentrace se 

významně nemění, může se četnost měření snížit. Neprovádí-li se 
pravidelná měření, použije se pro celkové emise prachu mezní hodnota 

stanovená v článku 4 směrnice. 
Odběr vzorků se provádí před každým zředěním průtoku, který má být 

měřen. 
2. Odběr vzorků se musí provádět s přesností ±40 % a správností 

±20 % mezní hodnoty. Mez detekce musí být 20 %. Pro kontrolu dodržení 

mezní hodnoty je nutné provést nejméně dvě měření za stejných 

podmínek. 
3. Provoz zařízení 
Měření je platné pouze probíhá-li odběr vzorků při normální činnosti 

zařízení. 
4. Výběr místa odběru 
Odběr vzorků se musí uskutečňovat v místě s laminárním průtokem 

vzduchu. Je-li to možné, je nutné se vyhnout turbulenci a překážkám, které 

by mohly narušit průtok vzduchu. 
5. Změny požadované při odběru vzorků 
V potrubích se vytvoří vhodné otvory, v nichž probíhá odběr vzorků, a 

vybudují se potřebné plošiny. 
6. Měření, která je nutno uskutečnit před odběrem vzorků 
Před zahájením měření se nejprve musí změřit teplota, tlak a rychlost 

průtoku vzduchu v potrubí. Teplota a tlak vzduchu se obvykle měří v 

odběrné lince při normálních rychlostech průtoku. Za výjimečných 

podmínek je rovněž nutné změřit koncentraci vodních par, aby bylo možné 

opravit výsledky. 
7. Všeobecné požadavky na postup odběru vzorků 
Postup vyžaduje, aby se přefiltroval vzorek vzduchu z potrubí, kterým jsou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2 µm s vytištěnými čtverci upevněné v otevřeném držáku filtru s 

cylindrickým nástavcem přesahujícím 33 až 44 mm rovinu filtru a 

vymezujícím kruhovou plochu o průměru nejméně 20 mm. Při 

odběru má nástavec směřovat dolů. 
  
 3. K odběru vzorků pracovního ovzduší se používá přenosné 

bateriové čerpadlo umístěné na opasku nebo v kapse zaměstnance. 

Průtok vzduchu se nastavuje na počátku odběru na 1 litr/min +/-5 % 
a má být udržován v rozmezí +/-10 % počáteční hodnoty průtoku v 

průběhu celé doby odběru a nemá kolísat. 
  
 4. Doba odběru se měří s tolerancí 2 %. 
  
 5. Optimální počet vláken na filtru má být mezi 100 až 400 

vlákny/mm2. Po odběru se celý filtr nebo jeho část umístí na 

podložní sklíčko, zprůhlední za použití aceton-triacetinové metody a 

pokryje krycím sklíčkem. 
  
 6. Pro počítání vláken se používá binokulární mikroskop vybavený: 
  
6.1. osvětlením podle Koehlera, 
  
6.2 Abbeho nebo achromatickým fázově kontrastním kondenzorem a s 

nezávislým centrováním fázového prstence, 
  
6.3 pozitivním fázově kontrastním achromatickým objektivem 

zvětšujícím čtyřicetkrát s numerickou aperturou 0,65 až 0,70 s 

fázovou vrstvou v optické soustavě, případně zařízením pro 

vytvoření fázového kontrastu mimo rovinu objektivu. Absorpční 

koeficient absorpční destičky má být 65 až 85 %, 
  
6.4 kompenzačními okuláry zvětšujícími 12,5 krát; alespoň jeden z nich 

musí dovolovat vložení okulárního měřítka a musí být vybaven 

zaostřováním, 
  
6.5 Walton-Becketovým kruhovým měřítkem s kruhem vymezujícím při 

pracovním měření kruhové pole o průměru 100 µm +/- 2 µm. 
  
 7. Mikroskop musí být seřízen podle instrukcí výrobce a detekční 

limit kontrolován pomocí fázově kontrastní testovací destičky. 

Kontrola se provádí denně před zahájením práce. 
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vypouštěny emise azbestového prachu a změřil se obsah azbestu v prachu 

zadrženém na filtru. 
7.1 Nejprve je třeba zkontrolovat, že odběrná linky je vzduchotěsná 

a že nedochází k únikům, které by mohly způsobit chyby při měření. 

Odběrnou hlavu  je nutné pečlivě utěsnit a zapnout odběrné čerpadlo. 

Množství uniklého vzduchu by nemělo přesáhnout 1 % normálního 

odběrného průtoku. 
7.2 Odběr vzorků se obvykle provádí za isokinetických podmínek. 
7.3 Doba odběru vzorků závisí na typu procesu, který je 

monitorován, a na použité odběrní lince a doba odběru vzorků by měla být 

přiměřená pro shromáždění dostatečného množství materiálu pro vážení. 

Měla by být reprezentativní pro celý proces, který je monitorován. 
7.4 Není-li filtr odběrné linky v bezprostřední blízkosti odběrné 

hlavy, je důležité shromáždit materiál uložený v odběrné sondě. 
7.5 Odběrná hlava a počet míst odběru se stanoví v souladu s 

přijatými národními normami. 
8. Typ odběrného filtru  
8.1 Zvolí se filtr vhodný z hlediska techniky použité analýzy. Pro 

gravimetrickou metodu jsou preferovány filtry ze skleněných vláken. 
8.2 Požaduje se minimální filtrační účinnost 99 %, které je 

definována odkazem na DOP test používající aerosol s částicemi o 

průměru 0,3 μm. 
9. Vážení 
9.1 Použijí se vhodné váhy s vysokou přesností. 
9.2 Aby se dosáhlo požadované správnosti vážení, je důležitá 

pečlivá temperace filtrů na laboratorní teplotu před odběrem vzorků a po 

něm. 
10. Vyjádření výsledků 
Kromě naměřených údajů se ve výsledcích uvedou údaje o teplotě, tlaku a 

průtoku, stejně jako všechny relevantní informace, jakými jsou např. 

jednoduchý nákres zobrazující umístění míst odběru, rozměry potrubí, 

odebrané objemy a metody výpočtu použité k získání výsledků. Tyto 

výsledky se vyjádří při normální teplotě (273 K) a tlaku (101,3 kPa). 
II. Metoda počítání vláken 
Použijí-li se pro kontrolu dodržování mezní hodnoty podle článku 4 

směrnice, s výhradou ustanovení čl. 6 odst. 3 směrnice, postupy počítání 

vláken, je možné použít přepočítací faktor, podle kterého dvě vlákna/ml 

odpovídají 0,1 mg/m3 azbestu. 
Pro účely této směrnice se vláknem rozumí každý předmět s délkou větší 

než 5 μm, šířkou menší než 3 μm, který má poměr délky k šířce větší než 

3/1, a je počitatelný pod optickým mikroskopem s fázovým kontrastem při 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8. Vzorky se odečítají podle následujících pravidel: 
  
8.1 počitatelné vlákno je jakékoliv vlákno, jehož délka je větší než 5µm, 

průměr menší než 3µm, poměr délky ku průměru minimálně 3 : 1, 
  
8.2 jakékoliv počitatelné vlákno, jehož oba konce jsou uvnitř 

gratikulární plochy se počítá jako jedno vlákno jakékoliv vlákno, 

jehož jen jeden konec je uvnitř plochy se počítá polovinou, 
  
8.3 gratikulární plochy pro počítání se vyberou nahodile uvnitř 

exponované plochy filtru, 
  
8.4 svazek vláken, který se v průběhu své délky jeví v jednom nebo více 

bodech jako solidní a nerozdělený, ale v jiných bodech je rozdělen 

do oddělených svazků (rozdělených vláken) se počítá jako 

jednotlivé vlákno, jestliže jeho rozměry odpovídají počitatelnému 

vláknu; průměr se přitom měří na nerozdělené části, 
  
8.5 v jakémkoliv jiném svazku vláken, v němž se jednotlivá vlákna 

dotýkají nebo kříží, se vlákna počítají individuálně, jestliže je lze 

dostatečně rozlišit tak, aby bylo možno určit, zda odpovídají definici 

pro počitatelné vlákno; jestliže nelze jednotlivá vlákna odpovídající 

této definici rozlišit, je svazek pokládán za počitatelné vlákno, 

jestliže posuzován jako celek odpovídá definici počitatelného 

vlákna, 
  
8.6 jestliže je více než 1/8 gratikulární plochy pokryta částicemi nebo 

jejich svazkem, musí být pro počítání zvolena jiná plocha, 
  
8.7 počítá se 100 vláken, přičemž se odečítá minimálně 20 

gratikulárních ploch, nebo se vyšetří 100 gratikulárních ploch, 
  
8.8 průměrný počet vláken v jednom poli se vypočítá dělením počtu 

počitatelných vláken počtem vyšetřených polí. Vliv počtu skvrn na 

filtru a kontaminace filtru se musí omezovat a musí být udrženy pod 

hodnotu 3 vlákna na 100 polí a posuzuje se srovnáním s čistými 

filtry. 
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Celex: 31987L0217 Lhůta pro implementaci 30.06.1991 Úřední věstník                     OJ L 85  Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová, 30.3.2020 
Název: Směrnice Rady 87/217/EHS z 19.3.1987 o prevenci a snižování znečišťování životního prostředí azbestem Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph.D., 30.3.2020 

Právní předpis EU Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

použití evropské referenční metody stanovené v příloze I směrnice 

83/477/EHS. 
Metoda počítání vláken musí splňovat následující specifikace: 
1. Metoda musí být schopná měřit koncentraci počitatelných vláken 

v emitovaných plynech.  
Kontrolní orgány rozhodnou o periodicitě těchto měření na základě 

charakteristik závodu a jeho produkce, ale zpočátku by to mělo být 

nejméně každých šest měsíců. Neprovádí-li se pravidelná měření, použije 

se pro celkové emise prachu mezní hodnota stanovená v článku 4 

směrnice. 
Odběr vzorků se provádí před každým zředěním průtoku, který má být 

měřen. 
2. Provoz zařízení 
Měření je platné pouze probíhá-li odběr vzorků při normální činnosti 

zařízení. 
3. Výběr místa odběru 
Odběr vzorků se musí uskutečňovat v místě s laminárním průtokem 

vzduchu. Je-li to možné, je nutné se vyhnout turbulenci a překážkám, které 

by mohly narušit průtok vzduchu. 
4. Změny požadované při odběru vzorků 
V potrubích se vytvoří vhodné otvory, v nichž probíhá odběr vzorků, a 

vybudují se potřebné plošiny. 
5. Měření, která je nutno uskutečnit před odběrem vzorků 
Před zahájením měření se nejprve musí změřit teplota, tlak a rychlost 

průtoku vzduchu v potrubí. Teplota a tlak vzduchu se obvykle měří v 

odběrné lince při normálních rychlostech průtoku. Za výjimečných 

podmínek je rovněž nutné změřit koncentraci vodních par, aby bylo možné 

opravit výsledky. 
6. Všeobecné požadavky na postup odběru vzorků 
Postup vyžaduje, aby se přefiltroval vzorek vzduchu z potrubí, kterým jsou 

vypouštěny emise azbestového prachu a změřila se počitatelná vlákna 

azbestu v prachu zadrženém na filtru. 
6.1 Nejprve je třeba zkontrolovat, že odběrná linka je vzduchotěsná 

a že nedochází k únikům, které by mohly způsobit chyby při měření. 

Odběrnou hlavu je nutné pečlivě utěsnit a zapnout odběrné čerpadlo. 

Množství uniklého vzduchu by nemělo přesáhnout 1 % normálního 

odběrného průtoku. 
6.2 Odběr vzorků emisních plynů se provádí uvnitř výduchů za 

isokinetických podmínek. 
6.3 Doba odběru vzorků závisí na typu procesu, který je 

monitorován a na velikosti použité odběrné hubice. Doba odběru vzorků 
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Celex: 31987L0217 Lhůta pro implementaci 30.06.1991 Úřední věstník                     OJ L 85  Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová, 30.3.2020 
Název: Směrnice Rady 87/217/EHS z 19.3.1987 o prevenci a snižování znečišťování životního prostředí azbestem Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph.D., 30.3.2020 

Právní předpis EU Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

by měla být přiměřená pro shromáždění 100 – 600 počitatelných vláken 

azbestu na mm2 filtru odběrné linky. Měla by být reprezentativní pro celý 

proces, který je monitorován. 
6.4 Odběrná hlava a počet míst odběru se stanoví v souladu s 

přijatými národními normami. 
7. Typ odběrného filtru 
7.1 Zvolí se filtr vhodný z hlediska techniky měření. Pro metodu 

počítání vláken se používají membránové filtry (směs esterů celulosy nebo 

nitrátu celulosy) se jmenovitou velikostí pórů 5 μm, s předtištěnými 

čtverci a průměrem 25 mm.  
7.2 Filtr odběrné linky má mít minimální filtrační účinnost 99 % s 

ohledem na počitatelná vlákna azbestu. 
8. Počítání vláken 
Metoda počítání vláken musí odpovídat evropské referenční metodě 

stanovené v příloze I směrnice 83/477/EHS. 
9. Vyjádření výsledků 
Kromě naměřených údajů se ve výsledcích uvedou údaje o teplotě, tlaku a 

průtoku, stejně jako všechny relevantní informace, jakými jsou např. 

jednoduchý nákres zobrazující umístění míst odběru, rozměry potrubí, 

odebrané objemy a metody výpočtu použité k získání výsledků. Tyto 

výsledky se vyjádří při normální teplotě (273 K) a tlaku (101,3 kPa). 
  415/2012 § 4 odst. 1 Jednorázové měření emisí musí být reprezentativní a průkazné a použitá 

metoda měření a odběru vzorků musí co nejpřesněji odrážet 

skutečnost o úrovni znečišťování. Tyto požadavky se považují za 

splněné, je-li postupováno podle určených technických norem podle 

zákona o technických požadavcích na výrobky2). Metody a postupy 

odběrů a stanovení znečišťujících látek a doplňkových veličin, pro 

něž je vyžadováno osvědčení o akreditaci, jsou uvedeny v části I 

přílohy č. 1 k této vyhlášce. 
 
- relevantní určené normy vyšly ve Věstníku 12/2013; mezi nimi je i 

odkaz na normu ČSN EN 13284-1 Stacionární zdroje emisí - 
Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Manuální 

gravimetrická metoda. 

  

 
 

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř. 

č 
Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  185/2001 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 1. 1. 2002 
2.  201/2012 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  1. 9.2012 
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3.  254/2001 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 1. 1. 2002 
4.  76/2002 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 1. 1. 2003 
5.  477/2001 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 1. 1. 2002 
6.  320/2002 Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 1. 1. 2003 
7.  20/2004 Zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
23. 1. 2004 

8.  188/2004 Zákon č. 188/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 23. 4. 2004 
9.  186/2006 Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 11. 5. 2006 
10.  222/2006 Zákon č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 

(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
1. 6. 2006 

11.  150/2010 Zákon č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
1. 8. 2010 

12.  154/2010 Zákon č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1. 7. 2010 
13.  31/2011 Zákon č. 31/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 18. 2. 2011 
14.  361/2007 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 1.1.2008 
15.  69/2013 ZÁKON, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 

integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
19.3.2013 

16.  183/2006 ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 1.7.2006 
17.  350/2012 ZÁKON, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 1.1.2013 
18.  85/2012 ZÁKON o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů 19.4.2012 
19.  275/2013 ZÁKON, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
1.1.2014 

20.  258/2000 ZÁKON o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 2.8.2000 
21.  169/2013 ZÁKON, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru 

znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

1.10.2013 

22.  274/2003 ZÁKON, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 1.10.2003 
23.  392/2005 ZÁKON, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 27.9.2005 
24.  223/2013 ZÁKON, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 30.7.2013 
25.  294/2005 VYHLÁŠKA o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 5.8.2005 
26.  415/2012 VYHLÁŠKA o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 1.12.2012 
27.  25/2008 ZÁKON o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých 

zákonů 
12.2.2008 

28.  225/2017 ZÁKON, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2018 
29.  452/2017 VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, 

ve znění pozdějších předpisů 
1.1.2018 

30.  61/2014 ZÁKON, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., 

a některé další zákony 
1.7.2014 

31.  113/2018 ZÁKON, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu 

životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
1.1.2019 

32.  369/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2017 
 
2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané Předpokládané Předpokládané 
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. datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

datum předložení 

vládě  
datum nabytí 

účinnosti 

1.  9553 MŽP Návrh zákona o odpadech Leden 2019 Prosinec 2019 Leden 2021 
2.  8682 MŽP Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady Leden 2020 Červen 2020 Leden 2021 
3.  9936 MMR Návrh zákona, kterým e mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 24. 6. 2019 28. 5. 2020 1. 7. 2023 

 
3. Poznámky  

 
Poř.č.: Text poznámky 
1 „Užití azbestu“ není výslovně definováno, je však vymezeno rámcem zákona o integrované prevenci, který se vztahuje na „zařízení na výrobu azbestu a produktů na bázi azbestu, produkce výrobků s 

obsahem azbestu“. Zpřísněné povinnosti pro „užití azbestu“ (use of asbestos) jsou upraveny tímto zákonem a složkovými předpisy, které tento pojem rovněž nedefinují (k tomu viz poznámky k dalším 

ustanovením směrnice). 
2 Zákonu o integrované prevenci nepodléhá pouze „use of asbestos“ podle směrnice (čl. 2/3), ale veškerá výroba azbestu nebo produktů na bázi nebo s obsahem azbestu; v tom smyslu je požadavek „používání 

nejlepší existující technologie“ upraven naším právním řádem přísněji. Pro „ostatní“ nakládání s azbestem je požadavek „snižovány u zdroje a vyloučeny v maximální míře, která je prakticky dosažitelná“ 

upraven složkovými předpisy. 
3 Podle zákona o integrované prevenci jsou provozovatelé daných stávajících zdrojů povinni mít integrované povolení do 30.10.2007. Po tomto datu se mezi stávajícími a novými zdroji, pokud jde o nejlepší 

dostupné technologie, nerozlišuje. 
4 Podle nařízení REACH 2006/1907/ES se zakazuje uvádět na trh a používat azbestová vlákna a předměty, které je obsahují, pokud do nich byla tato vlákna přidána záměrně. Tento zákaz platí v České 

republice již od roku 1999 (kdy jej zavedl zákon č. 157/1998 Sb., chemický zákon, ve znění pozdějších předpisů). Emisní limit není v České republice stanoven.  
5 Směrnice 83/477/EHS byla zrušena směrnicí 2009/147/EU. 

Viz ustanovení uvedená výše týkající se transpozice čl. 2 a 3. V případě výroby produktů s obsahem azbestu musí mít výrobní zařízení integrované povolení vydané krajským úřadem podle zákona 76/2002 

Sb. Toto povolení stanoví podmínky pro ochranu životního prostředí. Pokud jde o činnosti spojené s prací a produkty obsahujícími azbest, včetně demolic atd. uplatní se předpisy na ochranu lidského zdraví. 
V takových případech musí být jasně definováno, jak činnost bude probíhat. 
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Celex: 31992L0043 Lhůta pro implementaci 1.5.2004 Úřední věstník                     L 206 1992 Gestor MŽP      Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Petra Hlaváčková, 31. 1.2017 
Název: SMĚRNICE RADY 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin 
       Schválil: (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 31. 1.2017 

Směrnice  
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

čl. 1 písm. a) Pro účely této směrnice se: 
ochranou rozumí všechna opatření, která jsou potřebná pro zachování 

nebo obnovu přírodních stanovišť a populací volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin v příznivém stavu z hlediska jejich ochrany, jak 
stanoví definice pod písmeny e) a i); 

114/1992 § 2 odst. 1 Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále 

vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící 

živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, 

horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické 

systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny. 

PT  

čl. 1 písm. b) přírodním stanovištěm rozumí přírodní nebo přírodě blízká suchozemská 

nebo vodní oblast vymezená zeměpisnými, abiotickými a biotickými 

znaky; 

114/1992 
ve znění 

218/2004 
312/2008 
349/2009 

§ 3 odst. l 
písm. n) 

přírodní stanoviště je přírodní nebo polopřírodní suchozemská nebo 

vodní plocha, která je vymezena na základě geografických charakteristik 

a charakteristik živé a neživé přírody, 

PT  

čl. 1 písm. c) typem přírodních stanovišť v zájmu Společenství rozumí typy přírodních 

stanovišť na území uvedeném v článku 2, které; 
i) jsou ve svém přirozeném areálu rozšíření ohroženy vymizením;  

nebo 
ii) mají malý přirozený areál rozšíření v důsledku svého ústupu nebo již 

beztak omezeného výskytu; 
nebo 

iii) představují výjimečné příklady jedné nebo více z následujících 

pěti biogeografických oblastí: alpínské, atlantské, kontinentální, 

makaronéské a středomořské. 
Takové typy stanovišť jsou nebo mohou být uvedeny v příloze I; 

114/1992 
ve znění 

218/2004 
312/2008 
349/2009 

§ 3 odst. 1 
písm. o) 

přírodní stanoviště v zájmu Evropských společenství (dále jen „evropská 

stanoviště“) jsou přírodní stanoviště na evropském území členských 

států Evropských společenství těch typů, které jsou ohroženy vymizením 

ve svém přirozeném areálu rozšíření nebo mají malý přirozený areál 

rozšíření v důsledku svého ústupu či v důsledku svých přirozených 

vlastností nebo představují výjimečné příklady typických charakteristik 

jedné nebo více z biogeografických oblastí, a která jsou stanovena 

právními předpisy Evropských společenství;1d) jako prioritní se označují 

ty typy evropských stanovišť, které jsou na evropském území členských 

států Evropských společenství ohrožené vymizením, za jejichž 

zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou 

stanovené právními předpisy Evropských společenství,1g) 

PT  

čl. 1 písm. d) prioritními typy přírodních stanovišť rozumí typy přírodních stanovišť 

ohrožené vymizením, které se vyskytují na území uvedeném v článku 2 

a za jejichž ochranu má Společenství zvláštní odpovědnost vzhledem 

k podílu jejich přirozeného areálu rozšíření na území uvedeném v článku 

2; tyto prioritní typy přírodních stanovišť jsou v příloze I označeny 

hvězdičkou (*); 

114/1992 
ve znění 

218/2004 
312/2008 
349/2009 

§ 3 odst. l 
písm. o) 
věta za 

středníkem 

jako prioritní se označují ty typy evropských stanovišť, které jsou na 

evropském území členských států Evropských společenství ohrožené 

vymizením, za jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní 

odpovědnost, a které jsou stanovené právními předpisy Evropských 

společenství,1g) 

PT  

čl. 1 písm. e) stavem přírodního stanoviště z hlediska ochrany rozumí souhrn vlivů, 

které působí na přírodní stanoviště a na jeho typické druhy, jež mohou 

ovlivnit jeho dlouhodobé přirozené rozšíření, strukturu a funkce, jakož i 

dlouhodobé přežívání jeho typických druhů na území uvedeném 

v článku 2. 
Stav přírodního stanoviště z hlediska ochrany se považuje za „příznivý“, 

pokud: 
– jeho přirozený areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto areálu 

pokrývá, jsou stabilní nebo se zvětšují a 
– specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho 

dlouhodobé zachování, existují a budou pravděpodobně v dohledné 

době i nadále existovat a 
- stav jeho typických druhů z hlediska ochrany je podle definice uvedené 

pod písmenem i) příznivý;  

114/1992 
ve znění 

218/2004 
312/2008 
349/2009 

§ 3 odst. l 
písm. s) 

stav přírodního stanoviště z hlediska ochrany se považuje za „příznivý“, 

pokud jeho přirozený areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto 

areálu pokrývá, jsou stabilní nebo se zvětšují a specifická struktura a 

funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, existují a 

budou pravděpodobně v dohledné době i nadále existovat, a stav jeho 

typických druhů z hlediska ochrany je příznivý, 
 

PT  

čl. 1 písm. f) stanovištěm druhu rozumí prostředí definované specifickými 114/1992 § 3 odst. l Biotop je soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve PT  
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Směrnice  
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

abiotickými a biotickými faktory, ve kterém druh žije v kterékoli fázi 

svého biologického cyklu;  
 

ve znění  
218/2004 
312/2008  
349/2009 

písm. k) vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, 

populace, společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které splňuje 

nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů. 

čl. 1 písm. g) druhy v zájmu Společenství rozumí druhy, které na území definovaném 

v článku 2 jsou: 
i) ohrožené, s výjimkou druhů, jejichž přírodní areál rozšíření je 

na tomto území okrajový a které nejsou ohrožené nebo zranitelné 

v západním palearktickém regionu; nebo 
ii) zranitelné, tj. předpokládá se, že pravděpodobně budou 

v blízké budoucnosti přesunuty do kategorie ohrožených druhů, pokud 

na ně budou nadále působit ohrožující faktory; 
iii) vzácné, tj. s málo početnými populacemi, které nejsou 

v současné době ohrožené nebo zranitelné, ale jsou v nebezpečí. Tyto 

druhy se vyskytují v prostorově omezených oblastech nebo jsou řídce 
rozptýleny v rozsáhlejších areálech; nebo  
iv) endemické a vyžadují zvláštní pozornost z důvodů 

specifického charakteru jejich stanoviště a/nebo možného dopadu jejich 

využívání na jejich stanoviště a/nebo možného dopadu jejich využívání 

na jejich stav z hlediska ochrany. 
Takové druhy jsou nebo mohou být uvedeny v příloze II a /nebo příloze 

IV nebo V; 

114/1992 
ve znění 

218/2004 
312/2008 
349/2009 

§ 3 odst. l 
písm. p) 

druhy v zájmu Evropských společenství (dále jen „evropsky významné 

druhy“) jsou druhy na evropském území členských států Evropských 

společenství, které jsou ohrožené, zranitelné, vzácné nebo endemické, a 

které jsou stanovené právními předpisy Evropských společenství;1e) jako 
prioritní se označují evropsky významné druhy, vyžadující zvláštní 

územní ochranu, za jejichž zachování mají Evropská společenství 

zvláštní odpovědnost, a které jsou stanovené právními předpisy 

Evropských společenství,1f) 

PT  

čl. 1 písm. h) prioritními druhy rozumí druhy uvedené pod písm. g) bod i), za jejichž 

zachování má Společenství zvláštní odpovědnost vzhledem k podílu 

jejich přirozeného areálu rozšíření na území uvedeném v článku 2; tyto 

prioritní druhy jsou v příloze II označeny hvězdičkou (*); 

114/1992 
ve znění 

218/2004 
312/2008 
349/2009 

§ 3 odst. l 
písm. p) 
věta za 

středníkem 

jako prioritní se označují evropsky významné druhy, vyžadující zvláštní 

územní ochranu, za jejichž zachování mají Evropská společenství 

zvláštní odpovědnost, a které jsou stanovené právními předpisy 

Evropských společenství,1f) 

PT  

čl. 1 písm. i) stavem druhu z hlediska ochrany rozumí souhrn vlivů působících na 

příslušný druh, které mohou ovlivnit jeho dlouhodobé rozšíření a 

početnost jeho populací na území uvedeném v článku 2;  
stav druhu z hlediska ochrany bude považován za „příznivý“, jestliže: 
– údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se 

dlouhodobě udržuje jako životaschopný prvek svého přírodního 

stanoviště a 
– přirozený areál rozšíření druhu není a pravděpodobně nebude 

v dohledné budoucnosti omezen, 
-    existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat 

dostatečně velká stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací; 

114/1992 
ve znění 

218/2004 
312/2008 
349/2009 

§ 3 odst. l 
písm. t) 

stav druhu z hlediska ochrany je považován za „příznivý“, jestliže údaje 

o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě 

udržuje jako životaschopný prvek svého přírodního stanoviště, a 

přirozený areál rozšíření druhu není a pravděpodobně nebude v 

dohledné budoucnosti omezen, a existují a pravděpodobně budou v 

dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště k 

dlouhodobému zachování jeho populací, 
 

PT  

čl. 1 písm. j) lokalitou rozumí zeměpisně určené území, jehož plocha je jasně 

vymezena; 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

Pojem je používán v jeho obecném významu, který je ve shodě se 

směrnicí. 

NT  

čl. 1 písm. k) lokalitou významnou pro Společenství rozumí lokalita, která 

v biogeografické oblasti nebo oblastech, k nimž náleží, významně 

přispívá k udržení nebo obnově stavu přírodního stanoviště uvedeného 

114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 3 odst. l 
písm. q) 

evropsky významná lokalita je lokalita vyžadující zvláštní územní 

ochranu 1g) a splňující podmínky podle § 45a odst. 1, která 
1. byla zařazena do seznamu lokalit nacházejících se na území České 

PT  
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Směrnice  
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

v příloze I nebo druhu uvedeného v příloze II z hlediska jejich ochrany a 
může též významně přispívat k soudržnosti sítě NATURA 2000 uvedené 

v článku 3 a/nebo významně přispívá k udržení biologické rozmanitosti 

příslušné biogeografické oblasti nebo oblastí. 
U druhů živočichů vyskytujících se v rozsáhlých areálech budou lokality 

významné pro Společenství odpovídat místům v přirozeném areálu 

rozšíření těchto druhů, jež se vyznačují fyzikálními a biologickými 

faktory nezbytnými pro jejich život a rozmnožování. 
 

312/2008 
349/2009 

republiky vybraných na základě kritérií stanovených právními 

předpisy Evropských společenství 1g) a vyžadujících územní ochranu 

(dále jen „národní seznam“), a to až do doby jejího zařazení do 

seznamu lokalit významných pro Evropská společenství (dále jen 

„evropský seznam“), 
2. splňuje podmínky pro zařazení do národního seznamu, ale nebyla tam 

zařazena, a vyskytuje se na ní prioritní typ přírodního stanoviště nebo 

prioritní druh, a o jejímž zařazení do evropského seznamu se s 

Evropskou komisí (dále jen „Komise“) jedná, a to až do doby, kdy se 

o zařazení nebo nezařazení lokality dohodne Česká republika 

s Komisí nebo do rozhodnutí Rady Evropské unie (dále jen „sporná 

lokalita“), nebo 
3. byla zařazena do evropského seznamu, 

  114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 45a odst. 1 Vytvoření národního seznamu 
Jako evropsky významné lokality budou do národního seznamu 

zařazeny ty lokality, které v biogeografické oblasti nebo oblastech, 

k nimž náleží, významně přispívají 
a) k udržení nebo obnově příznivého stavu alespoň jednoho typu 
evropských stanovišť nebo alespoň jednoho evropsky významného 

druhu z hlediska jejich ochrany, nebo 
b) k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti. 
U druhů živočichů vyskytujících se v rozsáhlých areálech evropsky 

významné lokality odpovídají vybraným místům v přirozeném areálu 

rozšíření těchto druhů, jež se vyznačují fyzikálními a biologickými 

faktory nezbytnými pro jejich život a rozmnožování. 

  

  9936     
čl. 1 písm. l) zvláštní oblastí ochrany rozumí lokalita významná pro Společenství a 

vyhlášená členskými státy prostřednictvím právního, správního a/nebo 

smluvního aktu, u které jsou pro přírodní stanoviště a/nebo populace 

druhů, pro něž je lokalita určena, uplatněna ochranná opatření nezbytná 

k jejich zachování nebo obnově ve stavu z hlediska jejich ochrany 
příznivém; 
 

114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 45c odst. 1 Evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu vyhlásí 

ve lhůtě 90 dnů od účinnosti příslušného rozhodnutí Komise vláda 

nařízením, ve kterém u každé evropsky významné lokality uvede její 

název, zeměpisnou polohu a rozlohu. Způsob označení vyhlášených 

evropsky významných lokalit v terénu a mapových podkladech stanoví 

Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. 

PT  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 45c odst. 2 Evropsky významné lokality vyhlášené podle odstavce 1 jsou chráněny 

před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nedošlo k 

závažnému nebo nevratnému poškození nebo ke zničení evropských 

stanovišť anebo stanovišť evropsky významných druhů vyžadujících 

územní ochranu tvořících jejich předmět ochrany a aby nebyla narušena 

jejich celistvost. K zásahům, které by mohly vést k takovým nežádoucím 

důsledkům, si musí ten, kdo tyto zásahy zamýšlí, předem opatřit souhlas 

orgánu ochrany přírody. Tento odstavec se na území evropsky 

významné lokality vyhlášené podle odstavce 1 vztahuje jen tehdy, 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                  ST 31992L0043.doc131203                         str. 4 z 39 

Celex: 31992L0043 Lhůta pro implementaci 1.5.2004 Úřední věstník                     L 206 1992 Gestor MŽP      Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Petra Hlaváčková, 31. 1.2017 
Název: SMĚRNICE RADY 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin 
       Schválil: (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 31. 1.2017 

Směrnice  
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

neplatí-li pro ně ochrana podle části třetí tohoto zákona. Ochrana podle 

částí druhé a páté tohoto zákona a ustanovení § 45h a 45i nejsou 

dotčeny. 
  114/1992 

ve znění 

349/2009 

§ 45c odst. 4 K zajištění udržení příznivého stavu evropských stanovišť nebo 

stanovišť evropsky významných druhů, které jsou předmětem ochrany 

evropsky významných lokalit, lze území evropsky významných lokalit 

nebo jejich části vyhlásit za zvláště chráněná území nebo zde zřídit 

smluvně chráněná území podle § 39. Vyžaduje-li udržení příznivého 

stavu předmětu ochrany evropsky významné lokality přísnější ochranu 

než podle odstavce 2, stanoví vláda nařízením u této evropsky významné 

lokality nebo její části kategorie zvláště chráněných území, ve kterých je 

příslušné orgány ochrany přírody vyhlásí, nebude-li tato ochrana 
zajištěna smluvně. Takto vláda postupuje v případě, že tato evropsky 

významná lokalita není dosud vyhlášena za zvláště chráněné území a její 

ochrana není zajištěna ani smluvně podle § 39. 

PT  

  114/1992 
ve znění 

218/2004 
349/2009 

§ 39 odst. 1 (1) Ochrana evropsky významných lokalit je zajišťována přednostně v 

součinnosti s vlastníky pozemků. Pro evropsky významné lokality lze 

namísto vyhlášení národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, 

přírodní rezervace, přírodní památky nebo památného stromu, včetně 

jejich ochranných pásem, prohlásit území za chráněné nebo strom za 

památný, pokud již nejsou zvláště chráněny podle tohoto zákona, na 
základě písemné smlouvy uzavřené mezi vlastníkem dotčeného 

pozemku a příslušným orgánem ochrany přírody. Smluvně lze dále 

chránit i stromy nebo jiná území se soustředěnými přírodními 

hodnotami, kde jsou zastoupeny významné či jedinečné ekosystémy v 
rámci příslušné biogeografické oblasti nebo stanoviště vzácných či 

ohrožených druhů živočichů a rostlin, pokud již nejsou zvláště chráněny 

podle tohoto zákona. Smlouva musí obsahovat zejména  
a) vymezení ochranných podmínek chráněného území nebo památného 
stromu,  
b) způsob péče o chráněné území nebo strom.  
Takto zřízená ochrana je na základě smlouvy vázána k pozemku formou 

věcného břemene, o jehož zápis do katastru nemovitostí požádá 

příslušný orgán ochrany přírody. Náležitosti obsahu smlouvy upraví 

Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem. 

  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 39 odst. 2 (2) Chráněné území označí, nestanoví-li to smlouva jinak, na svůj náklad 

orgán, který je oprávněn k jejich vyhlášení. Způsob označení 

chráněného území a památného stromu v terénu i v mapových 
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Směrnice  
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Poznámka 
 

podkladech stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím obecně 

závazným právním předpisem. Označené chráněné území nebo 

označený památný strom je zakázáno poškozovat. 
  114/1992 

ve znění 

218/2004 
312/2008 
349/2009 

§ 3 odst. 1 

písm. q) 
q) evropsky významná lokalita je lokalita vyžadující zvláštní územní 

ochranu1g) a splňující podmínky podle § 45a odst. 1, která  
1. byla zařazena do seznamu lokalit nacházejících se na území České 

republiky vybraných na základě kritérií stanovených právními předpisy 

Evropských společenství1g) a vyžadujících územní ochranu (dále jen 

"národní seznam"), a to až do doby jejího zařazení do seznamu lokalit 

významných pro Evropská společenství (dále jen "evropský seznam"),  
2. splňuje podmínky pro zařazení do národního seznamu, ale nebyla tam 

zařazena, a vyskytuje se na ní prioritní typ přírodního stanoviště nebo 

prioritní druh, a o jejímž zařazení do evropského seznamu se s 

Evropskou komisí (dále jen "Komise") jedná, a to až do doby, kdy se o 
zařazení nebo nezařazení lokality dohodne Česká republika s Komisí 

nebo do rozhodnutí Rady Evropské unie (dále jen "sporná lokalita"), 

nebo  
3. byla zařazena do evropského seznamu, 

  

  9936     
  8519     
Čl. 1 písm. m) jedincem rozumí živý či mrtvý živočich nebo rostlina z druhů 

uvedených v příloze IV a V, dále jakákoli část nebo produkt z nich 
vyrobený, stejně jako jakékoli jiné zboží, u něhož z průvodního 

dokumentu, obalu nebo značky či označení nebo z jakýchkoli jiných 

okolností vyplývá, že se jedná o části živočichů nebo rostlin těchto 

druhů nebo produkt z nich vyrobený; 

114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 48 odst. 4 Stejně jako zvláště chráněný živočich nebo zvláště chráněná rostlina je 

chráněn i mrtvý jedinec tohoto druhu, jeho část  nebo výrobek z něho, u 

něhož je patrné z průvodního dokumentu, obalu, značky, etikety nebo 

z jiných okolností, že je vyroben z částí takového živočicha nebo 

rostliny. 
 

PT  

čl. 1 písm. n) výborem rozumí výbor zřízený podle článku 20.   Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Není třeba transponovat; netýká se povinností ČR 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  

čl. 2 odst. 1 Cílem této směrnice je přispět k zajištění biologické rozmanitosti 

prostřednictvím ochrany přírodních stanovišť a volně žijících živočichů 

a planě rostoucích rostlin na evropském území členských států, na které 

se vztahuje Smlouva. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy 

NT  

čl. 2 odst. 2 Cílem opatření přijímaných na základě této směrnice je zachování nebo 

obnova příznivého stavu z hlediska ochrany u přírodních stanovišť, 

druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v zájmu 

Společenství.  
 

114/1992 
ve znění 

218/2004 
 

§ 1 Účel zákona 
Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců 

pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k 

ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému 

hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem 

PT  
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Směrnice  
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Poznámka 
 

Evropských společenství1c) v České republice soustavu Natura 2000. 

Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby 

obyvatel a regionální a místní poměry. 
čl. 2 odst. 3 Opatření přijímaná na základě této směrnice musí brát v úvahu 

hospodářské, sociální a kulturní požadavky a regionální a místní 

charakteristiky. 
 

114/1992 
ve znění 

218/2004 
 

§ 1 Účel zákona 
Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců 

pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k 

ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému 

hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem 

Evropských společenství1c) v České republice soustavu Natura 2000. 

Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby 
obyvatel a regionální a místní poměry. 

PT  

  114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 50 odst. 6 Opatření přijímaná na základě tohoto zákona musí brát v úvahu 

hospodářské, sociální a kulturní požadavky, regionální a místní 

zvláštnosti. 

  

čl. 3 odst. 1 Pod názvem NATURA 2000 bude vytvořena spojitá evropská 

ekologická síť zvláštních oblastí ochrany. Tato síť složená z lokalit s 
přírodními stanovišti uvedenými v příloze I a stanovišti druhů 

uvedenými v příloze II umožní zachovat příslušné typy přírodních 

stanovišť a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve 

stavu příznivém z hlediska jejich ochrany nebo popřípadě umožní tento 

stav obnovit. 
Síť NATURA 2000 zahrne i zvláště chráněná území označená 

členskými státy podle směrnice 79/409/EHS. 
 

114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 3 odst. 1 
písm. r) 

Natura 20001g) je celistvá evropská soustava území se stanoveným 

stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť1d) 
a stanoviště evropsky významných druhů 1f) v jejich přirozeném areálu 

rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní 

tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena 

vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými evropsky významnými 

lokalitami, 
 

PT  

čl. 3 odst. 2 Každý členský stát přispěje k vytvoření sítě NATURA 2000 v poměru, 

který odpovídá zastoupení typů přírodních stanovišť a stanovišť druhů 

uvedených v odstavci 1 na jeho území. Za tímto účelem vymezí každý 

členský stát v souladu s článkem 4 lokality jako zvláštní oblasti ochrany 

se zřetelem k cílům stanoveným v odstavci 1. 

114/1992 
ve znění  
218/2004 
349/2009 

§ 3 odst. 2 Typy evropských stanovišť a evropsky významné druhy, které se 

vyskytují na území České republiky, stanoví Ministerstvo životního 

prostředí prováděcím právním předpisem. U evropsky významných 

druhů označí ty, které vyžadují podle právních předpisů Evropských 

společenství zvláštní územní ochranu.1f)  

PT  

  114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 45a odst. 1 Vytvoření národního seznamu 
Jako evropsky významné lokality budou do národního seznamu 

zařazeny ty lokality, které v biogeografické oblasti nebo oblastech, 

k nimž náleží, významně přispívají 
a) k udržení nebo obnově příznivého stavu alespoň jednoho typu 
evropských stanovišť nebo alespoň jednoho evropsky významného 

druhu z hlediska jejich ochrany, nebo 
b) k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti. 
U druhů živočichů vyskytujících se v rozsáhlých areálech evropsky 

významné lokality odpovídají vybraným místům v přirozeném areálu 

rozšíření těchto druhů, jež se vyznačují fyzikálními a biologickými 

faktory nezbytnými pro jejich život a rozmnožování. 
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Směrnice  
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Poznámka 
 

  114/1992 
ve znění 

218/2004 
349/2009 

§ 45a odst. 2 Lokality, které budou zařazeny do národního seznamu, stanoví vláda 

nařízením, kde stanoví hranice biogeografických oblastí na území České 

republiky a pro každou z nich uvede zejména:   
a)  název lokality, její zeměpisnou polohu včetně mapy lokality a její 

rozlohu, 
b)  které typy evropských stanovišť a které evropsky významné druhy, 

vyžadující územní ochranu, se na lokalitě přirozeně vyskytují, a  
c) v jaké kategorii podle § 14 včetně ochranných pásem bude navrženo 

lokalitu po zařazení do evropského seznamu vyhlásit, pokud nebude 

chráněna smluvně podle § 39 nebo pokud pro zachování předmětu 

ochrany nebude dostatečná ochrana podle § 45c odst. 2. 
Národní seznam odlišuje lokality s výskytem prioritních typů přírodních 

stanovišť a prioritních druhů. 

  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 45c odst. 2 Evropsky významné lokality vyhlášené podle odstavce 1 jsou chráněny 

před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nedošlo k 

závažnému nebo nevratnému poškození nebo ke zničení evropských 

stanovišť anebo stanovišť evropsky významných druhů vyžadujících 

územní ochranu tvořících jejich předmět ochrany a aby nebyla narušena 

jejich celistvost. K zásahům, které by mohly vést k takovým nežádoucím 

důsledkům, si musí ten, kdo tyto zásahy zamýšlí, předem opatřit souhlas 

orgánu ochrany přírody. Tento odstavec se na území evropsky 

významné lokality vyhlášené podle odstavce 1 vztahuje jen tehdy, 

neplatí-li pro ně ochrana podle části třetí tohoto zákona. Ochrana podle 

částí druhé a páté tohoto zákona a ustanovení § 45h a 45i nejsou 

dotčeny. 

  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 45c odst. 3 Pro zachování nebo zlepšení dochovaného stavu předmětů ochrany v 

evropsky významných lokalitách zajišťuje Ministerstvo životního 

prostředí zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky 

významné lokality. Souhrny doporučených opatření pro evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti předává Ministerstvo životního 

prostředí do Ústředního seznamu ochrany přírody a zveřejňuje je na 

portálu veřejné správy. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114/1992 
ve znění 

349/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 45c odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K zajištění udržení příznivého stavu evropských stanovišť nebo 

stanovišť evropsky významných druhů, které jsou předmětem ochrany 

evropsky významných lokalit, lze území evropsky významných lokalit 

nebo jejich části vyhlásit za zvláště chráněná území nebo zde zřídit 

smluvně chráněná území podle § 39. Vyžaduje-li udržení příznivého 

stavu předmětu ochrany evropsky významné lokality přísnější ochranu 

než podle odstavce 2, stanoví vláda nařízením u této evropsky významné 

lokality nebo její části kategorie zvláště chráněných území, ve kterých je 

příslušné orgány ochrany přírody vyhlásí, nebude-li tato ochrana 
zajištěna smluvně. Takto vláda postupuje v případě, že tato evropsky 

významná lokalita není dosud vyhlášena za zvláště chráněné území a její 

ochrana není zajištěna ani smluvně podle § 39.  
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Směrnice  
Ustanovení (článek,odst., 
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Poznámka 
 

  114/1992 
ve znění 

218/2004 
349/2009 

§ 39 odst. 1 (1) Ochrana evropsky významných lokalit je zajišťována přednostně v 

součinnosti s vlastníky pozemků. Pro evropsky významné lokality lze 

namísto vyhlášení národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, 

přírodní rezervace, přírodní památky nebo památného stromu, včetně 

jejich ochranných pásem, prohlásit území za chráněné nebo strom za 

památný, pokud již nejsou zvláště chráněny podle tohoto zákona, na 

základě písemné smlouvy uzavřené mezi vlastníkem dotčeného 

pozemku a příslušným orgánem ochrany přírody. Smluvně lze dále 

chránit i stromy nebo jiná území se soustředěnými přírodními 

hodnotami, kde jsou zastoupeny významné či jedinečné ekosystémy v 

rámci příslušné biogeografické oblasti nebo stanoviště vzácných či 

ohrožených druhů živočichů a rostlin, pokud již nejsou zvláště chráněny 

podle tohoto zákona. Smlouva musí obsahovat zejména  
a) vymezení ochranných podmínek chráněného území nebo památného 

stromu,  
b) způsob péče o chráněné území nebo strom.  
Takto zřízená ochrana je na základě smlouvy vázána k pozemku formou 
věcného břemene, o jehož zápis do katastru nemovitostí požádá 

příslušný orgán ochrany přírody. Náležitosti obsahu smlouvy upraví 

Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem. 

  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 39 odst. 2 (2) Chráněné území označí, nestanoví-li to smlouva jinak, na svůj náklad 

orgán, který je oprávněn k jejich vyhlášení. Způsob označení 

chráněného území a památného stromu v terénu i v mapových 

podkladech stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím obecně 

závazným právním předpisem. Označené chráněné území nebo 

označený památný strom je zakázáno poškozovat. 

  

  9936     
  8519     
čl. 4 odst. 1 Na základě kritérií stanovených v příloze III (etapa 1) a na základě 

příslušných vědeckých informací navrhne každý členský stát seznam 

lokalit, v němž bude uvedeno, jaké typy přírodních stanovišť z přílohy I 

a jaké druhy z přílohy II, původní pro toto území, se na jednotlivých 

lokalitách vyskytují. U druhů živočichů, které obývají rozsáhlé oblasti, 

musí tyto lokality odpovídat místům v přirozeném areálu rozšíření 

těchto druhů s takovými fyzikálními nebo biologickými faktory, jež jsou 

nezbytné pro jejich život a rozmnožování. Pro vodní druhy obývající 

rozsáhlé oblasti se taková místa navrhnou jen tam, kde existují jasně 

vymezitelná území s přírodními a biologickými faktory nezbytnými pro 

život a rozmnožování těchto druhů. Kde je to vhodné, mohou členské 

státy navrhnout úpravu seznamu na základě výsledků sledování 

uvedeného v článku 11. 

114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 45a odst. 1 Vytvoření národního seznamu 
Jako evropsky významné lokality budou do národního seznamu 

zařazeny ty lokality, které v biogeografické oblasti nebo oblastech, 

k nimž náleží, významně přispívají 
a) k udržení nebo obnově příznivého stavu alespoň jednoho typu 
evropských stanovišť nebo alespoň jednoho evropsky významného 

druhu z hlediska jejich ochrany, nebo 
b) k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti. 
U druhů živočichů vyskytujících se v rozsáhlých areálech evropsky 

významné lokality odpovídají vybraným místům v přirozeném areálu 

rozšíření těchto druhů, jež se vyznačují fyzikálními a biologickými 

faktory nezbytnými pro jejich život a rozmnožování. 
 

PT  
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Směrnice  
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

Seznam spolu s informacemi o každé lokalitě musí být do tří let po 

zveřejnění této směrnice předložen Komisi. Informace budou zahrnovat 

mapu lokality, její název, zeměpisnou polohu, rozlohu a údaje 

vyplývající z uplatnění kritérií vyjmenovaných v příloze III (etapa 1) 

v úpravě stanovené Komisí a v souladu s postupem podle článku 21. 
  114/1992 

ve znění 

218/2004 
349/2009 

§ 45a odst. 2 Lokality, které budou zařazeny do národního seznamu, stanoví vláda 

nařízením, kde stanoví hranice biogeografických oblastí na území České 

republiky a pro každou z nich uvede zejména:   
a)  název lokality, její zeměpisnou polohu včetně mapy lokality a její 

rozlohu, 
b)  které typy evropských stanovišť a které evropsky významné druhy, 

vyžadující územní ochranu, se na lokalitě přirozeně vyskytují, a  
c) v jaké kategorii podle § 14 včetně ochranných pásem bude navrženo 

lokalitu po zařazení do evropského seznamu vyhlásit, pokud nebude 

chráněna smluvně podle § 39 nebo pokud pro zachování předmětu 

ochrany nebude dostatečná ochrana podle § 45c odst. 2. 
Národní seznam odlišuje lokality s výskytem prioritních typů přírodních 

stanovišť a prioritních druhů. 

  

  114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 45a odst. 3 Ministerstvo životního prostředí předloží národní seznam spolu s dalšími 

požadovanými informacemi o každé lokalitě Komisi. 
 

  

  318/2013 
 

§ 1 odst. 1 Stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit 
(1) Na národní seznam evropsky významných lokalit se zařazují lokality 

uvedené v přílohách č. 1 až 1075 tohoto nařízení. 

  

  9936     
čl. 4 odst. 2 Na základě kritérií stanovených v příloze III (etapa 2) a v rámci jak 

každé z pěti biogeografických oblastí uvedených v článku 1 písm. c) bod 

iii), tak celého území uvedeného v článku 2 odst. 1, vypracuje Komise 

po dohodě s každým členským státem návrh seznamu lokalit 

významných pro Společenství, které vybere ze seznamů členských států, 

na nichž se vyskytuje jeden nebo více prioritních typů přírodních 

stanovišť nebo prioritních druhů. 
Členské státy, kde lokality s výskytem jednoho nebo více typů 

prioritních přírodních stanovišť a prioritních druhů představují více než 

5 % rozlohy jejich území, mohou po dohodě s Komisí požádat, aby 

kritéria uvedená v příloze III (etapa 2) byla pro jejich území při výběru 

všech lokalit významných pro Společenství uplatněna poněkud pružněji. 
Seznam lokalit vybraných jako lokality významné pro Společenství, na 

nichž se vyskytuje jeden nebo více typů prioritních přírodních stanovišť 

nebo prioritních druhů, přijme Komise postupem podle článku 21. 

114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 45d Pokud při vytváření návrhu národního seznamu podle § 45a přesáhnou 

evropsky významné lokality s výskytem jednoho nebo více typů 

prioritních přírodních stanovišť a prioritních druhů 5% rozlohy území 

České republiky, Ministerstvo životního prostředí v souladu s právem 

Evropských společenství 1d) projedná s Komisí odpovídající návrh na 

redukované uplatnění kritérií pro výběr všech lokalit významných pro 

Společenství. 
 

PT . 

čl. 4 odst. 3 Seznam uvedený v odstavci 2 bude vypracován do 6 let od oznámení 

této směrnice. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 
NT  
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Směrnice  
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 
čl. 4 odst. 4 Jakmile je lokalita významná pro Společenství přijata postupem podle 

odstavce 2, vyhlásí příslušný členský stát co nejdříve a nejpozději do 

šesti let tuto lokalitu jako zvláštní oblast ochrany a podle významu 

lokality stanoví priority pro uchování nebo obnovu příznivého stavu z 

hlediska ochrany u typu přírodního stanoviště uvedeného v příloze I 

nebo druhu uvedeného v příloze II a pro ekologickou soudržnost sítě 

NATURA 2000 a také podle toho, jak jsou tyto lokality ohroženy 

postupným znehodnocováním nebo zničením. 

114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 45c odst. 1 Evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu vyhlásí 

ve lhůtě 90 dnů od účinnosti příslušného rozhodnutí Komise vláda 

nařízením, ve kterém u každé evropsky významné lokality uvede její 

název, zeměpisnou polohu a rozlohu. Způsob označení vyhlášených 

evropsky významných lokalit v terénu a mapových podkladech stanoví 

Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. 
 

PT  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 45c odst. 2 Evropsky významné lokality vyhlášené podle odstavce 1 jsou chráněny 

před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nedošlo k 

závažnému nebo nevratnému poškození nebo ke zničení evropských 

stanovišť anebo stanovišť evropsky významných druhů vyžadujících 

územní ochranu tvořících jejich předmět ochrany a aby nebyla narušena 

jejich celistvost. K zásahům, které by mohly vést k takovým nežádoucím 

důsledkům, si musí ten, kdo tyto zásahy zamýšlí, předem opatřit souhlas 

orgánu ochrany přírody. Tento odstavec se na území evropsky 

významné lokality vyhlášené podle odstavce 1 vztahuje jen tehdy, 
neplatí-li pro ně ochrana podle části třetí tohoto zákona. Ochrana podle 

částí druhé a páté tohoto zákona a ustanovení § 45h a 45i nejsou 

dotčeny. 

  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 45c odst. 3  Pro zachování nebo zlepšení dochovaného stavu předmětů ochrany v 

evropsky významných lokalitách zajišťuje Ministerstvo životního 

prostředí zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky 

významné lokality. Souhrny doporučených opatření pro evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti předává Ministerstvo životního 

prostředí do Ústředního seznamu ochrany přírody a zveřejňuje je na 

portálu veřejné správy. 

  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 45c odst. 4 K zajištění udržení příznivého stavu evropských stanovišť nebo 

stanovišť evropsky významných druhů, které jsou předmětem ochrany 

evropsky významných lokalit, lze území evropsky významných lokalit 

nebo jejich části vyhlásit za zvláště chráněná území nebo zde zřídit 

smluvně chráněná území podle § 39. Vyžaduje-li udržení příznivého 

stavu předmětu ochrany evropsky významné lokality přísnější ochranu 

než podle odstavce 2, stanoví vláda nařízením u této evropsky významné 

lokality nebo její části kategorie zvláště chráněných území, ve kterých je 

příslušné orgány ochrany přírody vyhlásí, nebude-li tato ochrana 
zajištěna smluvně. Takto vláda postupuje v případě, že tato evropsky 

významná lokalita není dosud vyhlášena za zvláště chráněné území a její 

ochrana není zajištěna ani smluvně podle § 39.  

  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 45c odst. 5 Orgány ochrany přírody do 30 dnů ode dne vyhlášení nařízení vlády 

podle odstavce 1 ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv upozorní 

formou veřejné vyhlášky podle § 25 správního řádu vlastníky pozemků 

v evropsky významných lokalitách nebo jejich částech, jejichž ochranu 
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Směrnice  
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

je podle nařízení vlády podle § 45a odst. 2 třeba zajistit vyhlášením 

zvláště chráněného území, že jejich ochrana na dotčeném pozemku v 
případě, že to § 39 připouští, může být zajištěna smluvně. Pokud 

vlastník pozemku ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení upozornění neučiní 

žádný písemný úkon směřující k uzavření smlouvy, nebo na základě 

tohoto úkonu nedojde ve lhůtě dvou let k uzavření smlouvy podle § 39, 

bude evropsky významná lokalita vyhlášena jako zvláště chráněné 

území v kategorii ochrany stanovené národním seznamem, a to 

postupem stanoveným tímto zákonem pro vyhlášení zvláště chráněného 

území příslušné kategorie. Vyhlášení zvláště chráněných území podle 

odstavce 4 provedou příslušné orgány ochrany přírody nejpozději do 6 

let od přijetí lokality do evropského seznamu. 
  114/1992 

ve znění 

218/2004 
349/2009 

§ 39 odst. 1 (1) Ochrana evropsky významných lokalit je zajišťována přednostně v 

součinnosti s vlastníky pozemků. Pro evropsky významné lokality lze 

namísto vyhlášení národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, 

přírodní rezervace, přírodní památky nebo památného stromu, včetně 

jejich ochranných pásem, prohlásit území za chráněné nebo strom za 

památný, pokud již nejsou zvláště chráněny podle tohoto zákona, na 

základě písemné smlouvy uzavřené mezi vlastníkem dotčeného 

pozemku a příslušným orgánem ochrany přírody. Smluvně lze dále 

chránit i stromy nebo jiná území se soustředěnými přírodními 

hodnotami, kde jsou zastoupeny významné či jedinečné ekosystémy v 

rámci příslušné biogeografické oblasti nebo stanoviště vzácných či 

ohrožených druhů živočichů a rostlin, pokud již nejsou zvláště chráněny 

podle tohoto zákona. Smlouva musí obsahovat zejména  
a) vymezení ochranných podmínek chráněného území nebo památného 

stromu,  
b) způsob péče o chráněné území nebo strom.  
Takto zřízená ochrana je na základě smlouvy vázána k pozemku formou 

věcného břemene, o jehož zápis do katastru nemovitostí požádá 

příslušný orgán ochrany přírody. Náležitosti obsahu smlouvy upraví 

Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem. 

  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 39 odst. 2 (2) Chráněné území označí, nestanoví-li to smlouva jinak, na svůj náklad 
orgán, který je oprávněn k jejich vyhlášení. Způsob označení 

chráněného území a památného stromu v terénu i v mapových 

podkladech stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím obecně 

závazným právním předpisem. Označené chráněné území nebo 

označený památný strom je zakázáno poškozovat. 

  

  318/2013 
 

§ 1 odst. 1  Stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit 
(1) Na národní seznam evropsky významných lokalit se zařazují lokality 

uvedené v přílohách č. 1 až 1075 tohoto nařízení. 
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Směrnice  
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

  9936     
  8519     
čl. 4 odst. 5 Jakmile je některá lokalita zařazena do seznamu uvedeného v třetím 

pododstavci odstavce 2, vztahuje se na ni ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4. 
 

114/1992 
ve znění 

218/2004 
312/2008 
349/2009 

§ 3 odst. 1 

písm. q) 
q) evropsky významná lokalita je lokalita vyžadující zvláštní územní 

ochranu1g) a splňující podmínky podle § 45a odst. 1, která  
1. byla zařazena do seznamu lokalit nacházejících se na území České 

republiky vybraných na základě kritérií stanovených právními předpisy 

Evropských společenství1g) a vyžadujících územní ochranu (dále jen 

"národní seznam"), a to až do doby jejího zařazení do seznamu lokalit 

významných pro Evropská společenství (dále jen "evropský seznam"),  
2. splňuje podmínky pro zařazení do národního seznamu, ale nebyla tam 
zařazena, a vyskytuje se na ní prioritní typ přírodního stanoviště nebo 

prioritní druh, a o jejímž zařazení do evropského seznamu se s 

Evropskou komisí (dále jen "Komise") jedná, a to až do doby, kdy se o 

zařazení nebo nezařazení lokality dohodne Česká republika s Komisí 

nebo do rozhodnutí Rady Evropské unie (dále jen "sporná lokalita"), 

nebo  
3. byla zařazena do evropského seznamu, 

PT  

  114/1992 
ve znění 

218/2004
349/2009 

§ 45h odst. 1 Jakákoliv koncepce19b) nebo záměr,19c) který může samostatně nebo ve 

spojení s jinými významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany 

nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá 

hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených 

hledisek. To se nevztahuje na plány péče zpracované orgánem ochrany 

přírody pro toto území. 

  

  114/1992 
ve znění 

218/2004
349/2009 

§ 45h odst. 2 Při hodnocení důsledků koncepcí a záměrů podle odstavce 1 se 

postupuje podle zvláštních právních předpisů o posuzování vlivů na 

životní prostředí,19d) pokud § 45i nebo § 4 odst. 4 nestanoví jiný postup. 

  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 
350/2012 
225/2017 

§ 45i odst. 1 (1) Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr uvedený v 

§ 45h odst. 1 (dále jen „předkladatel“), je povinen návrh koncepce nebo 
záměru předložit orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může mít 

samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry 

významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti. Orgán ochrany přírody vydá odůvodněné 

stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti. V případě politiky 

územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se předkládá zpráva 

o jejím uplatňování, nebo její zadání, anebo návrh obsahu aktualizace či 

změny územně plánovací dokumentace. 

  

  114/1992 
ve znění  
225/2017 

§ 45i odst. 2 (2) Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle odstavce 1 

významný vliv podle § 45h odst. 1 nevyloučí, musí být daná koncepce 

nebo záměr předmětem posouzení podle tohoto odstavce postupem 
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Poznámka 
 

podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí3b). Nevyloučí-li 
výsledek posouzení podle tohoto odstavce významný negativní vliv 

koncepce nebo záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti, musí předkladatel zpracovat 

varianty řešení, jejichž cílem je významný negativní vliv vyloučit, nebo 

v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit; tyto varianty musí 

být také předmětem posouzení podle tohoto odstavce postupem podle 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Politika územního 

rozvoje a územně plánovací dokumentace se posuzují podle zvláštního 

právního předpisu17). 
  114/1992 

ve znění  
225/2017 

§ 45i odst. 8 (8) Orgán, který je příslušný ke schválení koncepce nebo záměru 

uvedeného v § 45h, jej může schválit, jen pokud na základě stanoviska, 

případně závěru zjišťovacího řízení, podle zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí3b) taková koncepce nebo záměr nebude mít významný 

negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti, anebo za podmínek stanovených v odstavci 9, 

popřípadě v odstavci 10. Ochrana podle částí druhé, třetí a páté tohoto 

zákona tím není dotčena. 

  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 
225/2017 

§ 45i odst. 9 (9) Pokud posouzení podle odstavce 2 prokáže významný negativní vliv 

na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti a neexistuje variantní řešení bez významného negativního 

vlivu, lze schválit jen variantu s nejmenším možným významným 

negativním vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů převažujícího 

veřejného zájmu a až po uložení kompenzačních opatření nezbytných 

pro zajištění celkové soudržnosti soustavy ptačích oblastí a evropsky 

významných lokalit podle odstavce 11. Kompenzačními opatřeními pro 

účely koncepce se rozumí zajištění možnosti nahradit lokalitu dotčenou 

realizací koncepce v obdobném rozsahu a kvalitě a se stejnou mírou 

závaznosti a konkrétnosti, jakou má schvalovaná koncepce nebo její 

jednotlivé části. Kompenzačními opatřeními pro účely záměru se rozumí 

vytvoření podmínek pro zachování nebo zlepšení záměrem ovlivněných 

předmětů ochrany ve stejné lokalitě nebo nahrazení lokality jinou 

lokalitou v obdobném rozsahu a kvalitě a jejich součástí mohou být 

opatření směřující k nahrazení možných dočasných ztrát na předmětu 

ochrany. 

  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 
225/2017 

§ 45i odst. 
10 

(10) Jde-li o významný negativní vliv na lokalitu s prioritními typy 

stanovišť nebo prioritními druhy, lze koncepci nebo záměr schválit jen z 

důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo 

příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí. Jiné 

naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu mohou být důvodem ke 

schválení jen v souladu se stanoviskem Komise. Ministerstvo životního 

prostředí v tom případě na základě dožádání příslušného orgánu požádá 

Komisi o stanovisko; ode dne odeslání podnětu do dne doručení 

stanoviska lhůty v příslušných řízeních neběží. Dále se postupuje podle 
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odstavce 9 obdobně. 
  9936     
  8519     
čl. 5 odst. 1 Ve výjimečných případech, kde Společenství shledá, že státní seznam 

uvedený v čl. 4 odst. 1 neuvádí lokalitu, která je místem výskytu 

prioritního typu přírodního stanoviště nebo prioritního druhu a která je 

podle příslušných a spolehlivých vědeckých informací považována za 

nezbytnou pro zachování tohoto typu prioritního přírodního stanoviště 

nebo pro přežití tohoto prioritního druhu, budou mezi členským státem a 

Komisí zahájeny dvoustranné konzultace za účelem porovnání 

vědeckých údajů použitých oběma stranami. 

114/1992 
ve znění 

218/2004 
312/2008 
349/2009 

§ 3 odst. 1 
písm. q bod 
2 

evropsky významná lokalita je lokalita vyžadující zvláštní územní 

ochranu 1g) a splňující podmínky podle § 45a odst. 1, která 
splňuje podmínky pro zařazení do národního seznamu, ale nebyla tam 

zařazena, a vyskytuje se na ní prioritní typ přírodního stanoviště nebo 

prioritní druh, a o jejímž zařazení do evropského seznamu se 

s Evropskou komisí (dále jen „Komise“) jedná, a to až do doby, kdy se o 

zařazení nebo nezařazení lokality dohodne Česká republika s Komisí 

nebo do rozhodnutí Rady Evropské unie (dále jen „sporná lokalita“),  

PT  

čl. 5 odst. 2 Jestliže ani po uplynutí konzultačního období trvajícího nejdéle šest 

měsíců nedojde k vyřešení sporu, předloží Komise Radě návrh na výběr 

této lokality jako lokality významné pro Společenství. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  

čl. 5 odst. 3 Rada se usnese jednomyslně do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh 

předán. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  

čl. 5 odst. 4 V průběhu konzultačního období a až do rozhodnutí Rady se na 

příslušnou lokalitu vztahuje ustanovení čl. 6 odst. 2. 
 

114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 45b odst. 1 Poškozování evropsky významné lokality zařazené do národního 

seznamu a sporné lokality je zakázáno. Za poškozování se nepovažuje 

řádné hospodaření prováděné v souladu s platnými právními předpisy19a) 
a smlouvami uzavřenými dle § 69 tohoto zákona. Výjimku z tohoto 
zákazu může udělit orgán ochrany přírody pouze z naléhavých důvodů 

převažujícího veřejného zájmu. Tím nejsou dotčeny § 45g a 45h  a 
ochranné podmínky zvláště chráněných území. Orgán ochrany přírody, 

který výjimku udělil, o tom neprodleně informuje Ministerstvo životního 

prostředí. 

PT  

  114/1992 
ve znění 

218/2004 
349/2009 
 

§ 45b odst. 2 Předběžná ochrana lokalit podle odstavce 1 přestává platit dnem 

následujícím po dni jejich vyhlášení podle § 45c odst. 1 za evropsky 

významnou lokalitu zařazenou do evropského seznamu, nebo po 

zveřejnění v přehledu evropsky významných lokalit, které nebyly 

zařazeny do evropského seznamu, vyhlášeném Ministerstvem životního 

prostředí formou sdělení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 

  

čl. 6 odst. 1 Pro zvláštní oblasti ochrany stanoví členské státy nezbytná ochranná 

opatření zahrnující v případě potřeby odpovídající plány péče 

vypracované speciálně pro dané lokality nebo integrované do jiných 

plánů rozvoje a vhodná opatření právního, správního nebo smluvního 

charakteru, která odpovídají ekologickým požadavkům typů přírodních 

stanovišť uvedených v příloze I a druhů uvedených v příloze II, jež se na 

těchto lokalitách vyskytují. 

114/1992 
ve znění 

218/2004 
123/2017 

§ 38 odst. 1 (1) Plán péče o národní přírodní rezervaci, přírodní rezervaci, národní 

přírodní památku nebo přírodní památku a ochranné pásmo těchto 

zvláště chráněných území nebo o chráněnou krajinnou oblast (dále jen 

"plán péče") je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který 

na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště 

chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu 

předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště 

chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném 

pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích 

dokumentů14a) a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické 

PT  
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ani právnické osoby není závazný. 
  114/1992 

ve znění 

123/2017 

§ 38a odst. 1 (1) Zásady péče o národní parky a jejich ochranná pásma (dále jen 

"zásady péče") jsou koncepční odborné dokumenty ochrany přírody, 

které na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu 

ekosystémů národních parků a jejich ochranných pásem stanoví rámcové 

zásady péče nezbytné pro zachování nebo zlepšení stavu předmětů 

ochrany národních parků a v ochranných pásmech pro zabezpečení 

národních parků před nepříznivými vlivy z okolí. Zásady péče dále 

stanoví postup a způsob naplňování dlouhodobých cílů ochrany 

národních parků a jejich poslání. Zásady péče slouží jako podklad pro 

jiné druhy plánovacích dokumentů14a) a pro rozhodování orgánů 

ochrany přírody. 

  

  114/1992 
ve znění 

218/2004 
123/2017 

§ 38 odst. 6 (6) Realizaci péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 

národní přírodní památky a přírodní památky a jejich ochranná pásma a 

o chráněné krajinné oblasti zajišťují orgány ochrany přírody příslušné ke 

schválení plánu péče, přitom postupují podle schváleného plánu péče. 

  

  114/1992 
ve znění 

123/2017 

§ 38a odst. 7 (7) Péči o národní parky a jejich ochranná pásma podle zásad péče 

zajišťuje orgán ochrany přírody.  
  

  114/1992 
ve znění 

218/2004 
349/2009 

§ 39 odst. 1 (1) Ochrana evropsky významných lokalit je zajišťována přednostně v 

součinnosti s vlastníky pozemků. Pro evropsky významné lokality lze 

namísto vyhlášení národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, 

přírodní rezervace, přírodní památky nebo památného stromu, včetně 

jejich ochranných pásem, prohlásit území za chráněné nebo strom za 

památný, pokud již nejsou zvláště chráněny podle tohoto zákona, na 

základě písemné smlouvy uzavřené mezi vlastníkem dotčeného 

pozemku a příslušným orgánem ochrany přírody. Smluvně lze dále 

chránit i stromy nebo jiná území se soustředěnými přírodními 

hodnotami, kde jsou zastoupeny významné či jedinečné ekosystémy v 

rámci příslušné biogeografické oblasti nebo stanoviště vzácných či 

ohrožených druhů živočichů a rostlin, pokud již nejsou zvláště chráněny 

podle tohoto zákona. Smlouva musí obsahovat zejména  
a) vymezení ochranných podmínek chráněného území nebo památného 

stromu,  
b) způsob péče o chráněné území nebo strom.  
Takto zřízená ochrana je na základě smlouvy vázána k pozemku formou 
věcného břemene, o jehož zápis do katastru nemovitostí požádá 

příslušný orgán ochrany přírody. Náležitosti obsahu smlouvy upraví 

Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem. 

  

  114/1992 
ve znění 

§ 39 odst. 2 (2) Chráněné území označí, nestanoví-li to smlouva jinak, na svůj náklad 

orgán, který je oprávněn k jejich vyhlášení. Způsob označení 
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Poznámka 
 

349/2009 chráněného území a památného stromu v terénu i v mapových 

podkladech stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím obecně 

závazným právním předpisem. Označené chráněné území nebo 

označený památný strom je zakázáno poškozovat. 
  114/1992 

ve znění 

349/2009 

§ 45c odst. 2 Evropsky významné lokality vyhlášené podle odstavce 1 jsou chráněny 

před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nedošlo k 

závažnému nebo nevratnému poškození nebo ke zničení evropských 

stanovišť anebo stanovišť evropsky významných druhů vyžadujících 

územní ochranu tvořících jejich předmět ochrany a aby nebyla narušena 

jejich celistvost. K zásahům, které by mohly vést k takovým nežádoucím 

důsledkům, si musí ten, kdo tyto zásahy zamýšlí, předem opatřit souhlas 

orgánu ochrany přírody. Tento odstavec se na území evropsky 

významné lokality vyhlášené podle odstavce 1 vztahuje jen tehdy, 

neplatí-li pro ně ochrana podle části třetí tohoto zákona. Ochrana podle 

částí druhé a páté tohoto zákona a ustanovení § 45h a 45i nejsou 

dotčeny. 

  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 45c odst. 3 Pro zachování nebo zlepšení dochovaného stavu předmětů ochrany v 

evropsky významných lokalitách zajišťuje Ministerstvo životního 

prostředí zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky 

významné lokality. Souhrny doporučených opatření pro evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti předává Ministerstvo životního 

prostředí do Ústředního seznamu ochrany přírody a zveřejňuje je na 

portálu veřejné správy. 

  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 45c odst. 4 K zajištění udržení příznivého stavu evropských stanovišť nebo 

stanovišť evropsky významných druhů, které jsou předmětem ochrany 

evropsky významných lokalit, lze území evropsky významných lokalit 

nebo jejich části vyhlásit za zvláště chráněná území nebo zde zřídit 

smluvně chráněná území podle § 39. Vyžaduje-li udržení příznivého 

stavu předmětu ochrany evropsky významné lokality přísnější ochranu 
než podle odstavce 2, stanoví vláda nařízením u této evropsky významné 

lokality nebo její části kategorie zvláště chráněných území, ve kterých je 

příslušné orgány ochrany přírody vyhlásí, nebude-li tato ochrana 
zajištěna smluvně. Takto vláda postupuje v případě, že tato evropsky 

významná lokalita není dosud vyhlášena za zvláště chráněné území a její 

ochrana není zajištěna ani smluvně podle § 39.  

  

  114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 45e odst. 6 (6) Ministerstvo životního prostředí v případě potřeby zajistí zpracování 

souhrnu doporučených opatření k zachování příznivého stavu populací 

těchto druhů z hlediska ochrany.  

  

9934     
  9936     
  8519     
čl. 6 odst. 2 Členské státy přijmou vhodná opatření, aby v oblastech zvláštní ochrany 

vyloučily poškozování přírodních stanovišť a stanovišť druhů ani 

114/1992 
ve znění 

§ 45g Podmínky pro vydávání povolení, souhlasů, stanovisek nebo výjimek ze 

zákazů  
PT  
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Směrnice  
Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

k vyrušování druhů, pro něž jsou tato území určena, pokud by takové 

vyrušování mohlo být významné ve vztahu k cílům této směrnice. 
 

218/2004 Povolení, souhlas, kladné stanovisko nebo výjimku ze zákazu podle 

tohoto zákona pro evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast může 

udělit orgán ochrany přírody pouze v případě, že bude vyloučeno 

závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů 

druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita nebo ptačí 

oblast určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému 

vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, pokud by 

takové vyrušování mohlo být významné z hlediska účelu tohoto zákona, 

nestanoví-li §45i jinak. 
čl. 6 odst. 3 Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou lokalitou přímo nesouvisí 

nebo není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně na tuto 

lokalitu významný vliv, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými 

plány nebo projekty, podléhá odpovídajícímu posouzení jeho důsledků 

pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany. S přihlédnutím k výsledkům 

uvedeného hodnocení důsledků pro lokalitu a s výhradou odstavce 4 

schválí příslušné orgány příslušného státu tento plán nebo projekt teprve 

poté, co se ujistí, že nebude mít nepříznivý účinek na celistvost příslušné 

lokality, a co si v případě potřeby opatřily stanovisko široké veřejnosti. 

114/1992 
ve znění 

218/2004
349/2009 

§ 45h odst. 1 Jakákoliv koncepce 19b) nebo záměr 19c), který může samostatně nebo ve 

spojení s jinými významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany 

nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá 

hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených 

hledisek. To se nevztahuje na plány péče zpracované orgánem ochrany 

přírody pro toto území . 
 

PT  

  114/1992 
ve znění 

218/2004
349/2009 

§ 45h odst. 2 Při hodnocení důsledků koncepcí a záměrů podle odst. 1 se postupuje 

podle zvláštních právních předpisů o posuzování vlivů na životní 

prostředí,19d) pokud § 45i nebo § 4 odst. 4 nestanoví jiný postup. 

  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 
350/2012 
225/2017 

§ 45i odst. 1 (1) Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr uvedený v 

§ 45h odst. 1 (dále jen „předkladatel“), je povinen návrh koncepce nebo 

záměru předložit orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může mít 

samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry 

významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti. Orgán ochrany přírody vydá odůvodněné 

stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti. V případě politiky 

územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se předkládá zpráva 

o jejím uplatňování, nebo její zadání, anebo návrh obsahu aktualizace či 

změny územně plánovací dokumentace. 

  

  114/1992 
ve znění  
225/2017 

§ 45i odst. 2 (2) Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle odstavce 1 

významný vliv podle § 45h odst. 1 nevyloučí, musí být daná koncepce 
nebo záměr předmětem posouzení podle tohoto odstavce postupem 

podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí3b). Nevyloučí-li 
výsledek posouzení podle tohoto odstavce významný negativní vliv 

koncepce nebo záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti, musí předkladatel zpracovat 

varianty řešení, jejichž cílem je významný negativní vliv vyloučit, nebo 

v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit; tyto varianty musí 

být také předmětem posouzení podle tohoto odstavce postupem podle 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Politika územního 

rozvoje a územně plánovací dokumentace se posuzují podle zvláštního 
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Směrnice  
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

právního předpisu17). 
  114/1992 

ve znění  
225/2017 

§ 45i odst. 8 (8) Orgán, který je příslušný ke schválení koncepce nebo záměru 

uvedeného v § 45h, jej může schválit, jen pokud na základě stanoviska, 

případně závěru zjišťovacího řízení, podle zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí3b) taková koncepce nebo záměr nebude mít významný 

negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti, anebo za podmínek stanovených v odstavci 9, 

popřípadě v odstavci 10. Ochrana podle částí druhé, třetí a páté tohoto 

zákona tím není dotčena. 

  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 4 odst. 3  (3) Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska tohoto zákona 

je také nezbytné ke schválení lesních hospodářských plánů a 

protokolárnímu předání lesních hospodářských osnov 2), k odlesňování 

a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních 

melioračních systémů. K pěstebním a těžebním zásahům v lesích 

prováděným v souladu s lesním hospodářským plánem nebo 

protokolárně převzatou lesní hospodářskou osnovou a při nahodilé těžbě 

se závazné stanovisko orgánu ochrany přírody nevyžaduje. Závazné 

stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a protokolárnímu 

předání lesních hospodářských osnov se vydává na žádost příslušného 

orgánu státní správy lesů. K závazným stanoviskům vydaným po lhůtě 

60 dnů od doručení žádosti příslušnému orgánu ochrany přírody se 

nepřihlíží. Požádá-li vlastník 3a) o předběžnou informaci podle § 90 

odst. 17 o podmínkách vydání souhlasného závazného stanoviska ke 

schválení lesního hospodářského plánu, příslušný orgán tuto informaci 

poskytne zpravidla ke dni konání základního šetření, nejpozději do 60 

dnů od obdržení žádosti. 
  

  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 4 odst. 4 (4) V rámci řízení o vydání závazného stanoviska podle odstavce 3 

orgán ochrany přírody provede také hodnocení důsledků lesních 

hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov pro evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti. Orgán ochrany přírody nevydá 

souhlasné závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů 

a protokolárnímu předání lesních hospodářských osnov, pokud by měly 

významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti. V ostatních případech orgán 

ochrany přírody vydá souhlasné závazné stanovisko. Závazné stanovisko 

ke schválení lesních hospodářských plánů a protokolárnímu předání 

lesních hospodářských osnov nahrazuje odůvodněné stanovisko podle § 

45i odst. 1. Na postup hodnocení důsledků lesních hospodářských plánů 

a lesních hospodářských osnov se nepoužijí ustanovení zvláštních 

právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí 3b). 

  

9934     
  9936     
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Směrnice  
Ustanovení (článek,odst., 
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Poznámka 
 

  8519     
čl. 6 odst. 4 Pokud navzdory negativnímu výsledku posouzení důsledků pro lokalitu 

musí být určitý plán nebo projekt z naléhavých důvodů převažujícího 

veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru, 

přesto uskutečněn a není-li k dispozici žádné alternativní řešení, zajistí 

členský stát veškerá kompenzační opatření nezbytná pro zajištění 

ochrany celkové soudržnosti sítě NATURA 2000. O přijatých 

kompenzačních opatřeních uvědomí Komisi. 
Jestliže se na dotyčné lokalitě vyskytují prioritní typy přírodních 

stanovišť a/nebo prioritní druhy, pak mohou být uplatněny pouze 

důvody související s ochranou lidského zdraví a veřejné bezpečnosti 

s nesporně příznivými důsledky mimořádného významu pro životní 

prostředí nebo jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu 

podle stanoviska Komise. 
 

114/1992 
ve znění 

349/2009 
225/2017 

§ 45i odst. 9 (9) Pokud posouzení podle odstavce 2 prokáže významný negativní vliv 

na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti a neexistuje variantní řešení bez významného negativního 

vlivu, lze schválit jen variantu s nejmenším možným významným 

negativním vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů převažujícího 

veřejného zájmu a až po uložení kompenzačních opatření nezbytných 

pro zajištění celkové soudržnosti soustavy ptačích oblastí a evropsky 

významných lokalit podle odstavce 11. Kompenzačními opatřeními pro 

účely koncepce se rozumí zajištění možnosti nahradit lokalitu dotčenou 

realizací koncepce v obdobném rozsahu a kvalitě a se stejnou mírou 

závaznosti a konkrétnosti, jakou má schvalovaná koncepce nebo její 

jednotlivé části. Kompenzačními opatřeními pro účely záměru se rozumí 

vytvoření podmínek pro zachování nebo zlepšení záměrem ovlivněných 

předmětů ochrany ve stejné lokalitě nebo nahrazení lokality jinou 

lokalitou v obdobném rozsahu a kvalitě a jejich součástí mohou být 

opatření směřující k nahrazení možných dočasných ztrát na předmětu 

ochrany. 

PT  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 
225/2017 

§ 45i odst. 
10 

(10) Jde-li o významný negativní vliv na lokalitu s prioritními typy 

stanovišť nebo prioritními druhy, lze koncepci nebo záměr schválit jen z 

důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo 

příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí. Jiné 

naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu mohou být důvodem ke 

schválení jen v souladu se stanoviskem Komise. Ministerstvo životního 

prostředí v tom případě na základě dožádání příslušného orgánu požádá 

Komisi o stanovisko; ode dne odeslání podnětu do dne doručení 

stanoviska lhůty v příslušných řízeních neběží. Dále se postupuje podle 

odstavce 9 obdobně. 

  

  114/1992 
ve znění 

225/2017 

§ 45i odst. 
11 

(11) Kompenzační opatření podle odstavce 9 pro účely koncepce, včetně 

návrhu opatření k jejich zajištění, stanoví orgán ochrany přírody. Tato 

kompenzační opatření musí být zahrnuta do koncepce před jejím 

schválením. Kompenzační opatření podle odstavce 9 pro účely záměru, 

včetně způsobu a doby sledování nezbytných pro vyhodnocení jejich 

účinnosti, stanoví rozhodnutím orgán ochrany přírody na základě 

podnětu orgánu příslušného ke schválení záměru. Kompenzační opatření 

může v případě negativního ovlivnění prioritních typů přírodních 

stanovišť anebo prioritních druhů jen z důvodů souvisejících s ochranou 

lidského zdraví a veřejné bezpečnosti s nesporně příznivými důsledky 

mimořádného významu pro životní prostředí nebo jiných naléhavých 

důvodů převažujícího veřejného zájmu na základě stanoviska Komise 

orgán ochrany přírody stanovit pouze v případě, že shledá naplnění 

naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu podle odstavce 9 

nebo důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo 

příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí podle 
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Směrnice  
Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Poznámka 
 

odstavce 10. Ode dne odeslání podnětu do doby uložení kompenzačních 

opatření orgánem ochrany přírody lhůty v příslušných řízeních neběží. 

Uložená kompenzační opatření musí být zajištěna před realizací záměru. 

Kompenzační opatření jsou zajištěna, pokud jsou funkční. Nelze-li 
očekávat, že plnohodnotné funkčnosti kompenzačních opatření bude 

dosaženo v přiměřené době, považují se kompenzační opatření za 

zajištěná, pokud existuje odůvodněná záruka, že tato opatření budou 

plnohodnotně funkční a celková soudržnost soustavy ptačích oblastí a 

evropsky významných lokalit bude zajištěna. Zajištění kompenzačních 

opatření potvrdí vyjádřením orgán ochrany přírody, který je stanovil. 

Uložení kompenzačních opatření je důvodem pro stanovení odkladu 

vykonatelnosti rozhodnutí, kterým se záměr schvaluje, a to ke dni 

vydání vyjádření orgánu ochrany přírody, kterým bude zajištění 

kompenzačních opatření potvrzeno. 
  9934     
  9936     
čl. 7 Povinnosti vyplývající z ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4 této směrnice 

nahrazují povinnosti vyplývající z první věty čl. 4 odst. 4 směrnice 

79/409/EHS, pokud jde o území označená podle čl. 4 odst.1 nebo 

obdobně uznaná podle čl. 4 odst. 2 uvedené směrnice, a to ode dne 

provádění této směrnice nebo ode dne označení nebo uznání členským 

státem podle směrnice 79/409/EHS, podle toho, které datum je pozdější. 

114/1992 
ve znění 

218/2004
349/2009 

§ 45h odst. 1 Jakákoliv koncepce 19c) nebo záměr19d), který může samostatně nebo ve 

spojení s jinými významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany 

nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá 

hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených 

hledisek. To se nevztahuje na plány péče zpracované orgánem ochrany 

přírody pro toto území . 

PT  

čl. 8 odst. 1 Současně s návrhy lokalit, které přicházejí v úvahu pro vyhlášení jako 

zvláštní oblasti ochrany a které jsou místem výskytu prioritních typů 

přírodních stanovišť a/nebo prioritních druhů, zašlou členské státy 

Komisi své případné odhady týkající se spolufinancování z prostředků 

Společenství, jež považují za potřebné pro splnění svých povinnosti 

podle čl. 6 odst. 1. 

  Není relevantní pro transpozici. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi členskými státy 

(Českou republikou) a Evropskou komisí, např. notifikaci transpozičních 

předpisů Evropské komisi či podávání zpráv a informací. 

NT  

čl. 8 odst. 2 V dohodě s každým příslušným členským státem stanoví Komise pro 

lokality významné pro Společenství, pro než se žádá o spolufinancování, 

taková opatření, která jsou nezbytná pro zachování nebo znovuobnovení 

příznivého stavu prioritních typů přírodních stanovišť a prioritních 

druhů z hlediska jejich ochrany v příslušných lokalitách, jakož i celkové 

náklady plynoucí z těchto opatření. 

  Není relevantní pro transpozici. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  

čl. 8 odst. 3 Komise po dohodě s příslušnými členskými státy posoudí financování, 

včetně spolufinancování, požadované na realizaci postupů zmíněných 

v odstavci 2, přičemž mimo jiné vezme v úvahu koncentraci typů 

prioritních přírodních stanovišť a/nebo prioritních druhů na území 

dotyčného členského státu a relativní náklady, jež si požadovaná 

opatření vyžádají. 

  Není relevantní pro transpozici. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  

čl. 8 odst. 4 Na základě hodnocení uvedeného v odstavcích 2 a 3 a s ohledem na 
dostupné finanční zdroje v rámci příslušných nástrojů Společenství pro 

  Není relevantní pro transpozici. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

NT  
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Směrnice  
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

financování přijme Komise v souladu s postupem podle článku 21 akční 

program zahrnující opatření na různém stupni priorit včetně 

spolufinancování, která je nutno přijmout, pokud lokalita byla vyhlášena 

jako zvláštní oblast ochrany podle čl. 4 odst. 4. 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

čl. 8 odst. 5 Opatření, která nebyla pro nedostatek finančních zdrojů zahrnuta do 

výše uvedeného akčního programu, jakož i opatření, která byla do výše 

uvedeného akčního programu zařazena, avšak neobdržela potřebné 

finanční prostředky ze spolufinancování nebo byla spolufinancována 

pouze částečně, budou znovu posouzena postupem podle článku 21 

v souvislosti s přehodnocením akčního programu, které se provádí každé 

dva roky, a jejich realizace může být členskými státy do té doby 

odložena. Uvedené přehodnocení musí brát v úvahu případnou novou 
situaci příslušné lokality. 

  Není relevantní pro transpozici. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  

čl. 8 odst. 6 Na územích, kde dojde k odkladu opatření závislých na 

spolufinancování, upustí členské státy od jakýchkoli nových opatření, 

jejichž důsledkem by mohlo být poškození těchto území. 

  Není relevantní pro transpozici. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi členskými státy 

(Českou republikou) a Evropskou komisí, např. notifikaci transpozičních 

předpisů Evropské komisi či podávání zpráv a informací. 

NT  

čl. 9 Komise v souladu s postupem stanoveným v článku 21 pravidelně 

přezkoumává, jak síť NATURA 2000 přispívá k dosažení cílů 

stanovených v článcích 2 a 3. V této souvislosti může být zvažováno 

zrušení klasifikace určité lokality jako zvláštní oblasti ochrany 

v případě, kde je to zabezpečeno přírodním vývojem zjištěným jako 

výsledek sledování podle článku 11. 
 

  Není relevantní pro transpozici. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  

čl. 10 Členské státy, kde to považují za nezbytné, usilují o to, aby při územním 

plánování a ve svých strategiích územního rozvoje, a zejména s ohledem 
na zlepšení ekologické soudržnosti sítě NATURA 2000 podpořily péči o 

krajinné prvky, které mají rozhodující význam pro volně žijící živočichy 

a planě rostoucí rostliny.  
Takové prvky jsou ty, které s ohledem na svou lineární a nepřetržitou 

strukturu (jako např. řeky a jejich břehy nebo tradiční způsoby 

vyznačování okrajů polí) nebo na svoji funkci „nášlapných kamenů“ 

neboli spojovacích ostrůvků (jako např. rybníky nebo malé remízky) 

mají zásadní význam pro migraci, šíření a výměnu genetické informace 

volně žijících druhů. 

114/1992 § 4 odst. 1 Vymezení  systému  ekologické  stability,   zajišťujícího uchování a  

reprodukci přírodního bohatství,  příznivé působení na okolní  méně  

stabilní  části  krajiny  a  vytvoření  základů  pro mnohostranné 

využívání krajiny stanoví  a jeho hodnocení provádějí orgány územního 

plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými,  

ochrany  zemědělského  půdního  fondu a státní správy lesního 

hospodářství.  Ochrana systému ekologické stability je povinností  všech 

vlastníků a uživatelů  pozemků tvořících jeho základ; jeho  vytváření je 

veřejným  zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků,  obce i stát. 

Podrobnosti  vymezení a hodnocení systému  ekologické  stability  a  
podrobnosti  plánů,  projektů a opatření v procesu jeho vytváření  

stanoví ministerstvo životního prostředí  České  republiky   (dále  jen  

„ministerstvo  životního prostředí“) obecně závazným právním 

předpisem. 

PT  

  114/1992 § 4 odst. 2 Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. 

Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo 

k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by 

mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku 
nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí 

ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu 
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Směrnice  
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, 

pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, 

úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Podrobnosti ochrany 

významných krajinných prvků stanoví ministerstvo životního prostředí 

obecně závazným právním předpisem. 
  114/1992  § 3 odst. l 

písm. b) 
Pro účely tohoto zákona se vymezují některé základní pojmy takto 
významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo 

esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá 

k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, 

rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné 

části krajiny, které zaregistruje podle  § 6 orgán ochrany přírody jako 

významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, 

meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i 

přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné 

plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. 

Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata (písmeno f), 

  

čl. 11 Členské státy sledují stav přírodních stanovišť a druhů zmíněných 

v článku 2 z hlediska jejich ochrany se zvláštním zřetelem na prioritní 

typy přírodních stanovišť a prioritní druhy. 
 

114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 45f odst. 1 Orgány ochrany přírody  sledují stav ptačích oblastí,  evropsky 

významných druhů a jednotlivých typů evropských stanovišť, zejména 

evropsky významných lokalit; získané informace předávají Ministerstvu 

životního prostředí. Na základě tohoto sledování Ministerstvo životního 

prostředí vypracuje každé tři roky zprávu o plnění ustanovení  § 5a, 5b a 
45d a každých šest let zprávu o realizaci opatření podle § 5 odst. 7, § 10, 
45a, 45b, 45c, 45g. 45h, 45i, 49, 50, 54 a 56, která musí obsahovat 

zejména informace o těchto opatřeních, jakož i zhodnocení jejich vlivu 

na stav evropských stanovišť a jejich jednotlivých typů a evropsky 

významných druhů z hlediska jejich ochrany a hlavní výsledky 

sledování jejich stavu se zvláštním zřetelem na prioritní typy přírodních 

stanovišť a prioritní druhy. Zprávu předloží Komisi a veřejnosti. 

PT  

  114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 45f odst. 2 Vláda nařízením v souladu s právními předpisy Evropských 

společenství1d) a § 3 písm. q) a r) tohoto zákona stanoví, jaký stav 

evropského stanoviště a jaký stav evropsky významného druhu se 

z hlediska ochrany považuje za příznivý. 

  

  9936     
  8519     
čl. 12 odst. 1 Členské státy přijmou nezbytná opatření pro vytvoření systému přísné 

ochrany živočišných druhů uvedených v příloze IV a) v jejich 
přirozeném areálu rozšíření, který zakazuje: 
a) veškeré formy úmyslného odchytu nebo usmrcování jedinců těchto 

druhů v přírodě; 
b) úmyslné vyrušování těchto druhů, zejména v období rozmnožování, 

výchovy mláďat, přezimování a migrace; 
c) úmyslné ničení nebo sběr jejich vajec z volné přírody; 

114/1992  § 50 odst. 2 
věta první a 

druhá 

Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště 

chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat 

nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat 

jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. 

PT  
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Směrnice  
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

d)    poškozování nebo ničení míst rozmnožování nebo míst odpočinku. 
  449/2001 

ve znění 

320/2002 

§ 42 odst. 1 Lovit lze jen zvěř, která není hájena podle § 2 písm. c), a to ve stanovené 

době lovu. Pokud orgán ochrany přírody rozhodne  odlovu živočichů, 
kteří nejsou zvěří, může tento odlov provést za stanovených podmínek 

osoba oprávněná podle tohoto zákona (držitel loveckého lístku). 

  

čl. 12 odst. 2 U těchto druhů členské státy zakáží držení a chov, dopravu a prodej 

nebo výměnu a nabízení za účelem prodeje nebo výměny jedinců 

odebraných z volné přírody s výjimkou jedinců, kteří byli z přírody 

legálně odebráni ještě před prováděním této směrnice.  
 

114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 50 odst. 2 Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště 

chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat 

nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat 

jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, 

chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje 

nebo výměny. 

PT  

  114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 54 odst. 1 Kdo drží, chová, pěstuje, dopravuje, prodává, vyměňuje, nabízí za 

účelem prodeje nebo výměny nebo zpracovává zvláště chráněnou 

rostlinu, zvláště chráněného živočicha nebo rostlinu a živočicha 

chráněného podle mezinárodních úmluv nebo podle zvláštního právního 

předpisu4a)  o dovozu a vývozu ohrožených druhů, je povinen na výzvu 

orgánu ochrany přírody prokázat jejich zákonný původ (povoleným 

dovozem, povoleným  odebráním z přírody nebo sběrem, pěstováním 

v kultuře nebo  povoleným odchovem  z jedinců s původem prokázaným 

podle tohoto ustanovení a podobně). Bez tohoto prokázání původu je 

zakázáno zvláště chráněnou rostlinu nebo živočicha nebo rostlinu a 

živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv nebo podle zvláštního 

právního předpisu4a) o dovozu a vývozu ohrožených druhů držet, chovat, 

pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat a nabízet za účelem prodeje 

nebo výměny. U nezaměnitelně označených nebo identifikovatelných 

jedinců pravomocně odebraných podle § 89 nebo podle zvláštního 

právního předpisu4a) o dovozu a vývozu ohrožených druhů, se za 

zákonný původ považuje pravomocné rozhodnutí o odebrání.  

  

čl. 12 odst. 3 Zákazy uvedené v odst. 1 písm. a) a písm. b) a odstavci 2 platí pro 

všechna životní stádia živočichů, na něž se vztahuje tento článek. 
 

114/1992 § 50 odst. 1 Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových 

stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i  umělá sídla a jejich 

biotop. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, stanoví 

ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. 

PT  

čl. 12 odst. 4 Členské státy zřídí systém sledování nahodilého odchytu a usmrcování 

druhů živočichů uvedených v příloze IV a). Na základě shromážděných 

údajů uskuteční členské státy další výzkum nebo přijmou ochranná 

opatření, aby zajistily, že nahodilý odchyt a usmrcování nebudou mít na 

příslušný druh významný negativní dopad. 
 

114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 45f odst. 1 Orgány ochrany přírody  sledují stav ptačích oblastí,  evropsky 

významných druhů a jednotlivých typů evropských stanovišť, zejména 

evropsky významných lokalit; získané informace předávají Ministerstvu 

životního prostředí. Na základě tohoto sledování Ministerstvo životního 

prostředí vypracuje každé tři roky zprávu o plnění ustanovení  § 5a, 5b a 
45d a každých šest let zprávu o realizaci opatření podle § 5 odst. 7, § 10, 

PT  
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45a, 45b, 45c, 45g. 45h, 45i, 49, 50, 54 a 56, která musí obsahovat 

zejména informace o těchto opatřeních, jakož i zhodnocení jejich vlivu 

na stav evropských stanovišť a jejich jednotlivých typů a evropsky 

významných druhů z hlediska jejich ochrany a hlavní výsledky 

sledování jejich stavu se zvláštním zřetelem na prioritní typy přírodních 

stanovišť a prioritní druhy. Zprávu  předloží Komisi a veřejnosti. 
  114/1992 

ve znění 

320/2002 
291/2009 
64/2014 

§ 80 odst. 1 (1) Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce") kontroluje, 

jak jsou orgány veřejné správy vyjma ústředních orgánů, právnickými a 

fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů a 

rozhodnutí týkající se ochrany přírody a krajiny. Inspekce zjišťuje a 

eviduje případy ohrožení a poškození přírody a krajiny, jejich příčiny a 

osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání. Inspekce je oprávněna 

vyžadovat prokazování původu a totožnosti podle § 54, ukládat opatření 

podle § 66, rozhodovat o možnosti a podmínkách uvedení do původního 

stavu podle § 86 odst. 1, ukládat povinnost provést přiměřená náhradní 

opatření podle § 86 odst. 2 a odebírat nedovoleně držené jedince podle § 

89. Inspekce dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o 

zemědělství41c) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských 

společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a 

integrovaný administrativní a kontrolní systém41d), s výjimkou těchto 

kontrol podmíněnosti v oblasti povrchových nebo podzemních vod. 

  

  114/1992 
ve znění 

320/2002 
250/2014
183/2017 

§ 80 odst. 3 (3) Inspekce projednává přestupky podle tohoto zákona. Inspekce může 

zahájit řízení o přestupku pouze tehdy, nezahájil-li je již obecní úřad 

obce s rozšířenou působností, krajský úřad, Agentura nebo správa 

národního parku. Pokud řízení o přestupku zahájí obecní úřad obce s 

rozšířenou působností, krajský úřad, Agentura nebo správa národního 

parku a inspekce ve stejný den, provede řízení o přestupku obecní úřad 

obce s rozšířenou působností, krajský úřad, Agentura nebo správa 

národního parku. O zahájení řízení o přestupku se inspekce a obecní 

úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, Agentura nebo správa 

národního parku vzájemně informují. O odvolání proti rozhodnutí 

inspekce rozhoduje Ministerstvo životního prostředí. 

  

  114/1992 § 5 odst. 3 (3) Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění 

zemědělských, lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských 

úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k 

nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo 

ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky 

dostupnými prostředky. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití 

takovýchto prostředků, neučiní-li tak povinná osoba sama. 

  

  9936     
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Poznámka 
 

  8519     
čl. 13 odst. 1 Členské státy přijmou nezbytná opatření pro vytvoření systému přísné 

ochrany rostlinných druhů uvedených v příloze IV b), který zakazuje:  
a) úmyslné vyrývání, sběr, vyřezávání, vytrhávání nebo ničení 

takových rostlin v jejich přirozeném areálu rozšíření ve volné přírodě; 
b) držení, dopravu a prodej nebo výměnu a nabízení za účelem 

prodeje nebo výměny jedinců těchto druhů odebraných z volné přírody 

s výjimkou těch, kteří byli z přírody odebráni legálně ještě před 

prováděním této směrnice 

114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 49 odst. 1 Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních a 

nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž 

jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, 

poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, 

pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem 

prodeje nebo výměny. 

PT  

  114/1992 
ve znění 

218/2004 
222/2006 
167/2008 
349/2009 
225/2017 

§ 90 odst. 14 (14) K zajištění přehledu o pozemcích v obvodu své působnosti pro 

účely ochrany přírody a pro vymezování zvláště chráněných území a 

jejich ochranných pásem jsou orgány ochrany přírody a organizační 

složka státu pověřená správou ústředního seznamu oprávněny využívat 

bezplatně údajů katastru nemovitostí. 47b) 

  

  8519     
čl. 13 odst. 2 Zákazy uvedené v odst. 1 písm. a) a písm. b) platí pro všechna životní 

stádia biologického cyklu rostlin, na něž se vztahuje tento článek. 
 

114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 49 odst. 1 Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních a 

nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž 

jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, 

poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, 

pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem 

prodeje nebo výměny. 

PT  

čl. 14 odst. 1 Pokud to na základě sledování podle článku 11 pokládají členské státy 

za nezbytné, přijmou opatření zajišťující, že odebírání jedinců druhů 

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin uvedených v příloze 

V z volné přírody jakož i jejich využívání bude slučitelné se zachováním 

jejich příznivého stavu z hlediska jejich ochrany.  
 

114/1992 
ve znění  
350/2012 

§ 5 odst. 1 (1) Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, 

poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k 

ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení 

rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení 

ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek je orgán 

ochrany přírody oprávněn rušivou činnost omezit stanovením závazných 

podmínek. 

PT   

  114/1992 § 50 odst. 1 Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových 

stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i  umělá sídla a jejich 

biotop. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, stanoví 

ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. 

  

  114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 50 odst. 2 Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště 

chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat 

nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat 

jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, 

chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje 

nebo výměny. 

  

  114/1992 § 50 odst. 3 Ochrana podle tohoto zákona se nevztahuje na případy, kdy je zásah do   
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ve znění 

218/2004 
přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů prokazatelně nezbytný 

v důsledku běžného obhospodařování nemovitostí nebo jiného majetku 

nebo z důvodů hygienických, ochrany veřejného zdraví a veřejné 

bezpečnosti anebo leteckého provozu. V těchto případech je ke způsobu 

a době zásahu nutné předchozí stanovisko orgánu ochrany přírody, 

pokud nejde o naléhavý zásah z hlediska veřejného zdraví a veřejné 

bezpečnosti nebo bezpečnosti leteckého provozu. V tomto stanovisku 
orgán ochrany přírody může uložit náhradní ochranné opatření, 

například záchranný přenos živočichů. 
  114/1992 § 50 odst. 4 Ustanovení odstavce 3 neplatí pro druhy silně a kriticky ohrožené.   
  114/1992 

ve znění 

312/2008 

§ 52 odst. 1 Záchranné programy zvláště chráněných druhů 
K ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zajišťují 

všechny orgány ochrany přírody záchranné programy s cílem vytvořit 

podmínky umožňující takové posílení populací těchto druhů, které by 

vedlo ke snížení stupně jejich ohrožení. Záchranné programy spočívají v 

návrhu a uskutečňování zvláštních režimů řízeného vývoje, jakými jsou 

záchranné chovy, introdukce, reintrodukce, záchranné přenosy a jiné 

přístupné metody vhodné k dosažení sledovaného cíle. 

  

čl. 14 odst. 2 Pokud jsou taková opatření pokládána za nezbytná, musí zahrnovat další 

sledování podle článku 11. Taková opatření mohou mimo jiné zahrnovat 

zejména: 
– nařízení týkající se vstupu na určitá území, 
– dočasný nebo místní zákaz odebírání jedinců z volné přírody a 

využívání určitých populací; 
– regulace období a/nebo metod tohoto odebírání jedinců; 
– uplatňování pravidel lovu a rybolovu při odebírání jedinců, která 

berou v úvahu ochranu takových populací; 
– vytvoření systému povolení k odebírání jedinců nebo systému kvót; 
– regulace nákupu, prodeje, nabízení za účelem prodeje, držení za 

účelem prodeje nebo dopravy za účelem prodeje jedinců; 
– chov druhů živočichů v zajetí, jakož i umělé rozmnožování druhů 

rostlin, za přísně kontrolovaných podmínek tak, aby tato opatření 

omezila odebírání jedinců z volné přírody; 
-     hodnocení účinků přijatých opatření. 

114/1992 
ve znění  
350/2012 

§ 5 odst. 1 (1) Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, 

poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k 

ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení 

rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení 

ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek je orgán 

ochrany přírody oprávněn rušivou činnost omezit stanovením závazných 

podmínek. 

PT   

  114/1992 
ve znění 

218/2004 
123/2017 

§ 64 Hrozí-li poškozování území v národních parcích, národních přírodních 

rezervacích, národních přírodních památkách a v první zóně chráněných 

krajinných oblastí nebo poškozování jeskyně, zejména nadměrnou 

návštěvností, může orgán ochrany přírody po projednání s dotčenými 

obcemi opatřením obecné povahy omezit nebo zakázat přístup 

veřejnosti do těchto území nebo jejich částí. Zákaz či omezení vstupu 
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Poznámka 
 

musí být řádně vyznačeny na všech přístupových cestách a vhodným 

způsobem i na jiných místech v terénu. 
  114/1992 § 13 odst. 1 Přechodně chráněné plochy 

Území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných 

rostlinných nebo živočišných druhů, nerostů nebo paleontologických 

nálezů může orgán ochrany přírody svým rozhodnutím vyhlásit za 

přechodně chráněnou plochu. Přechodně chráněnou plochu lze vyhlásit 

též z jiných vážných důvodů, zejména vědeckých, studijních či 

informačních. Přechodně chráněná plocha se vyhlašuje na předem 

stanovenou dobu, případně na opakované období, například dobu 

hnízdění. V rozhodnutí o jejím vyhlášení se omezí takové využití území, 

které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení vývoje předmětu 

ochrany. 

  

  8519     
čl. 15 
 

Pokud jde o odchyt nebo usmrcování druhů volně žijících živočichů 

uvedených v příloze V a) a v případech, kdy jsou v souladu s článkem 

16 uplatněny odchylky při odebírání, odchytu nebo usmrcování druhů 

uvedených v příloze IV a), zakážou členské státy použití veškerých 

nevýběrových prostředků schopných způsobit vymizení populací těchto 

druhů v místním měřítku nebo vážné narušení populací těchto druhů, a 

to zejména: 
a) použití prostředků pro odchyt a usmrcování uvedených 

v příloze VI a); 
b) jakékoli formy odchytu a usmrcování z dopravních prostředků 

uvedených v příloze VI b). 

246/1992 
ve znění 

162/1993    
77/2004  
77/2006 
312/2008 

§ 14 odst. 1 Ochrana volně žijících zvířat 
Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře 
pomocí oka, tlučky, sítě, smyčky, pytláckého oka, harpuny nebo 
čelisťových pastí anebo pomocí obdobně zkonstruovaného zařízení, 
b) pomocí jedovatých návnad a jedů v jakýchkoliv formách včetně 

plynování a vykuřování, nejde-li o případ podle odstavce 4, 
c) do jestřábích košů a pomocí lepu, 
d) pomocí výbušnin, 
e) pomocí luků a samostřílů, 
f) pomocí elektrického proudu, nejde-li o výkon práva upravený 

zvláštními právními předpisy, 2a) 
g) pomocí poloautomatické nebo automatické zbraně se zásobníkem 

schopným pojmout více než 2 náboje, nejedná-li se o případ podle § 5 

odst. 2 písm. c), 
h) pomocí zbraně s hledím pro střelbu v noci, s elektronickým hledím 

apod., 
i) pomocí letadla nebo motorového vozidla, 
j) pomocí zvuku magnetofonu nebo podobného zařízení, mimo zařízení 

používaných v souladu se zvláštními právními předpisy, 2a) 
k) pomocí zrcadla nebo jiného oslňujícího zařízení, 
l) pomocí zdroje umělého osvětlení a zařízení pro osvětlení terčů, 
m) pomocí formalínových nebo lepících pastí, 
n) pomocí zvířat použitých jako živá návnada, nebo nástraha, nejde-li o 
lov podle zvláštních předpisů 1g). 

PT  

  449/2001  
ve znění 

320/2002 
170/2013 
 

§ 45 odst. 1  Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám 

mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat proti 

týrání. Zakazuje se 
a) chytat zvěř do ok, na lep, do želez, do jestřábích košů, tluček a 

nášlapných pastí a pomocí háčků, chytat ondatry do vrší, 
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Směrnice  
Ustanovení (článek,odst., 
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Poznámka 
 

b) lovit zvěř způsobem, jímž se zbytečně trýzní, trávit zvěř jedem nebo ji 

usmrcovat plynem, 
c) lovit zvěř do sítí, pokud nejde o její odchyt za účelem zazvěřování 

nebo u zvěře pernaté o ornitologický výzkum, 
d) lovit zvěř pernatou na výrovkách, lovit zvěř s pomocí živých 

živočichů jako návnad, 
e) nahánět zvěř srnčí pomocí ohařů, ostatní zvěř spárkatou s pomocí psů 

v kohoutku vyšších než 55 cm, 
f) lovit sluku vyháněním pomocí psa a plašením s honci, 
g) lovit zvěř s pomocí elektrických zařízení schopných zabíjet nebo 

omráčit, zdrojů umělého osvětlení, zrcadel, zařízení pro osvětlení terče, 

zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů, 

reprodukční soustavy s hlasy zvěře, výbušnin, 
h) lovit zvěř s pomocí mechanismů pohybujících se po zemi, nad zemí 

nebo po vodě, pokud nejde o loď plovoucí rychlostí menší než 5 

km/hod., 
i) střílet zvěř jinou zbraní než loveckou (dlouhou palnou zbraní kulovou, 

brokovou nebo kombinovanou, určenou k loveckým účelům), 
j) střílet zvěř zakázanými zbraněmi, jejich doplňky a střelivem,24) 
k) střílet zvěř srnčí jinou zbraní než kulovnicí s nábojem s energií ve 100 

m nižší než 1000 J (joulů) a ostatní zvěř spárkatou nižší než 1500 J; to 
neplatí při lovu selete a lončáka prasete divokého, které lze při 

nadháňce, naháňce nebo nátlačce střílet i brokovnicí s jednotnou střelou, 
l) střílet zvěř z poloautomatických nebo automatických zbraní se 

zásobníkem schopným pojmout více než 2 náboje, 
m) lovit zvěř kromě prasat divokých a lišek obecných za noci, tj. hodinu 

po západu slunce až do hodiny před východem slunce; lovit prase 

divoké a lišku obecnou v noci bez použití vhodné pozorovací a střelecké 

optiky, 
n) lovit zvěř v době nouze ve vzdálenosti do 200 m od krmelců a 

slanisk, 
o) dávat do krmiva lákací a narkotizační prostředky, pokud to není 

prováděno za účelem odchytu, 
p) střílet zvěř na hnízdech a vystřelovat hnízda, 
r) lovit zvěř na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá 

sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti 

do 200 m od hranice těchto pozemků, 
s) lovit zvěř na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední 

honitby, lovit bažanty ve vzdálenosti do 200 m od sousední bažantnice a 

v těchto vzdálenostech přikrmovat zvěř, umísťovat myslivecká zařízení 

a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení, 
t) střílet spárkatou zvěř v odchytových a aklimatizačních zařízeních a v 

přezimovacích objektech, s výjimkou zvěře poraněné a chovatelsky 

nežádoucí, 
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u) lovit na společném lovu zvěř spárkatou kromě laní a kolouchů jelena 

evropského a jelena siky, muflonek a muflončat, selete a lončáka prasete 

divokého; tento zákaz se netýká lovu v oborách, 
v) střílet zajíce polního, bažanta obecného, orebici horskou, perličku 

obecnou, kachnu divokou, poláka velkého, poláka chocholačku, lysku 

černou, husu velkou, husu běločelou a husu polní jinak než loveckou 

zbraní brokovou na společných lovech za účasti minimálně 3 střelců a 

stanoveného počtu loveckých psů, 
w) používat olověné brokové náboje k lovu vodního ptactva na 

mokřadech. 
  99/2004 § 13 odst. 2 (2) Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje  

a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,  
b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále 

vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do 

rukou a do ok,  
c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem. 

  

  99/2004 § 13 odst. 3 (3) V rybářských revírech se zakazuje lov  
a) vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich 

rozmnožování,  
b) vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu 

ochrany těchto druhů ryb,  
c) mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí 

obsádky,  
d) za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které 

nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i 

proti vodě,  
e) z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích 

zařízení využívaných k přepravě materiálu,  
f) v plavebních komorách,  
g) v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového tělesa,  
h) ze silničních a železničních mostů,  
i) v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody 

nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k 

přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření 

nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo k jejich přenesení 

do jiných vod,  
j) ryb do slupů, vrší,  
k) v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním. 

  

čl. 16 odst. 1 Neexistuje-li žádné jiné uspokojivé řešení a za podmínky, že populace 

příslušného druhu přetrvávají navzdory udělené odchylce ve svém 

přirozeném areálu rozšíření bez negativního ovlivnění v dobrém stavu 

z hlediska jejich ochrany, mohou se členské státy odchýlit od ustanovení 

čl. 12, 13, 14 a 15 písm. a) a b): 
a) v zájmu ochrany volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a 

114/1992 
ve znění 

349/2009 
123/2017 

§ 56 odst. 1 (1) Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů 

rostlin a živočichů podle § 46 odst. 2, § 49 a 50 v případech, kdy jiný 

veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu 

ochrany přírody, povoluje na žádost toho, kdo zamýšlí uskutečnit 

škodlivý zásah, orgán ochrany přírody. U zvláště chráněných druhů 

rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva 

PT  
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Poznámka 
 

ochrany přírodních stanovišť; 
b) v zájmu prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, 

lesích, rybolovu, vodách a ostatních typech majetku; 
c) v zájmu zdraví lidí a veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých 

důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a 

ekonomického charakteru a s nesporně příznivými důsledky pro 

životní prostředí; 
d) pro účely výzkumu a vzdělání, opětovného osídlení určitého území 

populací druhu nebo vysazení v původním areálu druhu a chovu a 

pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého 

rozmnožování rostlin; 
e) aby za přísně kontrolovaných podmínek v omezeném rozsahu a na 

základě výběru povolily odebírání nebo držení omezeného a 

příslušnými státními orgány stanoveného počtu jedinců určitých 

druhů uvedených v příloze IV. 
 

Evropských společenství10), lze výjimku podle věty první povolit jen 

tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v odstavci 2, 

neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní 

dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. V 

pochybnostech o škodlivosti zamýšleného zásahu lze požádat o 

poskytnutí předběžné informace podle správního řádu47c). 

  114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 56 odst. 2 Výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů lze 

povolit 
 a) v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin a ochrany přírodních stanovišť, 
 b) v zájmu prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, 

lesích, rybolovu, vodách a ostatních typech majetku, 
 c) v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z 

jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně 

důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými 

důsledky nesporného významu pro životní prostředí, 
 d) pro účely výzkumu a vzdělávání, opětovného osídlení určitého 

území populací druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu 

druhu a chovu a pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého 

rozmnožování rostlin, 
 e) v případě zvláště chráněných druhů ptáků pro odchyt, držení nebo 

jiné využívání ptáků v malém množství. 

  

  114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 50 odst. 3 Ochrana podle tohoto zákona se nevztahuje na případy, kdy je zásah do 

přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů prokazatelně nezbytný 

v důsledku běžného obhospodařování nemovitostí nebo jiného majetku 

nebo z důvodů hygienických, ochrany veřejného zdraví a veřejné 

bezpečnosti anebo leteckého provozu. V těchto případech je ke způsobu 

a době zásahu nutné předchozí stanovisko orgánu ochrany přírody, 

pokud nejde o naléhavý zásah z hlediska veřejného zdraví a veřejné 

bezpečnosti nebo bezpečnosti leteckého provozu. V tomto stanovisku 
orgán ochrany přírody může uložit náhradní ochranné opatření, 

například záchranný přenos živočichů. 

  

  114/1992 
ve znění 

§ 56 odst. 4 Orgán ochrany přírody může výjimku, která se týká blíže neurčeného 

okruhu osob, při splnění podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2 povolit 
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Poznámka 
 

349/2009 též opatřením obecné povahy. 
 

  114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 45g Povolení, souhlas, kladné stanovisko nebo výjimku ze zákazu podle 

tohoto zákona pro evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast může 

udělit orgán ochrany přírody pouze v případě, že bude vyloučeno 

závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů 

druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast  

určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování 

druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, pokud by takové 

vyrušování mohlo být významné z hlediska účelu tohoto zákona, 

nestanoví-li § 45i jinak. 

  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 49 odst. 4 (4) Ustanovení odstavce 2 písm. a) neplatí pro druhy kriticky a silně 

ohrožené. V případě běžného obhospodařování pozemků s výskytem 

kriticky nebo silně ohrožených druhů rostlin mohou orgány ochrany 

přírody s vlastníkem nebo nájemcem pozemků uzavřít dohodu o 

způsobu hospodaření. Pokud vlastník nebo nájemce pozemku projeví o 

uzavření dohody písemně zájem, orgán ochrany přírody je s ním 

povinen ve lhůtě 30 dnů zahájit o této dohodě jednání. Orgán ochrany 

přírody při uzavírání dohody prověří, že neexistuje jiné uspokojivé 

řešení, je dán některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 1 nebo 2 a 

navrhovaný způsob hospodaření neovlivní dosažení či udržení 

příznivého stavu druhu, který je na dané lokalitě předmětem ochrany 

podle práva Evropských společenství 10), z hlediska ochrany. Tyto 

skutečnosti musí být v dohodě výslovně uvedeny. Dohoda nahrazuje 

výjimku podle § 56. 

  

čl. 16 odst. 2 Členské státy předloží Komisi každé dva roky zprávu o odchylkách 

podle odstavce 1 v úpravě stanovené výborem. Komise vydá své 

stanovisko k těmto odchylkám nejdéle do 12 měsíců po obdržení zprávy 

a uvědomí o něm výbor. 

114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 79 odst. 2 
písm. e) 

Ministerstvo životního prostředí 
podává Komisi zprávy a informace požadované právními předpisy 

Evropských společenství v oblasti ochrany volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin a jejich stanovišť. 

PT  

čl. 16 odst. 3 Zpráva musí uvést: 
a) druhy, které jsou předmětem odchylek, a důvod odchylky včetně 

povahy rizika, s případným odkazem na odmítnuté alternativy a 

použité vědecké údaje, 
b) prostředky, zařízení nebo metody povolené pro odchyt nebo 

usmrcování druhů živočichů a důvody pro jejich použití, 
c) kdy a kde se takové odchylky povolují; 
d) orgány oprávněné vyhlásit a kontrolovat, zda byly stanovené 

podmínky dodrženy, a rozhodovat o tom, jaké prostředky, zařízení 

nebo metody mohou být použity, v rámci jakých omezení a kterými 

institucemi a osoby byly pověřeny realizací opatření; 
e) použitá kontrolní opatření a získané výsledky. 

114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 79 odst. 2 
písm. e) 

Ministerstvo životního prostředí 
podává Komisi zprávy a informace požadované právními předpisy 

Evropských společenství v oblasti ochrany volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin a jejich stanovišť. 

PT  

čl. 17 odst. 1 Každých šest let ode dne uplynutí lhůty uvedené v článku 23 vypracují 

členské státy zprávu o provádění opatření přijatých podle této směrnice. 

114/1992 
ve znění 

§ 45f odst. 1 Orgány ochrany přírody  sledují stav ptačích oblastí,  evropsky 

významných druhů a jednotlivých typů evropských stanovišť, zejména 
PT  
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Směrnice  
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

Zpráva musí obsahovat zejména informace o ochranných opatřeních 

uvedených v čl. 6 odst. 1, jakož i zhodnocení vlivu těchto opatření na 

stav typů přírodních stanovišť uvedených v příloze I a druhů uvedených 

v příloze II z hlediska jejich ochrany a hlavní výsledky sledování podle 

článku 11. Zpráva bude v úpravě stanovené výborem předložena Komisi 

a zpřístupněna veřejnosti. 
 

218/2004 evropsky významných lokalit; získané informace předávají Ministerstvu 

životního prostředí. Na základě tohoto sledování Ministerstvo životního 

prostředí vypracuje každé tři roky zprávu o plnění ustanovení  § 5a, 5b a 
45d a každých šest let zprávu o realizaci opatření podle § 5 odst. 7, § 10, 
45a, 45b, 45c, 45g. 45h, 45i, 49, 50, 54 a 56, která musí obsahovat 

zejména informace o těchto opatřeních, jakož i zhodnocení jejich vlivu 

na stav evropských stanovišť a jejich jednotlivých typů a evropsky 

významných druhů z hlediska jejich ochrany a hlavní výsledky 

sledování jejich stavu se zvláštním zřetelem na prioritní typy přírodních 

stanovišť a prioritní druhy. Zprávu  předloží Komisi a  veřejnosti. 
  9936     
  8519     
čl. 17 odst. 2 Na základě zpráv podle odstavce 1 vypracuje Komise souhrnnou zprávu. 

Zpráva musí obsahovat odpovídající zhodnocení dosaženého pokroku a 

zejména příspěvku sítě NATURA 2000 k dosažení cílů podle článku 3. 

Část návrhu zprávy, která se týká informací poskytnutých členským 

státem, bude příslušnému členskému státu postoupena k ověření. Po 

předložení zprávy výboru zveřejní Komise její konečnou verzi 

nejpozději do dvou let od obdržení zpráv podle odstavce 1 a zašle ji 

členským státům, Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a 

sociálnímu výboru. 

  Není relevantní pro transpozici. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  

čl. 17 odst. 3 Členské státy mohou označit chráněná území vyhlášená v souladu 
s touto směrnicí tabulemi Společenství navrženými pro tyto účely 

výborem. 

  Není relevantní pro transpozici. 
ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané tímto 

ustanovením nevyužívá 

NT  

čl. 18 odst. 1 Členské státy a Komise podpoří nezbytnou výzkumnou a vědeckou práci 

se zřetelem k cílům uvedeným v článku 2 a povinnosti podle článku 11. 

Za účelem náležité koordinace výzkumu prováděného na úrovni 

členských států a na úrovni Společenství si budou vyměňovat příslušné 

informace. 

114/1992 § 74 odst. 1 Orgány ochrany přírody se aktivně podílejí na mezinárodní spolupráci  

v ochraně  přírody,  zajišťují  závazky vyplývající z mezinárodních  

úmluv,  programů  a  projektů  přijatých  k ochraně přírody. K zajištění 

úkolů vyplývajících z mezinárodních závazků může  v mezích  své  

působnosti  ministerstvo životního prostředí vydat obecně závazný 

právní předpis. 

PT  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 79 odst. 2 
písm. b) 

Ministerstvo životního prostředí 
koordinuje státní vědeckovýzkumnou činnost v oboru ochrany přírody a 
krajiny, 

  

čl. 18 odst. 2 Zvláštní pozornost musí být věnována podpoře vědecké práce nezbytné 

pro provádění ustanovení článků 4 a 10 a podpoře spolupráce členských 

států při výzkumu překračujícím hranice státu.  

114/1992 
ve znění  
349/2009 

§ 79 odst. 2 
písm. b) 

Ministerstvo životního prostředí 
koordinuje státní vědeckovýzkumnou činnost v oboru ochrany přírody a 

krajiny, 

PT  

  114/1992 § 73 odst. 1 Při ochraně přírody a krajiny, zejména při vyhlašování a ochraně zvláště 

chráněných částí přírody, popřípadě při upuštění od jejich ochrany, 

v přípravě plánu péče o vybraná zvláště chráněná území spolupracují 

orgány ochrany přírody s odborně kvalifikovanými právnickými a 

fyzickými osobami. 
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Směrnice  
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

  114/1992 § 73 odst. 2 Odborné expertízy v ochraně přírody a krajiny a výzkum zvláště 

chráněných částí přírody, vyžadující zásahy do jejich ochranných 

podmínek, mohou orgány ochrany přírody zadat nebo povolit jen těm 

fyzickým či právnickým osobám, které mají pro tuto činnost kvalifikační 

předpoklady. 

  

  114/1992 § 74 odst. 1 Orgány ochrany přírody se aktivně podílejí na mezinárodní spolupráci 

v ochraně přírody, zajišťují závazky vyplývající z mezinárodních úmluv, 

programů a projektů přijatých k ochraně přírody. K zajištění úkolů 

vyplývajících z mezinárodních závazků může v mezích své působnosti 

ministerstvo životního prostředí vydat obecně závazný právní předpis. 

  

  114/1992 § 74 odst. 2 Zvláštní péči věnují orgány ochrany přírody vyhlašování a ochraně 

území hraničících se zvláště chráněnými územími Slovenské republiky a 
států sousedících s Českou republikou, jakož i ochraně živočichů 

pohybujících se volně přes státní hranice a přírodních zdrojů 

přesahujících hranice České republiky. 

  

čl. 19 Změny, které jsou nezbytné pro přizpůsobení příloh I, II, III, V a VI 
technickému a vědeckému pokroku, přijme Rada na návrh Komise 

kvalifikovanou většinou.  
Změny, které jsou nezbytné pro přizpůsobení přílohy IV technickému a 

vědeckému pokroku, přijme Rada na návrh Komise jednomyslně.  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  

čl. 20 Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, 

kterému předsedá zástupce Komise. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  

čl. 21 odst. 1 Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. 

Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda 

stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou podle čl. 

148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat 

na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je 

přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  

čl. 21 odst. 2 Komise zamýšlená opatření přijme, jsou-li v souladu se stanoviskem 
výboru. 
Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo 

výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně 

návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou 
většinou. 
Pokud se Rada neusnese do tří měsíců měsíců ode dne, kdy jí byl návrh 

předán, přijme navrhovaná opatření Komise.  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  

čl. 22 Při provádění ustanovení této směrnice členské státy: 
a) zkoumají vhodnost opětovného vysazení druhů uvedených 

v příloze IV do původních areálů rozšíření na daném území, což by 

mohlo přispět k jejich ochraně za předpokladu, že zkoumání, které 

114/1992 
ve znění 

312/2008 

§ 52 odst. 1 Záchranné programy zvláště chráněných druhů 
K ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zajišťují 

všechny orgány ochrany přírody záchranné programy s cílem vytvořit 

podmínky umožňující takové posílení populací těchto druhů, které by 

PT  
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Směrnice  
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

vezme v úvahu také zkušenosti získané v jiných členských státech nebo 

kdekoli jinde, povede k závěru, že toto  opětovné vysazení účinně 

přispívá k obnově příznivého stavu těchto druhů z hlediska jejich 
ochrany a že bude provedeno teprve po náležité konzultaci s příslušnou 

veřejností; 
b) zajistí, aby záměrné vysazení jakéhokoli druhu do volné přírody, 

který není na jejich území původní, bylo řízeno tak, aby nedošlo 

k poškození přírodních stanovišť v jejich přirozeném areálu rozšíření 

nebo původních volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

Jestliže to považují za nezbytné, členské státy takové vysazování 

zakážou. O výsledcích provedeného hodnocení musí být uvědomen 

výbor; 
c) podporují vzdělávání a poskytování všeobecných informací o 

potřebě chránit druhy a stanoviště volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin a chránit přírodní stanoviště. 

vedlo ke snížení stupně jejich ohrožení. Záchranné programy spočívají 
v návrhu a uskutečňování zvláštních režimů řízeného vývoje, jakými 

jsou záchranné chovy, introdukce, reintrodukce, záchranné přenosy a 

jiné přístupné metody vhodné k dosažení sledovaného cíle. 

  114/1992 
ve znění 

289/1995 

§ 5 odst. 4 Záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha 

do krajiny je možné jen s povolením orgánu ochrany přírody; to neplatí 

pro nepůvodní druhy rostlin, pokud se hospodaří podle schváleného 

lesního hospodářského plánu nebo vlastníkem lesa převzaté lesní 

hospodářské osnovy. Geograficky nepůvodní druh rostliny nebo 

živočicha je druh, který není součástí přirozených společenstev určitého 

regionu. 

  

  114/1992 
ve znění 

218/2004 
349/2009 

§ 5 odst. 5 Záměrné rozšiřování křížence druhů rostlin či živočichů do krajiny je 
možné jen s povolením orgánů ochrany přírody. 

  

  114/1992 
ve znění 

123/2017 

§ 16 odst. 1 
písm. f) 

Na celém území národních parků je zakázáno 
f) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky 

nepůvodních druhů rostlin, 

  

  114/1992 
ve znění 

123/2017 

§ 16 odst. 1 

písm. i) 
Na celém území národních parků je zakázáno 
i) vypouštět živočichy, kromě vypouštění živočichů na základě 

schválených záchranných programů nebo živočichů vyléčených 

záchrannými stanicemi v místě jejich nálezu, 

  

  114/1992  § 26 odst. 1 
písm. d) 

Na celém území chráněných krajinných oblastí je zakázáno 
povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky 

nepůvodních druhů rostlin a živočichů, 

  

  114/1992 § 29 písm. e) Na celém území národních přírodních rezervací je zakázáno 
povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky 

nepůvodních druhů rostlin a živočichů, 

  

  114/1992 § 34 odst. 1 
písm. d) 

Na celém území přírodních rezervací je zakázáno   
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Směrnice  
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky 
nepůvodních druhů rostlin a živočichů, 

  114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 79 odst. 2 
písm. c) 

Ministerstvo životního prostředí 
c) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky v zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání, 

  

  8519     
čl. 23 odst. 1 Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí do dvou let od jejího oznámení. Uvědomí o 

nich Komisi.  

  Není relevantní pro transpozici. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi členskými státy 

(Českou republikou) a Evropskou komisí, např. notifikaci transpozičních 

předpisů Evropské komisi či podávání zpráv a informací. 

NT   

čl. 23 odst. 2 Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 
 

114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 1 Účel zákona 
Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců 

pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k 

ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému 

hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem 

Evropských společenství1c) v České republice soustavu Natura 2000. 

Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby 

obyvatel a regionální a místní poměry. 

PT  

čl. 23 odst. 3 Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.  
  Není relevantní pro transpozici. 

ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi členskými státy 

(Českou republikou) a Evropskou komisí, např. notifikaci transpozičních 

předpisů Evropské komisi či podávání zpráv a informací. 

NT  

čl. 24 Tato směrnice je určena členským státům. 
V Bruselu, dne 21. května 1992. 
 

  Není relevantní pro transpozici. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi členskými státy 

(Českou republikou) a Evropskou komisí, např. notifikaci transpozičních 

předpisů Evropské komisi či podávání zpráv a informací. 

NT  

Příloha I TYPY PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤ V ZÁJMU SPOLEČENSTVÍ, 

JEJICHŽ OCHRANA VYŽADUJE VYHLÁŠENÍ ZVLÁŠTNÍCH 

OBLASTÍ OCHRANY  

114/1992 
ve znění 

218/2004 
349/2009 

§ 3 odst. 2 (2) Typy evropských stanovišť a evropsky významné druhy, které se 
vyskytují na území České republiky, stanoví Ministerstvo životního 

prostředí prováděcím právním předpisem. U evropsky významných 

druhů označí ty, které vyžadují podle právních předpisů Evropských 

společenství zvláštní územní ochranu.1f) 

PT  

  166/2005 § 1 Seznam typů evropských stanovišť1), které se vyskytují na území České 

republiky, včetně prioritních stanovišť, je stanoven v příloze č. 1 k této 

vyhlášce.  

  

  166/2005 
ve znění 

390/2006 

Příloha 1 SEZNAM TYPŮ PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤ V ZÁJMU 

EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, VYSKYTUJÍCÍCH SE NA 

ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
tabulka 

  

Příloha II DRUHY ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN V ZÁJMU SPOLEČENSTVÍ, 

JEJICHŽ OCHRANA VYŽADUJE VYZNAČENÍ ZVLÁŠTNÍCH 

ÚZEMÍ OCHRÁNY 

114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 3 odst. 2 (2) Typy evropských stanovišť a evropsky významné druhy, které se 

vyskytují na území České republiky, stanoví Ministerstvo životního 

prostředí prováděcím právním předpisem. U evropsky významných 

PT  
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 349/2009 druhů označí ty, které vyžadují podle právních předpisů Evropských 

společenství zvláštní územní ochranu.1f) 
  166/2005 § 2 Seznam evropsky významných druhů2), které se vyskytují na území 

České republiky, včetně druhů vyžadujících zvláštní územní ochranu, je 

stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

  

  166/2005 
ve znění 

390/2006 
74/2016 

Příloha 2 SEZNAM DRUHŮ V ZÁJMU EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 

VYSKYTUJÍCÍCH SE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
A.  Druhy  živočichů a rostlin vyžadující zvláštní územní ochranu  
[Prioritní druhy jsou v levém sloupci označeny hvězdičkou ().] 
(tabulka) 
B. druhy živočichů a rostlin vyžadující přísnou ochranu (tabulka) 
C. Druhy živočichů a rostlin, jejichž odebírání z volné přírody a 

využívání může být předmětem určitých opatření na jejich 

obhospodařování (tabulka) 

  

Příloha III KRITÉRIA PRO VÝBĚR LOKALIT VHODNÝCH JAKO LOKALITY 
VÝZNAMNÉ PRO SPOLEČENSTVÍ A PRO VYHLÁŠENÍ JAKO 

ZVLÁŠTNÍ OBLASTI OCHRANY 

  Kritéria pro výběr  byla  vědeckými institucemi aplikována v praxi 

přímo (mapování se odehrávalo dříve, než byla dokončena transpozice 

směrnice). 

NT 1 

Příloha IV DRUHY ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN V ZÁJMU SPOLEČENSTVÍ, 

KTERÉ VYŽADUJÍ PŘÍSNOU OCHRANU 
114/1992 § 48 odst. 3 Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

podle odstavců 1 a 2 stanoví ministerstvo životního prostředí obecně 

závazným právním předpisem. 

PT  

  395/1992 
ve znění 

175/2006 

Příloha II Seznam zvláště chráněných druhů rostlin 
 

  

  395/1992 
ve znění 

175/2006 
393/2012 

Příloha III Seznam zvláště chráněných živočichů   

Příloha V DRUHY ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN V ZÁJMU SPOLEČENSTVÍ, 

JEJICHŽ ODEBÍRÁNÍ Z VOLNÉ PŘÍRODY A VYUŽÍVÁNÍ MŮŽE 

BÝT PŘEDMĚTEM URČITÝCH OPATŘENÍ NA JEJICH 

OBHOSPODAŘOVÁNÍ  
 

114/1992 
ve znění 

350/2012 

§ 5 odst. 1 (1) Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, 

poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k 
ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení 

rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení 

ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek je orgán 

ochrany přírody oprávněn rušivou činnost omezit stanovením závazných 

podmínek. 

PT   

  114/1992 
ve znění 

218/2004 
123/2017 

§ 64 Hrozí-li poškozování území v národních parcích, národních přírodních 

rezervacích, národních přírodních památkách a v první zóně chráněných 

krajinných oblastí nebo poškozování jeskyně, zejména nadměrnou 

návštěvností, může orgán ochrany přírody po projednání s dotčenými 

obcemi opatřením obecné povahy omezit nebo zakázat přístup 

veřejnosti do těchto území nebo jejich částí. Zákaz či omezení vstupu 
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musí být řádně vyznačeny na všech přístupových cestách a vhodným 

způsobem i na jiných místech v terénu. 
Příloha VI ZAKÁZANÉ METODY A PROSTŘEDKY ODCHYTU A 

USMRCOVÁNÍ A ZPŮSOBY PŘEPRAVY 
A) Nevýběrové prostředky 
SAVCI 
- Slepá nebo zmrzačená živá zvířata použitá jako návnada, 
- magnetofony, 
- elektrická zařízení schopná usmrtit nebo omráčit, 
- zdroje umělého světla, 
- zrcadla a jiná oslňující zařízení, 
- zařízení na osvětlení cíle, 
- hledí pro střelbu v noci s elektronickým zařízením na zvětšení nebo 

konverzi obrazu, 
- výbušniny, 
- sítě, které jsou svou podstatou nebo způsobem použití nevýběrové, 
- pasti, které jsou svou podstatou nebo způsobem použití nevýběrové, 
- kuše, 
- jed a návnady s jedem nebo s anestetickým prostředkem, 
- plynování nebo vykuřování, 
- poloautomatické a automatické zbraně se zásobníkem schopným 

pojmout více než dva náboje. 
RYBY 
- Jed, 
- výbušniny. 

b) Způsoby přepravy 
- Letadla, 

     - motorová vozidla. 

246/1992 
ve znění 

162/1993 
77/2004 
77/2006 
312/2008 

§ 14 odst. 1 Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře 
a) pomocí oka, tlučky, sítě, smyčky, pytláckého oka, harpuny 

nebo čelisťových pastí anebo pomocí obdobně zkonstruovaného 

zařízení, 
b) pomocí jedovatých návnad a jedů v jakýchkoliv formách 

včetně plynování a vykuřování, nejde-li o případ podle odstavce 4, 
c) do jestřábích košů a pomocí lepu, 
d) pomocí výbušnin, 
e) pomocí luků a samostřílů, 
f) pomocí elektrického proudu, nejde-li o výkon práva upravený 

zvláštními právními předpisy,2a) 
g) pomocí poloautomatické nebo automatické zbraně se 

zásobníkem schopným pojmout více než 2 náboje, nejedná-li se o případ 

podle § 5 odst. 2 písm. c), 
h) pomocí zbraně s hledím pro střelbu v noci, s elektronickým 

hledím apod., 
i) pomocí letadla nebo motorového vozidla, 
j) pomocí zvuku magnetofonu nebo podobného zařízení, mimo 
zařízení používaných v souladu se zvláštními právními předpisy,2a) 
k) pomocí zrcadla nebo jiného oslňujícího zařízení, 
l) pomocí zdroje umělého osvětlení a zařízení pro osvětlení 

terčů, 
m) pomocí formalínových nebo lepících pastí, 
n) pomocí zvířat použitých jako živá návnada, nebo nástraha, 

nejde-li o lov podle zvláštních předpisů1g). 

PT  

  99/2004 § 13 odst. 2 (2) Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje  
a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,  
b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále 

vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do 

rukou a do ok,  
c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod 

ledem. 

  

  99/2004 § 13 odst. 3 (3) V rybářských revírech se zakazuje lov  
a) vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich 

rozmnožování,  
b) vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu 

ochrany těchto druhů ryb,  
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c) mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí 

obsádky,  
d) za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které 

nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i 

proti vodě,  
e) z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích 

zařízení využívaných k přepravě materiálu,  
f) v plavebních komorách,  
g) v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového tělesa,  
h) ze silničních a železničních mostů,  
i) v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody 

nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k 

přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření 

nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo k jejich přenesení 

do jiných vod,  
j) ryb do slupů, vrší,  
k) v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a 

pod ním. 
 
 
Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř. Č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  114/1992 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 1.6.1992 
2.  99/2004 Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění 

pozdějších předpisů 
1.1.2004 

3.  218/2004 Zákon č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 

předpisů 

28.4.2004 

4.  166/2005 Vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí v souvislosti s budováním soustavy NATURA 2000 některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů  
28.4.2005 

5.  318/2013 Nařízení vlády č. 318/2013 Sb. o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit 29.10.2013 
6.  246/1992 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 29.5.1992 
7.  162/1993 Zákon č. 162/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 1.7.1993 
8.  77/2004 Zákon č. 77/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb.,  na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2004 
9.  77/2006 Zákon č. 77/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 15.3.2006 
10.  312/2008 Zákon č. 312/2008 Sb. kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
1.10.2008 

11.  175/2006 Vyhláška č. 175/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
8.5.2006 

12.  186/2006 Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 1.1.2007 
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13.  395/1992 Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. 13.08.1992 
14.  289/1995 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) 01.01.1996 
15.  390/2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v 

souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000 
8.8.2006 

16.  320/2002 Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 1.1.2003 
17.  449/2001 Zákon o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2002 
18.  245/2002 Vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2002 
19.  349/2009 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České 

Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
1.12.2009 

20.  291/2009 Zákon č.291/2009 Sb. kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 30.6.2010 
21.  480/2002 Vyhláška č 480/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu 1.1.2003 
22. 3 350/2012 Zákon 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 1.1.2013 
23.  393/2012 VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů 
1.4.2013 

24.  170/2013 ZÁKON, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických 

předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony 

1.7.2014 

25.  222/2006 Zákon č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 

(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
1.6.2006 

26.  167/2008 Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 19.5.2008 
27.  403/2013 Vyhláška č. 403/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve 

znění vyhlášky č. 480/2002 Sb. 
1.1.2014 

28.  64/2014 Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 1.5.2014 
29.  250/2014 Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 1.1.2015 
30.  343/2015 Vyhláška č. 343/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve 

znění pozdějších předpisů 
1.1.2016 

31.  74/2016 Vyhláška č. 74/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb. 
1.4.2016 

32.  123/2017 Zákon č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2017 
33.  183/2017 Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 1.7.2017 
34.  225/2017 Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2018 

 
2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 
účinnosti 

1.  9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 24.6.2019 28.5.2020 1.7.2023 
2.  9934 MMR Návrh stavebního zákona 24.6.2019 28.5.2020 1.7.2023 
3.  8519 MMŽP Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie v oblasti 

invazních nepůvodních druhů 
PSPČR  1.1.2021 
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Název: SMĚRNICE 2000/60/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro 

činnost Společenství v oblasti vodní politiky 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák 19.5.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

Čl. 1 odst. 1 Účelem této směrnice je stanovit rámec pro ochranu vnitrozemských 

povrchových vod, brakických vod, pobřežních vod a podzemních vod, 

který: 

a) zabrání dalšímu zhoršování a ochrání a zlepší stav vodních 

ekosystémů a, s ohledem na jejich potřebu vody, suchozemských 

ekosystémů a mokřadů, které přímo závisejí na vodních ekosystémech; 

b) podpoří udržitelné užívání vod založené na dlouhodobé ochraně 

dosažitelných vodních zdrojů; 

c) usiluje o zvýšenou ochranu a zlepšení vodního prostředí, mimo 

jiné též prostřednictvím specifických opatření pro cílené 

snižování vypouštění, emisí a úniků prioritních látek a zastavení 

nebo postupné odstranění vypouštění, emisí a úniků prioritních 

nebezpečných látek; 

d) zajistí cílené snižování znečišťování podzemních vod a zabrání 

jejich dalšímu znečišťování, a 

e) přispěje ke zmírnění účinků povodní a období sucha, a tím také k: 

zajištění dostatečných zásob povrchových vod a podzemních vod dobré 

jakosti potřebných pro udržitelné, vyvážené a vyrovnané užívání vod; 

významnému snížení znečišťování podzemních vod; 

ochraně teritoriálních a mořských vod, a 

dosažení cílů příslušných mezinárodních dohod včetně těch, které jsou 

zaměřeny na předcházení a odstraňování znečištění mořského prostředí, 

v souladu s opatřeními Společenství podle čl. 16 odst. 3 k zastavení 

nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků prioritních 

nebezpečných látek, s konečným cílem dosáhnout v mořském prostředí 

koncentrací blízkých hodnotám pozadí pro přirozeně se vyskytující látky 

a blízkých nule pro uměle vyráběné syntetické látky. 

  Není relevantní pro transpozici 

Jedná se o stanovení účelu směrnice. Dané ustanovení tedy nemá žádné 

bezprostřední dopady do práv fyzických nebo právnických osob ani do 

kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem 

veřejné správy. 

NT  

Čl. 2 odst. 1 Pro účely této směrnice se: „povrchovými vodami“ rozumějí 

vnitrozemské vody s výjimkou vod podzemních, brakické a pobřežní 

254/2001 § 2 odst. 1 Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském 

povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

vody; ve vztahu k problematice chemického stavu se též zahrnou 

teritoriální vody; 
úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v 

nadzemních vedeních. 

Čl. 2 odst. 2 „podzemními vodami“ rozumějí veškeré vody pod zemským povrchem 

v pásmu nasycení a v přímém kontaktu s horninovým prostředím nebo 
půdním podložím; 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 2 odst. 2 Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským 

povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní 

vody se považují též vody protékající drenážními systémy a vody ve 

studních. 

PT  

Čl. 2 odst. 3 „vnitrozemskými vodami“ rozumějí veškeré stojaté nebo tekoucí vody 

na zemském povrchu a všechny podzemní vody na straně pevniny od 

základní čáry, od které se měří šířka teritoriálních vod; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy 

NT 1 

Čl. 2 odst. 4 „řekou“ rozumí útvar vnitrozemské vody tekoucí v převážné části po 

zemském povrchu, který ale může téci v části toku pod povrchem; 
49/2011 § 2 písm. b) Pro účely této vyhlášky se rozumí 

řekou útvar povrchové vody tekoucí v převážné části po zemském 

povrchu, který může téci v části toku pod povrchem, například vodní tok 

nebo kanál 

PT  

Čl. 2 odst. 5 „jezerem“ rozumí útvar stojaté vnitrozemské povrchové vody; 49/2011 § 2 písm. c) Pro účely této vyhlášky se rozumí 
jezerem útvar stojaté povrchové vody, například přirozené jezero, vodní 

nádrž na toku, rybník a umělé jezero 
PT  

Čl. 2 odst. 6 „brakickými vodami“ rozumějí útvary povrchové vody poblíž ústí řek, 

které jsou svou povahou částečně slané v důsledku své blízkosti 

k pobřežním vodám, avšak jsou podstatně ovlivněné přítokem sladké 

vody; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení není možné objektivně naplnit z geografických důvodů 

NT 2 

Čl. 2 odst. 7 „pobřežními vodami“ rozumějí povrchové vody, které se nacházejí 

směrem k pevnině od čáry, jejíž každý bod je ve vzdálenosti jedné 

námořní míle směrem do moře z nejbližšího bodu základní čáry, od 

které se měří šířka teritoriálních vod, a které případně dosahují až 

k vnější hranici brakických vod; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení není možné objektivně naplnit z geografických důvodů 

NT 3 

Čl. 2 odst. 8 „umělým vodním útvarem“ rozumí útvar povrchové vody vytvořený 

lidskou činností; 
254/2001 
ve znění 

20/2004 

§ 2 odst. 6 Umělý vodní útvar je vodní útvar povrchové vody vytvořený lidskou 

činností. 
PT  

Čl. 2 odst. 9 „silně ovlivněným vodním útvarem“ rozumí útvar povrchové vody, 

který má v důsledku fyzických změn způsobených lidskou činností 

podstatně změněný charakter, jak jej vymezil členský stát v souladu 

s ustanoveními přílohy II; 

254/2001 
ve znění 

20/2004 

§ 2 odst. 5 Silně ovlivněný vodní útvar je útvar povrchové vody, který má v 

důsledku lidské činnosti podstatně změněný charakter. 
 
 

PT  

  49/2011 § 4  Útvar povrchových vod může být vymezen jako umělý nebo silně   
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ovlivněný, pokud by: 

a) změny hydromorfologických charakteristik, které by byly nutné k 

dosažení dobrého ekologického stavu tohoto útvaru, měly výrazně 

nepříznivé účinky na:  
1. širší okolí, 
2. plavbu, včetně přístavních zařízení nebo rekreaci, 
3. činnosti, pro něž je voda jímána, jako je zásobování pitnou 

vodou, výroba elektrické energie nebo závlahy, 
4. úpravu vodních poměrů, ochranu před povodněmi, 

odvodňování, nebo 
5. jiné stejně důležité trvalé rozvojové činnosti člověka.  

 
b) užitečné funkce poskytované umělými nebo ovlivněnými 

charakteristikami útvaru povrchových vod nemohly být, z důvodů 

technické neproveditelnosti nebo pro neúměrné náklady, rozumně 

dosaženy jinými prostředky, jež by byly významně lepší z hlediska 

životního prostředí. 

Pro umělé a silně ovlivněné útvary povrchových vod se rozdělení do 

typů povrchových vod provede podle popisných charakteristik té 

kategorie povrchových vod uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, která 

je nejblíže příslušnému silně ovlivněnému nebo umělému vodnímu 

útvaru. 

  49/2011 příloha č. 1 Popisné charakteristiky kategorií povrchových vod   

Čl. 2 odst. 10 „útvarem povrchové vody“ rozumí samostatný a významný prvek 

povrchové vody, jako jsou jezero, nádrž, tok, řeka nebo kanál, část toku, 

řeky nebo kanálu, brakické vody nebo úsek pobřežních vod; 

254/2001 
ve znění 

20/2004 

§ 2 odst. 4 Útvar povrchové vody je vymezené soustředění povrchové vody v 

určitém prostředí, například v jezeru, ve vodní nádrži, v korytě vodního 

toku. 

PT  

Čl. 2 odst. 11 „zvodnělou vrstvou“ rozumí podzemní vrstva nebo souvrství hornin 
nebo jiných geologických vrstev o dostatečné pórovitosti a propustnosti 

umožňující buď významné proudění podzemních vod, nebo odběr 

významných množství podzemních vod; 

254/2001 
ve znění 

20/2004 

§ 2 odst. 7 Útvar podzemní vody je vymezené soustředění podzemní vody v 

příslušném kolektoru nebo kolektorech; kolektorem se rozumí horninová 

vrstva nebo souvrství hornin s dostatečnou propustností, umožňující 

významnou spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění či 

odběr. 

PT 4 

Čl. 2 odst. 12 „útvarem podzemních vod“ rozumí příslušný objem podzemních vod ve 

zvodnělé vrstvě nebo vrstvách; 
254/2001 
ve znění 

20/2004 

§ 2 odst. 7 Útvar podzemní vody je vymezené soustředění podzemní vody v 

příslušném kolektoru nebo kolektorech; kolektorem se rozumí horninová 

vrstva nebo souvrství hornin s dostatečnou propustností, umožňující 

významnou spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění či 

odběr. 

PT  
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Čl. 2 odst. 13 „povodím“ rozumí území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká 

sítí potoků, řek a případně i jezer do moře v jediném vyústění, ústí nebo 

deltě toku; 

254/2001 
ve znění 

150/2010 
20/2004 

§ 2 odst. 10 Povodí je území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí 

potoků, řek a případně i jezer do moře v jediném vyústění, ústí nebo 

deltě toku.  

PT  

Čl. 2 odst. 14 „dílčím povodím“ rozumí území, ze kterého veškerý povrchový odtok 

odtéká systémem potoků, řek a případně i jezer do určitého místa 

vodního toku (obvykle jezero nebo soutok řek); 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 2 odst. 11 Dílčí povodí je území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí 

vodních toků a případně i jezer do určitého místa vodního toku (obvykle 

jezero nebo soutok řek). 
PT  

Čl. 2 odst. 15 
„oblastí povodí“ rozumí území pevniny a moře tvořené jedním nebo 

více sousedícími povodími, společně s podzemními a pobřežními 

vodami, které k nim příslušejí, určené podle čl. 3 odst. 1 jako hlavní 

jednotka pro správu povodí; 

254/2001
ve znění 

150/2010 

 

§ 24 odst. 9 
Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou vymezení jednotlivých částí 

mezinárodních oblastí povodí na území České republiky, jednotlivých 

dílčích povodí podle odstavce 5 až 7 a přiřazených hydrogeologických 

rajonů, a dále do kterých správních obvodů krajů a správních obvodů 

obcí s rozšířenou působností a do územní působnosti kterých správců 

povodí spadají. 

PT  

Čl. 2 odst. 16 
„příslušným orgánem“ rozumí orgán nebo orgány určené podle čl. 3 

odst. 2 nebo 3; 
254/2001 
ve znění 

274/2003 
320/2002 
151/2011 

§ 104 odst. 1 Státní správu podle tohoto zákona vykonávají vodoprávní úřady a Česká 

inspekce životního prostředí.  
PT  

  254/2001 
ve znění 

320/2002 

§ 104 odst. 2 Vodoprávními úřady jsou 

a) obecní úřady, 
b) újezdní úřady43) na území vojenských újezdů, 
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
d) krajské úřady, 
e) ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad (§ 108). 

Tímto nejsou dotčena ustanovení o povodňových orgánech. 
43) § 35 zákona č. 222/1999 Sb. 

  

  9936     

Čl. 2 odst. 17 „stavem povrchových vod“ rozumí obecné vyjádření stavu útvaru 

povrchové vody určené buď ekologickým, nebo chemickým stavem, 

podle toho, který je horší; 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 2a odst. 1 Stavem povrchových vod se rozumí obecné vyjádření stavu útvaru 

povrchové vody určené ekologickým nebo chemickým stavem, podle 

toho, který je horší. 
PT  

Čl. 2 odst. 18 „dobrým stavem povrchových vod“ rozumí takový stav útvaru 

povrchové vody, kdy je jeho jak ekologický, tak chemický stav 

přinejmenším „dobrý“; 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 2a odst. 4 Dobrým stavem povrchových vod se rozumí takový stav útvaru 

povrchové vody, kdy je jeho ekologický i chemický stav přinejmenším 

dobrý. 

PT  

Čl. 2 odst. 19 „stavem podzemních vod“ rozumí obecné vyjádření stavu útvaru 254/2001 § 2a odst. 2 Stavem podzemních vod se rozumí obecné vyjádření stavu útvaru PT  
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Ustanovení 

(§, odst., 
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ení * 
 

Poznám

ka 
 

podzemní vody určené buď ekologickým, nebo chemickým stavem, 

podle toho, který je horší; 
ve znění 

150/2010 
podzemní vody určené kvantitativním nebo chemickým stavem, podle 

toho, který je horší. 

Čl. 2 odst. 20 „dobrým stavem podzemních vod“ rozumí takový stav útvaru podzemní 

vody, kdy je jeho jak kvantitativní, tak chemický stav přinejmenším 

„dobrý“; 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 2a odst. 5 Dobrým stavem podzemních vod se rozumí takový stav útvaru 

podzemních vod, kdy je jeho kvantitativní i chemický stav přinejmenším 

dobrý. 
PT  

Čl. 2 odst. 21 „ekologickým stavem“ rozumí vyjádření kvality struktury a funkce 

vodních ekosystémů spojených s povrchovými vodami klasifikovanými 

v souladu s přílohou V; 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 2a odst. 3 Ekologickým stavem se rozumí vyjádření kvality struktury a funkce 
vodních ekosystémů vázaných na povrchové vody. PT  

Čl. 2 odst. 22 „dobrým ekologickým stavem“ rozumí stav útvaru povrchové vody 

klasifikovaný v souladu s přílohou V; 
98/2011 § 2 písm. d) dobrým ekologickým stavem – stav útvaru povrchových vod, který se u 

daného útvaru určí na základě systému klasifikace uvedeného v 

přílohách č. 2, 4, 5 a 6 této vyhlášky, 

 

PT  

Čl. 2 odst. 23 „dobrým ekologickým potenciálem“ rozumí stav silně ovlivněného nebo 

umělého vodního útvaru podle klasifikace v souladu s příslušnými 

ustanoveními přílohy V; 

98/2011 § 2 písm. e) 

 

dobrým ekologickým potenciálem – stav útvaru povrchových vod, který 

se u daného silně ovlivněného či umělého útvaru povrchových vod určí 

na základě systému klasifikace uvedeného v přílohách č. 7 a 10 této 
vyhlášky, 

PT  

Čl. 2 odst. 24 „dobrým chemickým stavem povrchových vod“ rozumí chemický stav 

nezbytný ke splnění environmentálních cílů pro povrchové vody podle 

čl. 4 odst. 1 písm. a), tj. takový chemický stav útvaru povrchové vody, 

ve kterém koncentrace znečišťujících látek nepřesahují normy 

environmentální kvality stanovené v příloze IX, podle čl. 16 odst. 7 a 
podle dalších příslušných právních předpisů Společenství, které stanoví 

normy environmentální kvality na úrovni Společenství; 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 2a odst. 6 Dobrým chemickým stavem povrchových vod se rozumí chemický stav 

potřebný pro dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí 

(§ 23a), při kterém koncentrace znečišťujících látek nepřekračují normy 

environmentální kvality. 
  

PT  

Čl. 2 odst. 25 „dobrým chemickým stavem podzemních vod“ rozumí chemický stav 

útvaru podzemní vody, který splňuje všechny podmínky stanovené 

v tabulce 2.3.2 přílohy V; 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 2a odst. 7 Dobrým chemickým stavem podzemních vod se rozumí chemický stav 

potřebný pro dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí 

(§ 23a), při kterém koncentrace znečišťujících látek nepřekračují normy 

environmentální kvality. 

PT  

Čl. 2 odst. 26 „kvantitativním stavem“ rozumí vyjádření stupně ovlivnění útvaru 

podzemní vody přímými nebo nepřímými odběry; 
254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 2a odst. 9 Kvantitativním stavem podzemních vod se rozumí vyjádření míry 

ovlivnění útvaru podzemních vod přímými a nepřímými odběry. 
  

PT  

Čl. 2 odst. 27 „dosažitelným zdrojem podzemní vody“ rozumí dlouhodobé roční 

průměrné množství celkového doplňování útvaru podzemní vody 

snížené o dlouhodobé průměrné roční množství odtoku nutného pro 

dosažení cílů ekologické kvality u souvisejících povrchových vod 

určených podle článku 4, aby nedošlo k jakémukoli významnému 

zhoršení ekologického stavu těchto vod a vyloučilo se jakékoli 

významné poškození souvisejících suchozemských ekosystémů; 

254/2001 
ve znění 

20/2004 

§ 2 odst. 8 

 

 

 

Vodním zdrojem jsou povrchové nebo podzemní vody, které jsou 

využívány nebo které mohou být využívány pro uspokojení potřeb 

člověka, zejména pro pitné účely.  

 

PT 5 

  254/2001 § 23a odst. 1 Cíle ochrany vod jako složky životního prostředí   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                 str. 6 z 114   

aCelex: 32000L0060 Lhůta pro implementaci 22.12.2003 Úřední věstník                     L 327 2000 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová 19.3.2020 
Název: SMĚRNICE 2000/60/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro 

činnost Společenství v oblasti vodní politiky 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák 19.5.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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ka 
 

ve znění 

20/2004 
150/2010 

 (1) Cíli ochrany vod jako složky životního prostředí (dále jen 

"cíle ochrany vod") jsou 
a) pro povrchové vody 
1. zamezení zhoršení stavu všech útvarů těchto vod, včetně vodních 

útvarů ležících v téže mezinárodní oblasti povodí, 
2. zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod a 
dosažení jejich dobrého stavu, s výjimkou útvarů uvedených v bodu 3, 
3. zajištění ochrany, zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných 

vodních útvarů a dosažení jejich dobrého ekologického potenciálu a 

dobrého chemického stavu, 
4. snížení jejich znečištění prioritními látkami a zastavení nebo postupné 

odstraňování emisí, vypouštění a úniků prioritních nebezpečných látek, 
b) pro podzemní vody 
1. zamezení nebo omezení vstupů nebezpečných, zvlášť nebezpečných a 

jiných závadných látek do těchto vod a zamezení zhoršení stavu všech 

útvarů těchto vod, 
2. zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod a 

zajištění vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím 

doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého stavu těchto vod, 
3. odvrácení jakéhokoliv významného a trvajícího vzestupného trendu 

koncentrace nebezpečných, zvlášť nebezpečných a jiných závadných 

látek jako důsledku dopadů lidské činnosti, za účelem účinného snížení 

znečištění těchto vod, 
c) též v oblastech vymezených v § 28 odst. 1, § 30 odst. 1, § 32 odst. 2, 

§ 33 odst. 1, § 34 odst. 1 a § 35 odst. 1 a ve zvláště chráněných územích 

podle zvláštních zákonů31) dosažení cílů stanovených pro povrchové 

vody podle písmene a) a pro podzemní vody podle písmene b), pokud v 

těchto oblastech nejsou pro tyto vody stanoveny zvláštními právními 

předpisy odlišné požadavky. 
  254/2001 

ve znění 

150/2010 

§ 37 odst. 1 Minimální hladina podzemních vod je hladina, která ještě umožňuje 

udržitelné užívání vodních zdrojů a která zajistí dosažení dobrého 

ekologického stavu souvisejících útvarů povrchových vod a vyloučí 

významné poškození suchozemských ekosystémů. 

  

Čl. 2 odst. 28 „dobrým kvantitativním stavem“ rozumí stav definovaný v tabulce 2.1.2 
přílohy V; 

5/2011 Příloha 4 

odst. 2 
Kvantitativní stav útvaru podzemních vod se považuje za nevyhovující, 

pokud nejsou splněny podmínky dobrého kvantitativního stavu útvaru 

podzemních vod definované v odstavci 1 této přílohy. 
PT  

Čl. 2 odst. 29 „nebezpečnými látkami“ rozumějí látky nebo skupiny látek, které jsou 
toxické, perzistentní a náchylné k bioakumulaci, a další látky nebo 

skupiny látek, které v obdobné míře vyvolávají znepokojení; 

254/2001 
ve znění 

150/2010 
113/2018 

§ 39 odst. 3 Seznam nebezpečných závadných látek a dalších látek nebo skupin 

látek, které v obdobné míře vyvolávají znepokojení (dále jen 

„nebezpečné látky“), je uveden v příloze č. 1 k tomuto zákonu; tento 

seznam obsahuje i zvlášť nebezpečné závadné látky (dále jen „zvlášť 

nebezpečné látky“). Zvláštní kategorií nebezpečných látek jsou prioritní 

PT 6 
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látky, které představují významné riziko pro vodní prostředí a 

související ekosystémy. Seznam prioritních látek stanoví vláda 

nařízením. Součástí seznamu prioritních látek je také kategorie prioritní 

nebezpečné látky, což jsou látky, které vytvářejí velmi vysoké riziko 

ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí 

z důvodu své perzistence a schopnosti bioakumulace. K omezení 

znečišťování povrchových a podzemních vod nebezpečnými látkami a 

zvlášť nebezpečnými látkami může vláda přijmout na návrh 

Ministerstva životního prostředí Program na snížení znečištění 

povrchových a podzemních vod nebezpečnými závadnými látkami a 

zvlášť nebezpečnými závadnými látkami. 

  254/2001 
ve znění 

113/2018 

Příloha č. 1  
Zvlášť nebezpečné látky 

 
  

Čl. 2 odst. 30 „prioritními látkami“ rozumějí látky určené v souladu s čl. 16 odst. 2 a 
uvedené v příloze X. Mezi těmito látkami jsou „prioritní nebezpečné 

látky“, což jsou látky určené v souladu s čl. 16 odst. 3 a 6, pro které 

musí být přijata opatření v souladu s čl. 16 odst. 1 a 8; 

254/2001 
ve znění 

150/2010
113/2018 

§ 39 odst. 3 Seznam nebezpečných závadných látek a dalších látek nebo skupin 

látek, které v obdobné míře vyvolávají znepokojení (dále jen 

„nebezpečné látky“), je uveden v příloze č. 1 k tomuto zákonu; tento 
seznam obsahuje i zvlášť nebezpečné závadné látky (dále jen „zvlášť 

nebezpečné látky“). Zvláštní kategorií nebezpečných látek jsou prioritní 

látky, které představují významné riziko pro vodní prostředí a 

související ekosystémy. Seznam prioritních látek stanoví vláda 

nařízením. Součástí seznamu prioritních látek je také kategorie prioritní 

nebezpečné látky, což jsou látky, které vytvářejí velmi vysoké riziko ve 

vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí z důvodu 

své perzistence a schopnosti bioakumulace. K omezení znečišťování 

povrchových a podzemních vod nebezpečnými látkami a zvlášť 

nebezpečnými látkami může vláda přijmout na návrh Ministerstva 

životního prostředí Program na snížení znečištění povrchových a 

podzemních vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť 

nebezpečnými závadnými látkami. 

PT 6 

  9254     

Čl. 2 odst. 31 „znečišťující látkou“ rozumí jakákoli látka schopná způsobit znečištění, 

zejména látky uvedené v příloze VIII; 
254/2001 
ve znění 

20/2004 
150/2010 

113/2018 

§ 38 odst. 1 Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, 

zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo 

dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost 

(složení nebo teplotu) a jejich směsi se srážkovými vodami, jakož i jiné 

vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo 

podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody vznikající při 

provozování skládek a odkališť nebo během následné péče o ně z 
odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní 

potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních. 

PT 6 
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  9254     

  254/2001 § 39 odst. 1 Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a 

které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (dále jen 

"závadné látky"). Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen 

učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo 

podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. 

  

  254/2001 § 4 odst. 2 

 

(2) Důlní vody se pro účely tohoto zákona považují za vody povrchové, 

popřípadě podzemní a tento zákon se na ně vztahuje, pokud zvláštní 

zákon 1a) nestanoví jinak. 
  

  44/1988  § 40 odst. 1 

 

(1) Důlními vodami jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové 

vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů 

bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, 

podloží nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až do 

jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami. 

  

Čl. 2 odst. 32 „přímým vypouštěním do podzemních vod“ rozumí vypouštění 

znečisťujících látek do podzemních vod, aniž by prošly filtrací půdou 

nebo půdním podložím; 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

113/2018 

 

 

 

§38 odst. 9  Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. 

Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky 

nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3) z jedné nebo 

několika územně souvisejících staveb pro bydlení50), staveb pro 

rodinnou rekreaci51) nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací 

služby52), vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a 

činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze 

povolit jen výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou 

způsobilostí8) k jejich vlivu na jakost podzemních vod, pokud není 

technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy 

možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro 

veřejnou potřebu. Maximální povolené množství odpadních vod 

vypouštěné z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro 

bydlení nesmí celkově přesáhnout 15 m3/den. 

PT  

  9254     

  254/2001  § 39 odst. 1 

věta druhá 

 

 

Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená 

opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a 

neohrozily jejich prostředí. 

  

  44/1988 
ve znění 

§ 40 odst. 2 

písm. c) 2) Organizace je při hornické činnosti oprávněna 

c) vypouštět důlní vodu, kterou nepotřebuje pro vlastní činnost, do 
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258/2000 
 
 
 

 

 

povrchových, popřípadě do podzemních vod a odvádět ji, pokud je to 

třeba, i přes cizí pozemky způsobem a za podmínek stanovených 

vodohospodářským orgánem a orgánem ochrany veřejného zdraví. 

 

  
24/2011 
ve znění 

49/2014 

 

 

§ 4 odst. 1 

písm. j) 

j) opatření k zamezení vstupu jakýchkoliv látek schopných způsobit 

znečištění do podzemních vod, aniž by prošly filtrací půdou nebo 

půdním podložím, zohledňující osvědčené postupy, včetně 

osvědčených ekologických postupů a nejlepších dostupných 

technik stanovených v jiných právních předpisech17) 

  

  24/2011 
5 písm. j) 

Podklady pro přípravné práce a zpracování návrhů plánů 
 

 Podklady pro přípravné práce a zpracování návrhů plánů 

zahrnují zejména 
  
j) akční plány nebo programy přijaté k implementaci právních předpisů 

Evropské unie a k realizaci závazků České republiky vyplývajících z 

mezinárodních smluv a závazků v oblasti vod, 

  

Čl. 2 odst. 33 „znečišťováním“ rozumí přímé nebo nepřímé zavádění, jako důsledek 

lidské činnosti, látek nebo tepla do ovzduší, vody nebo půdy, které může 

být škodlivé pro lidské zdraví nebo pro kvalitu vodních ekosystémů 

nebo suchozemských ekosystémů přímo na nich závislých, má za 

následek poškození hmotného majetku nebo zhoršuje či narušuje 

hodnoty životního prostředí a další legitimní způsoby jeho užívání; 

17/1992 § 8 odst. 1 Znečišťování životního prostředí je vnášení takových fyzikálních, 

chemických nebo biologických činitelů do životního prostředí v 

důsledku lidské činnosti, které jsou svou podstatou nebo množstvím 

cizorodé pro dané prostředí. 

PT  

Čl. 2 odst. 34 „environmentálními cíli“ rozumějí cíle stanovené v článku 4; 254/2001 
ve znění 

20/2004 
150/2010 

§ 23a odst. 1 ( 1)Cíli ochrany vod jako složky životního prostředí (dále jen „cíle 

ochrany vod") jsou 

a) pro povrchové vody 
1. zamezení zhoršení stavu všech útvarů těchto vod, včetně 

vodních útvarů ležících v téže mezinárodní oblasti povodí, 
2. zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů 

těchto vod a dosažení jejich dobrého stavu, s výjimkou 

útvarů uvedených v bodu 3, 
3. zajištění ochrany, zlepšení stavu všech umělých a silně 

ovlivněných vodních útvarů a dosažení jejich dobrého 

ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu, 
4. snížení jejich znečištění prioritními látkami a zastavení nebo 

PT  
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postupné odstraňování emisí, vypouštění a úniků prioritních 

nebezpečných látek, 
b) pro podzemní vody 

1. zamezení nebo omezení vstupů nebezpečných, zvlášť 

nebezpečných a jiných závadných látek do těchto vod a 

zamezení zhoršení stavu všech útvarů těchto vod, 
2. zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů 

těchto vod a zajištění vyváženého stavu mezi odběry 

podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem dosáhnout 

dobrého stavu těchto vod, 
3.odvrácení jakéhokoliv významného a trvajícího 

vzestupného trendu koncentrace nebezpečných, zvlášť 

nebezpečných a jiných závadných látek jako důsledku 

dopadů lidské činnosti, za účelem účinného snížení 

znečištění těchto vod, 
c) též v oblastech vymezených v § 28 odst. 1, § 30 odst. 1, § 32 

odst. 2, § 33 odst. 1, § 34 odst. 1 a § 35 odst. 1 a ve zvláště 

chráněných územích podle zvláštních zákonů dosažení cílů 

stanovených pro povrchové vody podle písmene a) a pro 
podzemní vody podle písmene b), pokud v těchto oblastech nejsou 

pro tyto vody stanoveny zvláštními právními předpisy odlišné 

požadavky. 

Čl. 2 odst. 35 „normou environmentální kvality“ rozumí koncentrace určité 

znečišťující látky nebo skupiny látek ve vodě, sedimentech nebo živých 

organismech, která nemá být z důvodu ochrany lidského zdraví a 

životního prostředí překročena; 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 2a odst. 8 Normou environmentální kvality se rozumí koncentrace znečišťující 

látky nebo skupiny látek ve vodě, sedimentech nebo živých 

organismech, která nesmí být překročena z důvodů ochrany lidského 

zdraví a životního prostředí. 

PT  

Čl. 2 odst. 36 „sdruženým přístupem“ rozumí omezování vypouštění a emisí do 

povrchových vod podle přístupu stanoveného v článku 10; 
401/2015 § 2 odst. j) Pro účely tohoto nařízení se rozumí 

kombinovaným přístupem způsob stanovení emisních limitů při 

současném nepřekročení emisních standardů na základě ukazatelů 

vyjadřujících stav povrchové vody, norem environmentální kvality a 

požadavků na užívání vod podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a 

cílového stavu povrchových vod s přihlédnutím ke specifikaci nejlepších 

dostupných technik ve výrobě 3) a nejlepších dostupných technologií4), 

PT  
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3) § 2 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 

omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 

některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 

222/2009 Sb. a zákona č. 25/2008 Sb.  
4) § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb. 

Čl. 2 odst. 37 „vodou určenou k lidské spotřebě“ rozumí totéž jako ve směrnici 

80/778/EHS ve znění směrnice 98/83/ES; 
274/2001 
ve znění 

76/2006 

§ 11 odst. 1 Vodovody musí být navrženy a provedeny tak, aby bylo zabezpečeno 

dostatečné množství zdravotně nezávadné pitné vody pro veřejnou 

potřebu ve vymezeném území a aby byla zabezpečena nepřetržitá 

dodávka pitné vody pro odběratele. 

PT  

  258/2000 
ve znění 

274/2003 

§ 3 odst. 1 Pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která 

je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v 

potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, 

které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským 

tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, 

skupenství a způsob jejího dodávání.5) Hygienické požadavky na 

zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody (dále jen „jakost pitné 

vody“) se stanoví hygienickými limity mikrobiologických, 

biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů, 

které jsou upraveny prováděcím právním předpisem, nebo jsou 

povoleny nebo určeny podle tohoto zákona příslušným orgánem 

ochrany veřejného zdraví. Hygienické limity se stanoví jako nejvyšší 

mezní hodnoty, mezní hodnoty a doporučené hodnoty. Doporučené 

hodnoty jsou nezávazné hodnoty ukazatelů jakosti pitné vody, které 

stanoví minimální žádoucí nebo přijatelnou koncentraci dané látky, 

nebo optimální rozmezí koncentrace dané látky. Za pitnou vodu se 
nepovažuje přírodní léčivý zdroj a přírodní minerální voda, o níž bylo 

vydáno osvědčení podle zvláštního právního předpisu. 

  

Čl. 2 odst. 38 „vodohospodářskými službami“ rozumějí veškeré činnosti, které pro 

domácnosti, veřejné instituce nebo pro jakoukoli hospodářskou činnost 

zajišťují: 

a) odběr, vzdouvání, jímání, úpravu a rozvod povrchových nebo 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 

NT 16 
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podzemních vod, 

b) odvádění a čištění odpadních vod s následným vypouštěním do 

povrchových vod; 

Čl. 2 odst. 39 „využíváním vod“ rozumějí vodohospodářské služby spolu s jakoukoli 
další činností podle článku 5 a podle přílohy II, s významným vlivem na 

stav vod. 

Toto pojetí se vztahuje k účelům článku 1 a k ekonomické analýze 

zpracované podle článku 5 a podle přílohy III písm. b); 

254/2001 
ve znění 

20/2004 

§ 2 odst. 9 Nakládáním s povrchovými nebo podzemními vodami je jejich 

vzdouvání pomocí vodních děl, využívání jejich energetického 

potenciálu, jejich využívání k plavbě nebo k plavení dřeva, k chovu ryb 
nebo vodní drůbeže, jejich odběr, vypouštění odpadních vod do nich a 

další způsoby, jimiž lze využívat jejich vlastnosti nebo ovlivňovat jejich 

množství, průtok, výskyt nebo jakost. 

PT  

  24/2011 
ve znění 

49/2014 

§ 4   § 4 

Obsah základních a doplňkových opatření 
c) opatření pro podporu efektivního a udržitelného 
užívání vody s ohledem na dosažení cílů ochrany 
vod jako složky životního prostředí podle § 23a zákona, 

  

  24/2011 
ve znění 

312/2015 

§ 5 

 

Podklady pro přípravné práce 
a zpracování návrhů plánů 
k) údaje o užívání vod a nakládání s nimi, 
 

  

  24/2011 § 11 

 

Ekonomická analýza užívání vody 
Ekonomická analýza užívání vody zahrnuje shromáždění 
a vyhodnocení ekonomických informací o užívání 
vody pro 
a) výpočty návratnosti nákladů se zřetelem na dlouhodobou 
předpověď nabídky a poptávky užívání 
vody včetně 
1. odhadu objemu, cen a nákladů souvisejících 
s vodohospodářskými službami, 
2. odhadu souvisejících investic, včetně prognózy 
těchto investic, 
b) posouzení nákladově nejefektivnější kombinace 
opatření týkajících se užívání vody k naplnění cílů 
plánů povodí na základě odhadu nákladů na tato 
opatření. 

  

  24/2011 
ve znění 

312/2015 

§ 12 

 

Stanovení cílů 
(7) Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními 
vodami a udržitelné užívání těchto vod pro 
zajištění vodohospodářských služeb stanoví zejména 
cíle pro ochranu a užívání vodních zdrojů s ohledem 
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na očekávané dopady klimatické změny, včetně požadované 
míry zabezpečení vodních zdrojů. 

      16 

Čl. 2 odst. 40 „mezní hodnotou emisí“ rozumějí množství vyjádřená určitými 

specifickými ukazateli, koncentracemi a/nebo úrovněmi emisí, které 

nesmějí být v jednom časovém období nebo v několika časových 

obdobích překročeny. Mezní hodnoty emisí mohou být rovněž 

stanoveny pro určité skupiny, třídy nebo kategorie látek, zejména těch, 

které jsou uvedeny v článku 16;  

Mezní hodnoty emisí pro jednotlivé látky se obvykle uplatní v místě, 

kde emise opouštějí určité zařízení, přičemž se při jejich určování nebere 

v úvahu ředění. Při nepřímém vypouštění do vod lze při určování 
mezních hodnot emisí daného zařízení vzít v úvahu účinek čistírny 

odpadních vod za předpokladu, že je zaručena stejná úroveň ochrany 

životního prostředí jako celku, a že přitom nedojde ke zvýšení úrovně 

znečištění v životním prostředí; 

401/2015 § 2 písm. f) a 
g) 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí 

f) emisními limity nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění 

odpadních vod, které stanoví vodoprávní úřad v povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových, 

g) typem emisních standardů a limitů jejich vyjádření jako 

1. koncentrace v jednotkách hmotnosti látky nebo skupiny látek na litr, 
2. minimální účinnosti čištění v čistírně odpadních vod v procentech, 
3. množství vypouštěného znečištění v jednotkách hmotnosti látky nebo 

skupiny látek za určité časové období 
4. poměrné množství vypouštěného znečištění v jednotkách hmotnosti 

látky nebo skupiny látek na jednotku hmotnosti látky nebo suroviny 

použité při výrobě nebo výrobku, 

PT  

  401/2015 

 

§ 6 odst. 2 V povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanoví 

vodoprávní úřad emisní limity pro místo výpusti. Emisní limity pro 

vypouštění průmyslových odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné 

látky do kanalizace podle § 16 vodního zákona stanoví vodoprávní úřad 

v místě odtoku ze zařízení, ve kterém tyto odpadní vody vznikají, pokud 

je nestanoví pro místo výpusti podle odstavce  1. 

  

  401/2015 § 6 odst. 1 Jsou-li průmyslové odpadní vody čištěny v zařízení určeném k jejich 

čištění nebo zneškodňování, může vodoprávní úřad stanovit emisní 

limity pro místo výpusti z tohoto zařízení do kanalizace. 

  

  401/2015 § 8 odst. 1 Při povolování vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných 

látek nebo zvlášť nebezpečných neuvedených v příloze č. 1 k tomuto 

nařízení, do vod povrchových stanoví vodoprávní úřad emisní limity 

přiměřeně k emisním standardům ukazatelů znečištění obdobné míry 

škodlivosti. 

  

  17/1992 § 12 odst. 1 a 

2 

(1) Přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní 

hodnoty stanovené zvláštními předpisy; tyto hodnoty se stanoví v 

souladu s dosaženým stavem poznání tak, aby nebylo ohrožováno zdraví 

lidí a aby nebyly ohrožovány další živé organismy a ostatní složky 

životního prostředí. 
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Poznám

ka 
 

(2) Mezní hodnoty musejí být stanoveny s přihlédnutím k možnému 

kumulativnímu působení nebo spolupůsobení znečišťujících látek a 

činností. 

Čl. 2 odst. 41 „omezováním emisí“ rozumějí opatření určující specifické požadavky na 

omezování emisí, např. stanovením mezní hodnoty emisí nebo jinak 

určenými mezními hodnotami nebo podmínkami týkajícími se účinků, 

povahy nebo jiné vlastnosti emisí nebo provozních podmínek, které 

emise ovlivňují. Užití pojmu „omezováním emisí“ v této směrnici se 

v žádném ohledu nepovažuje za nový výklad příslušných ustanovení 

jakýchkoli jiných směrnic. 

 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

113/2018 

§ 38 odst. 10 Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo 

podzemních stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty 

množství a koncentrace vypouštěného znečištění (emisní limity) a 

objemu vypouštěných vod. Při povolování vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových je vázán ukazateli vyjadřujícími stav vody ve vodním 

toku, normami environmentální kvality, ukazateli a hodnotami 

přípustného znečištění povrchových vod, ukazateli a nejvýše 

přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod (emisní 

standardy) stanovenými nařízením vlády a náležitostmi a podmínkami 

povolení k vypouštění odpadních vod, včetně specifikací nejlepších 

dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod a 

podmínek jejich použití, které stanoví vláda nařízením a nejlepšími 

dostupnými technikami59) v oblasti zneškodňování odpadních vod. Při 

povolování vypouštění odpadních vod do vod podzemních je vázán 

ukazateli vyjadřujícími stav podzemní vody v příslušném útvaru 

podzemní vody, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění 

podzemních vod, ukazateli a přípustnými hodnotami znečištění 

odpadních vod a náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod podzemních, které stanoví vláda nařízením. 

PT  

  401/2015 

 

 

 

 

§ 5 odst. 2 Vodoprávní úřad stanoví v povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových emisní limity kombinovaným přístupem maximálně do 

výše emisních standardů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
Vodoprávní úřad je zároveň vázán ukazateli vyjadřujícími stav 

povrchové vody, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění 

povrchových vod, normami environmentální kvality uvedenými v 

přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení a hodnocením výhledového stavu8). 

 
8) Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího 

sestavení a o údajích pro vodní bilanci, ve znění pozdějších předpisů. 

  

  401/2015 § 7 odst. 3 Při povolování vypouštění průmyslových odpadních vod do vod 

povrchových stanoví vodoprávní úřad emisní limity podle druhu výroby 

maximálně do výše emisních standardů uvedených v tabulkách  2 a 3 
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přílohy č. 1 k tomuto nařízení. U zařízení podle zákona o integrované 

prevenci10) stanoví vodoprávní úřad pro ukazatele, které jsou upraveny v 

rozhodnutích o závěrech o nejlepších dostupných technikách11), emisní 

limity maximálně do výše hodnot stanovených v těchto rozhodnutích. 
10) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 

znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 

zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších přepisů. 
11) Například prováděcí rozhodnutí komise 2013/84/EU ze dne 11. února 

2013, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách 

(BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU 

o průmyslových emisích pro vydělávání kůží a kožešin. 

Prováděcí rozhodnutí komise 2013/163/EU ze dne 26. března 2013, 

kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) 
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o 

průmyslových emisích pro výrobu cementu, vápna a oxidu hořečnatého. 

Prováděcí rozhodnutí komise 2012/135/EU ze dne 28. února 2012, 

kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) 

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o 

průmyslových emisích pro výrobu železa a oceli. 
Prováděcí rozhodnutí komise 2013/732/EU ze dne 9. prosince 2013, 
kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) 

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o 

průmyslových emisích pro výrobu chlóru a alkalických hydroxidů. 

Čl. 3 odst. 1 Členské státy vymezí jednotlivá povodí na svém území a pro účely této 

směrnice je přiřadí jednotlivým oblastem povodí. Malá povodí mohou 

být případně spojena s většími povodími nebo se sousedícími malými 

povodími tak, aby se vytvořily jednotlivé oblasti povodí. Pokud 

podzemní vody zcela nesledují určité povodí, vymezí se a přiřadí 

k nejbližší nebo nejvhodnější oblasti povodí. Pobřežní vody se vymezí a 

přiřadí k nejbližší nebo nejvhodnější oblasti nebo oblastem povodí. 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

 

§ 24 odst. 9 

 

Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou vymezení jednotlivých částí 

mezinárodních oblastí povodí na území České republiky, jednotlivých 

dílčích povodí podle odstavce 5 až 7 a přiřazených hydrogeologických 

rajonů, a dále do kterých správních obvodů krajů a správních obvodů 

obcí s rozšířenou působností a do územní působnosti kterých správců 

povodí spadají. 

PT  
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  254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 24 odst. 1 Území České republiky náleží do třech mezinárodních oblastí povodí, a 

to do mezinárodní oblasti povodí Labe, mezinárodní oblasti povodí 

Odry a mezinárodní oblasti povodí Dunaje.  

  

  393/2010 § 1 a 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní oblasti povodí jsou na území České republiky vymezeny 

jednotlivými dílčími povodími. 
 Část mezinárodní oblasti povodí Labe na území České republiky je 

vymezena dílčím povodím 
a) Horní a střední Labe, 
b) Horní Vltava, 
c) Dolní Vltava, 
d) Berounka a 
e) Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe. 
Část mezinárodní oblasti povodí Odry na území České republiky je 

vymezena dílčím povodím 
a) Horní Odra a 
b) Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry. 
Část mezinárodní oblasti povodí Dunaje na území České republiky je 

vymezena dílčím povodím 
a) Morava a přítoky Váhu, 
b) Dyje a 
c) ostatní přítoky Dunaje. 
§ 2 
Jednotlivá dílčí povodí jsou vymezena dílčími povodími 3. řádu podle 

čísla hydrologického pořadí. Dílčí povodí, přiřazené hydrogeologické 

rajony a určení, do kterých správních obvodů krajů a správních obvodů 

obcí s rozšířenou působností a do územní působnosti kterých správců 

povodí spadají, jsou uvedena v příloze této vyhlášky. 

  

Čl. 3 odst. 2 Členské státy zajistí patřičná správní opatření, včetně určení příslušného 

orgánu pro uplatnění pravidel této směrnice v rámci každé oblasti 

povodí, jež leží na jejich území. 

254/2001 
ve znění 

20/2004 

§ 48 odst. 1 Správu významných vodních toků zajišťují právnické osoby zřízené 

podle zvláštního zákona (dále jen „správci povodí“); pro účely tohoto 

zákona se považují za správce vodních toků. 

PT  

Čl. 3 odst. 3 Členské státy zajistí, aby povodí rozkládající se na území více než 

jednoho členského státu bylo přiřazeno k mezinárodní oblasti povodí. 

Na žádost zúčastněných členských států podnikne Komise kroky, aby 

přiřazení k takovýmto mezinárodním oblastem povodí usnadnila. 

Každý členský stát zajistí patřičná správní opatření, včetně určení 

příslušného orgánu pro uplatnění pravidel této směrnice v části 

mezinárodní oblasti povodí, jež leží na jeho území. 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 24 odst. 1 

 

 

Území České republiky náleží do třech mezinárodních oblastí povodí, a 

to do mezinárodní oblasti povodí Labe, mezinárodní oblasti povodí 

Odry a mezinárodní oblasti povodí Dunaje.  
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  254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 24 odst. 9 Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou vymezení jednotlivých částí 

mezinárodních oblastí povodí na území České republiky, jednotlivých 

dílčích povodí podle odstavce 5 až 7 a přiřazených hydrogeologických 

rajonů, a dále, do kterých správních obvodů krajů a správních obvodů 

obcí s rozšířenou působností a do územní působnosti kterých správců 

povodí spadají. 

PT  

  393/2010 § 1   
Mezinárodní oblasti povodí jsou na území České republiky vymezeny 

jednotlivými dílčími povodími. 
 Část mezinárodní oblasti povodí Labe na území České republiky je 

vymezena dílčím povodím 
a) Horní a střední Labe, 
b) Horní Vltava, 
c) Dolní Vltava, 
d) Berounka a 
e) Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe. 
Část mezinárodní oblasti povodí Odry na území České republiky je 

vymezena dílčím povodím 
a) Horní Odra a 
b) Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry. 
Část mezinárodní oblasti povodí Dunaje na území České republiky je 

vymezena dílčím povodím 
a) Morava a přítoky Váhu, 
b) Dyje a 
c) ostatní přítoky Dunaje. 

  

Čl. 3 odst. 4 Členské státy zajistí, aby požadavky této směrnice na dosažení 

environmentálních cílů stanovených v článku 4, a zejména všechny 

programy opatření byly koordinovány v celé oblasti povodí. 

V mezinárodních oblastech povodí zajistí dotyčné členské státy tuto 

koordinaci společně a mohou pro tento účel využít stávajících struktur 

vyplývajících z mezinárodních dohod. Na žádost dotyčných členských 

států podnikne Komise kroky, aby ustanovení programů opatření 

usnadnila. 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 24 odst. 3 Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství spolupracují 

v rámci mezinárodních komisí na zpracování mezinárodních plánů 

povodí a mezinárodních plánů pro zvládání povodňových rizik nebo 

souboru plánů pro zvládání povodňových rizik koordinovaných na 

úrovni mezinárodní oblasti povodí. 

 

PT 

 

7 

Čl. 3 odst. 5 Pokud oblast povodí přesahuje území Společenství, usiluje dotyčný 

členský stát nebo státy o zajištění odpovídající koordinace s příslušnými 

třetími zeměmi se záměrem dosáhnout cílů této směrnice v rámci celé 

oblasti povodí. Členské státy přitom zajistí uplatnění pravidel této 

směrnice na svém území. 

   
Nerelevantní z hlediska transpozice. NT 8 

Čl. 3 odst. 6 Členské státy mohou určit za příslušný orgán pro účely této směrnice 254/2001 § 108 odst. 3 Ministerstvo životního prostředí vykonává působnost ústředního PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

stávající vnitrostátní nebo mezinárodní subjekt. ve znění 

186/2006 
písm. w) vodoprávního úřadu ve věcech  

w) zajišťování koordinace plánů v oblasti vod a programů opatření v 

rámci mezinárodní spolupráce ochrany vod v oblastech povodí 

Labe, Dunaje a Odry. 

Čl. 3 odst. 8 Členské státy předají Komisi seznam svých příslušných orgánů a 

příslušných orgánů všech mezinárodních subjektů, kterých jsou členy, 

nejpozději do šesti měsíců po datu stanoveném v článku 24. Ke 
každému příslušnému orgánu budou poskytnuty údaje podle přílohy I. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  

Ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi členskými 

státy (Českou republikou) a Evropskou komisí. 

NT  

Čl. 3 odst. 9 Členské státy uvědomí Komisi o jakékoli změně v údajích poskytnutých 

podle odstavce 8 do tří měsíců od vstoupení této změny v platnost. 
254/2001 
ve znění 

186/2006 
150/2010 

§ 108 odst. 3 

písm. v) 

v) plnění úkolů vyplývajících ze vztahu k Evropským společenstvím 

v oblasti ochrany vod, podávání zpráv o plnění příslušných 

směrnic Evropských společenství a koordinování převzetí a 

zavádění legislativy Evropských společenství v oblasti vod 
společně s Ministerstvem zemědělství, 

 

PT  

Čl. 4 odst. 1 

písm. a) 
Environmentální cíle 

Při uskutečňování programů opatření uvedených v plánech povodí: 

pro  povrchové vody  

i) členské státy provedou potřebná opatření k zamezení 

zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod s výhradou 

uplatnění odstavců 6 a 7 a aniž je dotčen odstavec 8; 

ii) členské státy zajistí ochranu, zlepšení stavu a obnovu všech 

útvarů povrchových vod, s ohledem na ustanovení bodu iii) pro 
umělé a silně ovlivněné vodní útvary, s cílem dosáhnout dobrého 

stavu povrchových vod nejpozději do 15 let ode dne vstupu této 

směrnice v platnost, v souladu s ustanoveními podle přílohy V, 

s výhradou prodloužení lhůty podle odstavce 4 a uplatnění 

odstavců 5, 6 a 7 a aniž je dotčen odstavec 8; 

iii) členské státy zajistí ochranu a zlepšení stavu všech umělých 

a silně ovlivněných vodních útvarů s cílem dosáhnout dobrého 

ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu 

povrchových vod nejpozději do 15 let ode dne vstupu této 

254/2001 
ve znění 

20/2004 
150/2010  

§ 23a odst. 1 

písm. a) 
(1) Cíli ochrany vod jako složky životního prostředí (dále jen „cíle 

ochrany vod") jsou 

a) pro povrchové vody 
1. zamezení zhoršení stavu všech útvarů těchto vod, včetně 

vodních útvarů ležících v téže mezinárodní oblasti povodí, 
2. zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů 

těchto vod a dosažení jejich dobrého stavu, s výjimkou 

útvarů uvedených v bodu 3, 
3. zajištění ochrany, zlepšení stavu všech umělých a silně 

ovlivněných vodních útvarů a dosažení jejich dobrého 

ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu, 
4. snížení jejich znečištění prioritními látkami a zastavení nebo 

postupné odstraňování emisí, vypouštění a úniků prioritních 

nebezpečných látek, 
 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

směrnice v platnost, v souladu s ustanoveními podle přílohy V, 
s výhradou prodloužení lhůty podle odstavce 4 a uplatnění 

odstavců 5, 6 a 7 a aniž je dotčen odstavec 8; 

iv) členské státy provedou nezbytná opatření v souladu s čl. 16 
odst. 1 a 8 s cílem postupně snížit znečišťování prioritními 

látkami a zastavit nebo postupně odstranit emise, vypouštění a 

úniky prioritních nebezpečných látek; 

aniž jsou dotčeny příslušné mezinárodní dohody zúčastněných stran 

uvedené v článku 1; 

Čl. 4 odst. 1 

písm. b) písm. i 
b )  pro  podzemní  vody  

i) členské státy provedou nezbytná opatření k zamezení nebo 

omezení vstupů znečišťujících látek do podzemních vod a 

k zamezení zhoršení stavu všech útvarů podzemních vod 

s výhradou uplatnění odstavců 6 a 7 a aniž je dotčen 

odstavec 8 tohoto článku a při uplatnění čl. 11 odst. 3 písm. 

j); 

254/2001 
ve znění 

20/2004 

§ 23a odst. 1 

písm. b) bod 

1. 

b) pro podzemní vody 

1. zamezení nebo omezení vstupů nebezpečných, 

zvlášť nebezpečných a jiných závadných látek do 

těchto vod a zamezení zhoršení stavu všech útvarů 

těchto vod, 
 

PT  

Čl. 4 odst. 1 

písm. b) písm. ii 
ii) členské státy zajistí ochranu, zlepšení stavu a obnovu všech 

útvarů podzemních vod a zajišťují vyvážený stav mezi 

odběrem podzemních vod a jejich doplňováním s cílem 

dosáhnout dobrého stavu podzemních vod nejpozději do 
15 let ode dne vstupu této směrnice v platnost, v souladu 
s přílohou V, s výhradou prodloužení lhůty podle odstavce 4 
a uplatnění odstavců 5, 6 a 7, aniž je dotčen odstavec 8 
tohoto článku a s výhradou čl. 11 odst. 3 písm. j); 

254/2001 
ve znění 

20/2004 

§ 23a odst. 1 

písm. b) bod 

2.  

2. zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech 

útvarů těchto vod a zajištění vyváženého stavu mezi 

odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem 

dosáhnout dobrého stavu těchto vod, 

 

PT  

Čl. 4 odst. 1 

písm. b) písm. iii 
iii) členské státy provedou za účelem účinného snížení 

znečišťování podzemních vod nezbytná opatření k tomu, aby 
zvrátily jakýkoli významný a trvající vzestupný trend 

koncentrace jakékoli znečišťující látky jako důsledku dopadů 

lidské činnosti. 

Opatření ke zvrácení trendů musí být provedena v souladu s odstavci 2, 
4 a 5 článku 17, přičemž se vezmou v úvahu příslušné normy stanovené 

v odpovídajících právních předpisech Společenství, s výhradou 

uplatnění odstavců 6 a 7 a aniž je dotčen odstavec 8; 

254/2001 
ve znění 

20/2004 

§ 23a odst. 1 

písm. b) bod 

3. 

3. odvrácení jakéhokoliv významného a trvajícího 

vzestupného trendu koncentrace nebezpečných, 

zvlášť nebezpečných a jiných závadných látek jako 

důsledku dopadů lidské činnosti, za účelem účinného 

snížení znečištění těchto vod, 

 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

Čl. 4 odst. 1 

písm. c) 

c )  pro  chrán ěné ob las t i  

členské státy dosáhnou souladu se všemi normami a cíli nejpozději do 

15 let ode dne vstupu této směrnice v platnost, pokud právní předpisy 

Společenství, podle kterých byly jednotlivé chráněné oblasti zřízeny, 

nestanoví jinak. 

254/2001 
ve znění 

20/2004 

§ 23a odst. 1 

písm. c) 
c) též v oblastech vymezených v § 28 odst. 1, § 30 odst. 1, § 

32 odst. 2, § 33 odst. 1, § 34 odst. 1 a § 35 odst. 1 a ve 

zvláště chráněných územích podle zvláštních zákonů31) 

dosažení cílů stanovených pro povrchové vody podle 

písmene a) a pro podzemní vody podle písmene b), pokud 

v těchto oblastech nejsou pro tyto vody stanoveny 

zvláštními právními předpisy odlišné požadavky. 

PT  

Čl. 4 odst. 2 Pokud se na příslušný vodní útvar vztahuje více než jeden cíl uvedený 

v odstavci 1, uplatní se vždy nejpřísnější z nich. 
254/2001 
ve znění 

20/2004 

§ 23a odst. 3 Pokud se na vybraný vodní útvar vztahuje více než jeden cíl ochrany 

vod uvedený v odstavci 1, uplatní se vždy nejpřísnější z nich. 
PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

Čl. 4 odst. 3 Členské státy mohou vymezit útvar povrchové vody jako umělý nebo 

silně ovlivněný, pokud by: 

a) změny hydromorfologických vlastností, které by byly nutné 

k dosažení dobrého ekologického stavu tohoto útvaru, měly 

výrazně nepříznivé účinky na: 

i) širší okolí; 

ii) plavbu, včetně přístavních zařízení, nebo rekreaci; 

iii) činnosti, pro něž je voda jímána, jako je zásobování pitnou 

vodou, výroba elektrické energie nebo závlahy; 

iv) úpravu vodních poměrů, ochranu před povodněmi, 

odvodňování, nebo 

v) jiné stejně důležité udržitelné rozvojové činnosti člověka; 

užitečných funkcí poskytovaných umělými nebo ovlivněnými 

charakteristikami vodního útvaru nemohlo být, z důvodů 

technické neproveditelnosti nebo pro neúměrné náklady, rozumně 

dosaženo jinými prostředky, jež by byly z hlediska životního 

prostředí významně lepší. 

Takové vymezení vodních útvarů a jeho důvody se výslovně uvedou 

v plánech povodí požadovaných podle článku 13 a přezkoumávaných 

každých šest let. 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 21 odst. 3 (3) Způsob vymezení hydrogeologických rajonů, vymezení vodních 

útvarů, způsob hodnocení jejich stavu a způsob hodnocení ekologického 

potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů (§ 23a), 

náležitosti programů zjišťování a hodnocení stavu vod (§ 26 odst. 4) 

stanoví Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství 

vyhláškou. 
 

PT  

  49/2011 § 4 Vymezení umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod 
Útvar povrchových vod může být vymezen jako umělý nebo silně 

ovlivněný, pokud by: 
a) změny hydromorfologických charakteristik, které by byly nutné k 

dosažení dobrého ekologického stavu tohoto útvaru, měly výrazně 

nepříznivé účinky na:  
1. širší okolí, 
2. plavbu, včetně přístavních zařízení nebo rekreaci, 
3. činnosti, pro něž je voda jímána, jako je zásobování pitnou vodou, 

výroba elektrické energie nebo závlahy, 
4. úpravu vodních poměrů, ochranu před povodněmi, odvodňování, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

nebo 
5. jiné stejně důležité trvalé rozvojové činnosti člověka.  
 
užitečné funkce poskytované umělými nebo ovlivněnými 

charakteristikami útvaru povrchových vod nemohly být, z důvodů 

technické neproveditelnosti nebo pro neúměrné náklady, rozumně 

dosaženy jinými prostředky, jež by byly významně lepší z hlediska 

životního prostředí. 
 
(2) Pro umělé a silně ovlivněné útvary povrchových vod se rozdělení do 

typů povrchových vod provede podle popisných charakteristik té 

kategorie povrchových vod uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, která 

je nejblíže příslušnému silně ovlivněnému nebo umělému vodnímu 

útvaru. 
 

  24/2011 § 14 Silně ovlivněné a umělé vodní útvary 
Pro každý vodní útvar určený jako silně ovlivněný nebo umělý se uvede, 
a) pro jaké hydromorfologické složky nelze dosáhnout dobrého 

ekologického stavu odpovídajícího přirozenému útvaru povrchové vody, 
b) jak by změny těchto hydromorfologických složek nepříznivě 

ovlivnily 
1. okolí, 
2. plavbu, včetně přístavních zařízení, 
3. rekreaci, 
4. činnosti, pro něž je voda jímána, jako jsou zásobování pitnou vodou, 

výroba elektrické energie nebo závlahy, 
5. úpravu vodních poměrů, 
6. ochranu před povodněmi, 
7. odvodňování, 
8. jiné trvalé rozvojové činnosti člověka, 
c) jaké užitečné funkce jsou poskytovány umělými nebo ovlivněnými 

charakteristikami vodního útvaru, které nemohou být pro technickou 

neproveditelnost nebo pro neúměrné náklady rozumně dosaženy jinými 

prostředky, jež by byly významně lepší z hlediska životního prostředí 

  

  24/2011 
ve znění 

312/2015 

Příloha 1 Základní obsah národního plánu povodí   

Čl. 4 odst. 4 

písm. a) 
Lhůty stanovené podle odstavce 1 mohou být prodlouženy za účelem 

postupného dosahování cílů pro vodní útvary za předpokladu, že se 

neprojeví další zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a to při splnění 

254/2001 
ve znění 

20/2004 
150/2010 

§ 23a odst. 4 Pro vybrané vodní útvary mohou být v plánech povodí (§ 24) určeny 

zvláštní cíle ochrany vod, které spočívají v prodloužení lhůty uvedené v 

odstavci 2 za účelem postupného dosahování cílů ochrany vod pro vodní 

PT 
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Název: SMĚRNICE 2000/60/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro 

činnost Společenství v oblasti vodní politiky 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák 19.5.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

všech následujících podmínek: 

a) členské státy dojdou k závěru, že všech potřebných zlepšení stavu 
vodních útvarů nelze rozumně dosáhnout ve lhůtách uvedených 

ve zmíněném odstavci, a to nejméně z jednoho z těchto 

uvedených důvodů: 

i) míra požadovaného zlepšení může být z důvodů technické 

proveditelnosti dosažena pouze postupnými kroky, které 

lhůty přesahují; 

ii) dosažení odpovídajícího zlepšení v rámci dané lhůty by bylo 

neúměrně nákladné; 

iii) přírodní podmínky nedovolují včasné zlepšení stavu daného 

vodního útvaru; 

útvary nebo ve stanovení méně přísných cílů ochrany vod.  

 

  254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 23a odst. 5 Lhůta uvedená v odstavci 2 může být prodloužena, pokud se neprojeví 

další zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, při splnění  těchto 
podmínek: 
a) není-li včasné dosažení cílů ochrany vod možné z nejméně 

jednoho dále uvedeného důvodu 
1. míra požadovaného zlepšení může být z důvodů technické 

proveditelnosti dosažena pouze postupnými kroky, které 

přesahují tímto zákonem stanovené lhůty, 
2. dosažení požadovaného zlepšení v rámci tímto zákonem 

stanovené lhůty by bylo neúměrně nákladné, 
3. přírodní podmínky nedovolují včasné zlepšení stavu daného 

vodního útvaru rámci tímto zákonem stanovené lhůty,  
b) prodloužení lhůty a důvody jejího prodloužení budou jmenovitě 

uvedeny a vysvětleny v plánu povodí, a 
c) prodloužení lhůty bude omezeno na období maximálně dvou 

následujících aktualizací plánů povodí, s výjimkou případů, kdy 

přírodní podmínky jsou takové, že stanovené cíle ochrany vod 

nemohou být v těchto obdobích dosaženy.  

  

Čl. 4 odst. 4 

písm. b) 
prodloužení lhůty a jeho důvody se jmenovitě uvedou a vysvětlí v plánu 

povodí požadovaném podle článku 13; 
254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 23a odst. 5 

písm. b) 

Lhůta uvedená v odstavci 2 může být prodloužena, pokud se 

neprojeví další zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, při splnění  

těchto podmínek: 

b) prodloužení lhůty a důvody jejího prodloužení budou jmenovitě 

uvedeny a vysvětleny v plánu povodí, 

PT  
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činnost Společenství v oblasti vodní politiky 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

Čl. 4 odst. 4 

písm. c) 
prodloužení lhůty se omezí na období maximálně dvou následných 

aktualizací plánu povodí s výjimkou případů, kdy přírodní podmínky 

jsou takové, že stanovených cílů nemůže být v těchto obdobích 

dosaženo; 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 23a odst. 5 

písm. c) 
prodloužení lhůty bude omezeno na období maximálně dvou 

následujících aktualizací plánů povodí, s výjimkou případů, kdy přírodní 

podmínky jsou takové, že stanovené cíle ochrany vod nemohou být 

v těchto obdobích dosaženy. 

PT  

Čl. 4 odst. 4 

písm. d) 
souhrn opatření požadovaných podle článku 11, která jsou považována 

za nezbytná k postupnému dosažení požadovaného stavu vodního útvaru 
v prodloužené lhůtě, důvody jakéhokoli významného zpoždění 

funkčnosti těchto opatření a očekávaný časový plán jejich provedení 

jsou uvedeny v plánu povodí. Přehled provádění těchto opatření a 

souhrn všech dodatečných opatření tvoří součást aktualizovaného plánu 

povodí. 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

 

 

§ 23a odst. 5 

  

Lhůta uvedená v odstavci 2 může být prodloužena, pokud se neprojeví 

další zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, při splnění  těchto 
podmínek: 
a) není-li včasné dosažení cílů ochrany vod možné z nejméně 

jednoho dále uvedeného důvodu 
1. míra požadovaného zlepšení může být z důvodů technické 

proveditelnosti dosažena pouze postupnými kroky, které 

přesahují tímto zákonem stanovené lhůty, 
2. dosažení požadovaného zlepšení v rámci tímto zákonem 

stanovené lhůty by bylo neúměrně nákladné, 
3. přírodní podmínky nedovolují včasné zlepšení stavu daného 

vodního útvaru rámci tímto zákonem stanovené lhůty,  
b) prodloužení lhůty a důvody jejího prodloužení budou jmenovitě 

uvedeny a vysvětleny v plánu povodí, a 

c) prodloužení lhůty bude omezeno na období maximálně dvou 

následujících aktualizací plánů povodí, s výjimkou případů, kdy přírodní 

podmínky jsou takové, že stanovené cíle ochrany vod nemohou být 

v těchto obdobích dosaženy. 

PT  

  24/2011 § 15 

 

Návrh zvláštních cílů ochrany vod 
(1) Pro útvary podzemních vod se při stanovení 
zvláštních cílů ochrany vod zváží vliv stavu útvaru 
podzemní vody na rozvoj společnosti, povrchové vody 
a související suchozemské ekosystémy, na regulaci vodních 
zdrojů, povodňovou ochranu a odvodnění území. 
(2) Pro útvary povrchových vod se při stanovení 
Částka 9 Sbírka zákonů č. 24 / 2011 Strana 273 
zvláštních cílů ochrany zváží možnost jejich dosažení 

ve lhůtě prodloužené podle § 23a odst. 5 zákona.  

  

  24/2011 
ve znění 

312/2015 

Příloha 1 a 3 

 

7. Shrnutí programu nebo programů opatření přijatých podle § 17 včetně 

postupů, jejichž prostřednictvím má být dosaženo cílů přijatých podle § 

12  
- souhrn opatření potřebných k provádění právních předpisů Evropských 

společenství v oblasti ochrany vod, 
- zprávu o praktických krocích a opatřeních podle § 4 odst. 1 písm. b) 

provedených k uplatnění zásady návratnosti nákladů na užívání vody, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

- souhrn opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody 

určené pro lidskou spotřebu, 
- souhrn opatření ke zlepšení jakosti vod ke koupání, 
- souhrn opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod, včetně 

odůvodnění případných výjimek, 
- souhrn omezení přijatých ve vztahu k vypouštění znečištění z 

bodových zdrojů a jiných činností majících vliv na stav vod, 
- identifikace případů, ve kterých byl uplatněn § 17 odst. 4 a 5 zahrnující 

výčet vodních útvarů, zdůvodnění a popis, jak se toto uplatnění promítlo 

do programů zjišťování a hodnocení stavu vod, 
- souhrn opatření proti znečišťování vod látkami uvedenými v příloze č. 

1 zákona, 
- souhrn opatření provedených k prevenci nebo snížení dopadu případů 

havarijního znečištění a informace o opatřeních, která mají být přijata za 

mimořádných okolností, 
- souhrn opatření provedených podle § 26 odst. 4 zákona, 
- podrobnosti o doplňujících opatřeních nezbytných pro splnění 

přijatých cílů pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a 

podzemních vod a vodních ekosystémů, 
- podrobnosti o opatřeních přijatých k zabránění vzrůstu znečištění 

mořských vod, 
- podrobnosti o opatřeních, která jsou považována za nezbytná k 

cílenému dosažení dobrého stavu vodního útvaru v termínu 

prodlouženém podle § 23a odst. 5 zákona, důvody jejich jakéhokoliv 

zpoždění a očekávaný časový plán jejich realizace včetně odhadu 

nákladů, 
- popis opatření s cílem snížit v budoucnu rozsah mísících zón např. 

opatření k odstranění znečišťování povrchových vod látkami uvedenými 

v seznamu prioritních látek a opatření k postupnému snižování 

znečišťování povrchových vod dalšími látkami, přezkum povolení podle 

zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, regulace vypouštění 

znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění, 
- přehled opatření prováděných v souvislosti s přeshraničním 

znečištěním a popis kroků, které byly podniknuty na úrovni příslušné 

mezinárodní oblasti povodí nebo úrovni Evropské Unie, 
- posouzení nákladově nejefektivnější kombinace opatření na základě 

odhadu nákladů na tato opatření a strategii financování opatření. 

Čl. 4 odst. 5 

písm. a) 
Členské státy mohou připustit pro specifické vodní útvary dosažení méně 

přísných environmentálních cílů než těch, které jsou uvedeny v odstavci 1, 
pokud jsou tyto vodní útvary ovlivněny lidskou činností do míry určené 

v souladu s čl. 5 odst. 1, nebo pokud jsou jejich přírodní podmínky takové, 

254/2001 
ve znění 

20/2004 
150/2010 

§ 23a odst. 4, 

6 

(4) Pro vybrané vodní útvary mohou být v plánech povodí (§ 24) určeny 

zvláštní cíle ochrany vod, které spočívají v prodloužení lhůty uvedené v 

odstavci 2 za účelem postupného dosahování cílů ochrany vod pro vodní 

útvary nebo ve stanovení méně přísných cílů ochrany vod. 
  

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

že by dosažení těchto cílů bylo neproveditelné nebo neúměrně nákladné, a 

pokud jsou splněny všechny tyto podmínky: 

a) environmentálních a sociálně-ekonomických potřeb 

zajišťovaných takovou lidskou činností nemůže být dosaženo 

jinými prostředky, které by z hlediska životního prostředí byly 

významně lepší a nevyžadovaly by neúměrné náklady; 

(6) Méně přísné cíle ochrany vod pro vybrané vodní útvary mohou být 

stanoveny pouze tehdy, pokud jsou tyto vodní útvary ovlivněny lidskou 

činností do míry určené v souladu s § 25 odst. 1 písm. a) bodem 2, nebo 

pokud jsou jejich přírodní podmínky takové, že by dosažení těchto cílů 

bylo neproveditelné nebo neúměrně nákladné, a pokud jsou splněny tyto 

podmínky: 
  
a) potřeby životního prostředí a sociálně ekonomické potřeby 

zajišťované takovou lidskou činností nemohou být dosaženy jinými 

prostředky, které by z hlediska životního prostředí byly významně lepší 

a nevyžadovaly by neúměrné náklady, 
  
b) pro povrchové vody bude dosaženo nejlepšího možného 

ekologického a chemického stavu při daných vlivech, kterým nebylo 

možné předejít v důsledku povahy lidské činnosti nebo znečištění, 
  
c) pro podzemní vody bude dosaženo nejmenší možné změny oproti 

dobrému stavu podzemní vody při daných vlivech, kterým nebylo 

možné předejít v důsledku povahy lidské činnosti nebo znečištění, d) 

nedojde k dalšímu zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, 
 

d) nedojde k dalšímu zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a 
  
e) stanovení méně přísných cílů ochrany vod a příslušné důvody budou 

jmenovitě uvedeny v plánu povodí a tyto cíle budou každých šest let 

přezkoumány. 

Čl. 4 odst. 5 

písm. b) 
b) členské státy zajistí, aby: 

– povrchové vody dosáhly nejvyššího možného ekologického a 

chemického stavu, při daných vlivech, kterým nebylo možné se 

rozumně vyhnout v důsledku povahy lidské činnosti nebo 

znečištění; 

– podzemní vody dosáhly nejmenších možných změn oproti 

dobrému stavu podzemních vod, při daných vlivech, kterým 

nebylo možné se rozumně vyhnout v důsledku povahy lidské 

činnosti nebo znečištění; 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§23a odst. 6 

písm. b, c) 

Méně přísné cíle ochrany vod pro vybrané vodní útvary mohou být 

stanoveny pouze tehdy, pokud jsou tyto vodní útvary ovlivněny lidskou 

činností do míry určené v souladu s § 25 odst. 1 písm. a) bodem 2, nebo 

pokud jsou jejich přírodní podmínky takové, že by dosažení těchto cílů 

bylo neproveditelné nebo neúměrně nákladné, a pokud jsou splněny tyto 

podmínky: 
 
b) pro povrchové vody bude dosaženo nejmenší možné změny oproti 

dobrému stavu, při daných vlivech, kterým nebylo možné předejít 

v důsledku povahy lidské činnosti nebo znečištění, 

c) pro podzemní vody bude dosaženo nejmenší možné změny oproti 

dobrému stavu podzemní vody při daných vlivech, kterým nebylo 

možné předejít v důsledku povahy lidské činnosti nebo znečištění,  

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

Čl. 4 odst. 5 

písm. c) 
c) nedojde k dalšímu zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru; 

 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 23a odst. 6 

písm. d) 

d) nedojde k dalšímu zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru  
 
 

PT  

Čl. 4 odst. 5 

písm. d) 
d) stanovení méně přísných environmentálních cílů a příslušné 

důvody se jmenovitě uvedou v plánu povodí podle článku 13 a 
tyto cíle budou každých šest let přezkoumány. 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 23a odst. 6 

písm. e) 

e) stanovení méně přísných cílů ochrany vod a příslušné důvody 

budou jmenovitě uvedeny v plánu povodí a tyto cíle budou 

každých šest let přezkoumány. 

 

PT  

Čl. 4 odst. 6 

písm. a) 
Dočasné zhoršení stavu vodních útvarů není porušením požadavků této 

směrnice, pokud je výsledkem okolností přírodní povahy nebo vyšší 

moci, které jsou výjimečné nebo nemohly být rozumně předpokládány, 

zejména extrémních povodní a déletrvajících suchých období, nebo 

důsledkem okolností způsobených haváriemi, které nebylo možné 

rozumně předvídat, a budou-li splněny všechny následující podmínky: 

a) přijmou se všechny schůdné kroky s cílem předejít dalšímu 

zhoršování stavu a za účelem neustoupit od dosažení cílů této 

směrnice u ostatních vodních útvarů neovlivněných uvedenými 

mimořádnými okolnostmi; 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 26 odst. 5 

písm. a) 

V případech dočasného zhoršení stavu vodních útvarů daného 

okolnostmi přírodní povahy nebo vyšší mocí, které jsou výjimečné nebo 

nemohly být rozumně předvídány, jako v případě extrémních povodní 

nebo období déletrvajícího sucha nebo v důsledku havárií, je nutné 

splnit tyto podmínky: 
  
a) přijmout všechna vhodná opatření s cílem předejít dalšímu zhoršování 

stavu a neustoupit od dosažení cílů ochrany vod podle § 23a odst. 1 u 

ostatních vodních útvarů neovlivněných těmito mimořádnými 

okolnostmi, 
  
 

PT 

 

 

 

Čl. 4 odst. 6 

písm. b) 
b) podmínky, za kterých mohou být okolnosti označeny za 

mimořádné nebo rozumně nepředvídatelné, jsou uvedeny, včetně 

zavedení příslušných ukazatelů, v plánu povodí; 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 26 odst. 5 

písm. b) 

V případech dočasného zhoršení stavu vodních útvarů daného 

okolnostmi přírodní povahy nebo vyšší mocí, které jsou výjimečné nebo 

nemohly být rozumně předvídány, jako v případě extrémních povodní 

nebo období déletrvajícího sucha nebo v důsledku havárií, je nutné 

splnit tyto podmínky: 
b) podmínky, za kterých mohou být okolnosti označeny za mimořádné 

nebo rozumně nepředpověditelné, jsou uvedeny, včetně zavedení 

příslušných ukazatelů, v plánu povodí, 

PT 

 

 

 

Čl. 4 odst. 6 

písm. c) 
c) opatření, která mají být přijata za takovýchto mimořádných 

okolností, jsou zahrnuta do programů opatření a neoslabí obnovu 

kvality daného vodního útvaru po skončení mimořádných 

okolností; 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 26 odst. 5 

písm. c) 

V případech dočasného zhoršení stavu vodních útvarů daného 

okolnostmi přírodní povahy nebo vyšší mocí, které jsou výjimečné nebo 

nemohly být rozumně předvídány, jako v případě extrémních povodní 

nebo období déletrvajícího sucha nebo v důsledku havárií, je nutné 

splnit tyto podmínky: 
c) opatření, která mají být přijata za takovýchto mimořádných okolností, 

jsou zahrnuta do programů opatření a nebudou oslabovat obnovu jakosti 

daného vodního útvaru po skončení mimořádných okolností, 

PT 

 

 

 

Čl. 4 odst. 6 

písm. d) 
d) důsledky mimořádných nebo rozumně nepředvídatelných 

okolností se každoročně přezkoumají a s ohledem na důvody 

stanovené v odst. 4 písm. a) se přijmou všechna proveditelná 

opatření s cílem v co možná nejkratším čase obnovit ve vodním 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 26 odst. 5 

písm. d) 

V případech dočasného zhoršení stavu vodních útvarů daného 

okolnostmi přírodní povahy nebo vyšší mocí, které jsou výjimečné nebo 

nemohly být rozumně předvídány, jako v případě extrémních povodní 
nebo období déletrvajícího sucha nebo v důsledku havárií, je nutné 

splnit tyto podmínky: 

PT 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

útvaru stav, který byl před mimořádnou událostí, a d) důsledky mimořádných nebo rozumně nepředpověditelných okolností 

se každoročně přezkoumají a s ohledem na důvody prodloužení lhůt 

stanovené v § 23a odst. 5 a stanovení méně přísných cílů v § 23a odst. 6 

se přijmou všechna proveditelná opatření s cílem v co možná nejkratším 

čase obnovit ve vodním útvaru stav, který byl před mimořádnou 

okolností, a 

 

Čl. 4 odst. 6 

písm. e) 
e) souhrn důsledků mimořádných okolností a opatření, která byla 

nebo mají být přijata v souladu s písmeny a) a d), se uvede 
v nejbližší aktualizaci plánu povodí. 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 26 odst. 5 

písm. e) 

V případech dočasného zhoršení stavu vodních útvarů daného 

okolnostmi přírodní povahy nebo vyšší mocí, které jsou výjimečné nebo 

nemohly být rozumně předvídány, jako v případě extrémních povodní 

nebo období déletrvajícího sucha nebo v důsledku havárií, je nutné 

splnit tyto podmínky: 
 e) souhrn důsledků mimořádných okolností a opatření, která byla nebo 

mají být přijata v souladu s písmeny a) a d), se uvedou v nejbližší 

aktualizaci plánu povodí.  

PT  

Čl. 4 odst. 7  Členské státy neporuší tuto směrnici, pokud: 

– nedosažení dobrého stavu podzemních vod, dobrého 

ekologického stavu nebo případně dobrého ekologického 

potenciálu nebo neúspěch při předcházení zhoršování stavu útvaru 

povrchové nebo podzemní vody jsou důsledkem nových změn 

fyzikálních poměrů v útvaru povrchové vody nebo změn hladin 

útvarů podzemních vod, nebo 

– neúspěch při zamezení zhoršování stavu útvaru povrchové vody 

z velmi dobrého na dobrý je důsledkem nových trvalých činností, 

které souvisejí s lidským rozvojem, a 

jsou-li splněny všechny následující podmínky: 

 

254/2001 
ve znění 

150/2010 
113/2018 

§ 23a odst. 7 
až  9  

 
(7) Dobrého stavu podzemních vod, dobrého ekologického stavu, 

dobrého ekologického potenciálu nebo předcházení zhoršování stavu 

útvaru povrchové nebo podzemní vody nemusí být dosaženo v důsledku 

nových změn fyzikálních poměrů v útvaru povrchové vody nebo změn 

hladin útvarů podzemních vod. Ke zhoršení stavu útvaru povrchové 

vody z velmi dobrého na dobrý může dojít v důsledku nových trvalých 

lidských činností. 
 
(8) Zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého 

ekologického potenciálu útvaru povrchové nebo podzemní vody podle 

odstavce 7 je možné pouze na základě výjimky, kterou udělí vodoprávní 

úřad na základě žádosti při současném splnění těchto podmínek: 
 
a) jsou učiněny všechny schůdné kroky k omezení nepříznivých vlivů na 

stav vodního útvaru, 
 
b) důvody těchto změn nebo úprav jsou výslovně uvedeny a vysvětleny 

v plánu povodí podle § 24 a dané cíle se každých šest let přezkoumávají, 
 
c) důvody těchto změn nebo úprav vyplývají z nadřazeného veřejného 

zájmu nebo pokud jsou přínosy pro životní prostředí a společnost při 

dosahování cílů podle odstavce 1 převáženy přínosy nových změn pro 

lidské zdraví, udržení ochrany obyvatel nebo udržitelný rozvoj a 
 
d) prospěšné cíle, které z těchto změn nebo úprav vodního útvaru 

vyplývají, nelze z důvodů technické neproveditelnosti nebo pro 
neúměrné náklady dosáhnout jinými prostředky, jež by byly z hlediska 

DT  
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

životního prostředí významně lepší. 
 
(9) Bez udělené výjimky podle odstavce 8 nelze záměr vedoucí ke 

zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého 

ekologického potenciálu útvaru povrchových nebo podzemních vod 

povolit ani provést. 

  9254     

  254/2001 
ve znění 

113/2018 

§ 17 odst. 5 (5) Vodoprávní úřad před vydáním souhlasu podle odstavce 1 posoudí 

možnost zhoršení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu 

záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody. Zároveň 

posoudí, zda provedením záměru nedojde k takové změně fyzikálních 

poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo 

dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové 

nebo podzemní vody. Dojde-li k závěru, že provedení záměru může vést 

ke zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého 

ekologického potenciálu dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní 

vody, uloží žadateli usnesením povinnost požádat pro následné 

uskutečnění záměru o udělení výjimky podle § 23a odst. 8. 

DT  

  9254 

9936 

    

  254/2001 
ve znění 

150/2010 
350/2012 
113/2018 

§ 104 odst. 9 (9) Ve správních řízeních vedených podle zákona o ochraně přírody a 

krajiny14a), horního zákona1a) a zákona o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě7b) a dále při postupu podle 

stavebního zákona 4) při umisťování, povolování, užívání a 

odstraňování staveb lze vydat rozhodnutí nebo učinit jiný úkon jen na 

základě závazného stanoviska vodoprávního úřadu, pokud mohou být 

dotčeny zájmy podle tohoto zákona. Závazné stanovisko podle tohoto 

ustanovení se vydává jen tehdy, pokud se neuděluje souhlas podle § 17. 

Vodoprávní úřad v závazném stanovisku posoudí možnost zhoršení či 

nemožnost dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického 

potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody. 

Dojde-li k závěru, že provedení záměru může vést ke zhoršení či 

znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického 

potenciálu dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody, uloží 

žadateli usnesením povinnost požádat v případě uskutečnění záměru o 

udělení výjimky podle § 23a odst. 8. Vodoprávní úřad je vázán svým 

předchozím závazným stanoviskem. Navazující závazná stanoviska 

mohou vodoprávní úřady v téže věci uplatňovat pouze na základě nově 

zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve 

a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní 
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
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(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší 

podrobnosti pořízené dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo 

jiný úkon správního orgánu při úkonech podle věty první, jinak se k nim 

nepřihlíží. 

  9254 

9936 

    

  254/2001 
ve znění 

 

§ 54 odst. 4 (4) Správci povodí v rámci své činnosti podávají podněty, návrhy a 

vyjádření vodoprávním úřadům a jiným správním úřadům z hlediska 

zájmů daných příslušnými plány v oblasti vod a z hlediska dalších zájmů 

sledovaných zákonem, zejména ve věcech ochrany vodních poměrů, 

ochrany vod, hospodárného využívání vodních zdrojů, minimálních 

zůstatkových průtoků vodních toků, minimálních hladin podzemních 

vod a při přechodném nedostatku vody. Dále poskytují stanoviska 

správců povodí zejména pro vydání povolení k nakládání s vodami [§ 8 

odst. 1 písm. a) až c)], včetně posouzení návrhů hodnot emisních limitů 

z hlediska souladu s § 38 odst. 10, pro vydání povolení k některým 

vybraným činnostem [§ 14 odst. 1 písm. a) až c)], pro vydání stavebního 

povolení k vodním dílům (§ 15), k ohlášení vodních děl (§ 15a), pro 

udělení souhlasu (§ 17), závazného stanoviska (§ 104 odst. 9) a výjimky 

podle § 23a odst. 8, a to včetně posouzení možnosti zhoršení či 

nemožnosti dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického 

potenciálu záměrem dotčeného vodního útvaru (§ 23a odst. 7), a míry 

povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení [§ 17 odst. 1 písm. c)] 

a pro vydání vyjádření (§ 18), ve kterých posuzují soulad záměrů 

umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu, zařízení nebo provádět 

jiné činnosti s výše uvedenými zájmy, pokud by takové záměry mohly 
ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, popřípadě jakost nebo 

množství povrchových nebo podzemních vod. 

DT  

  9254 

9936 

    

Čl. 4 odst. 7 

písm. a) 

a) jsou učiněny všechny schůdné kroky k omezení nepříznivých 

vlivů na stav vodního útvaru; 254/2001 
ve znění 

150/2010  

§ 23a odst. 8 

písm. a) 

Uplatnění výjimek podle odstavce 7 je možné, pouze pokud 
a) jsou učiněny všechny schůdné kroky k omezení nepříznivých vlivů na 

stav vodního útvaru, 
 

  

Čl. 4 odst. 7 

písm. b) 
b) důvody těchto změn nebo úprav jsou výslovně uvedeny a 

vysvětleny v plánu povodí požadovaném podle článku 13 a dané 

cíle se každých šest let přezkoumávají; 

254/2001 
ve znění 

150/2010  

§ 23a odst. 8 

písm. b) 

 Uplatnění výjimek podle odstavce 7 je možné, pouze pokud 
b) důvody těchto změn nebo úprav jsou výslovně uvedeny a vysvětleny 

v plánu povodí podle § 24 a dané cíle se každých šest let přezkoumávají, 
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Poznám

ka 
 

  9254     

Čl. 4 odst. 7 

písm. c) 
c) důvody těchto změn nebo úprav vyplývají z nadřazeného 

veřejného zájmu a/nebo pokud jsou přínosy pro životní prostředí a 

společnost při dosahování cílů stanovených v odstavci 1 
převáženy přínosy nových změn pro lidské zdraví, udržení 

ochrany obyvatel nebo udržitelný rozvoj, a 

254/2001 
ve znění 

150/2010  
9254 

§ 23a odst. 8 

písm. c) 

 Uplatnění výjimek podle odstavce 7 je možné, pouze pokud 
c) důvody těchto změn nebo úprav vyplývají z nadřazeného veřejného 

zájmu nebo pokud jsou přínosy pro životní prostředí a společnost při 

dosahování cílů podle odstavce 1 převáženy přínosy nových změn pro 

lidské zdraví, udržení ochrany obyvatel nebo udržitelný rozvoj a 

 

DT  

Čl. 4 odst. 7 

písm. d) 
d) prospěšné cíle, které z těchto změn nebo úprav vodního útvaru 

vyplývají, nelze z důvodů technické neproveditelnosti nebo pro 

neúměrné náklady dosáhnout jinými prostředky, jež by byly 

z hlediska životního prostředí významně lepší. 

254/2001 
ve znění 

150/2010  
9254 

§ 23a odst. 8 

písm. d) 

 Uplatnění výjimek podle odstavce 7 je možné, pouze pokud 

d) prospěšné cíle, které z těchto změn nebo úprav vodního útvaru 

vyplývají, nelze z důvodů technické neproveditelnosti nebo pro 

neúměrné náklady dosáhnout jinými prostředky, jež by byly z hlediska 

životního prostředí významně lepší. 

DT  

Čl. 4 odst. 8 Při uplatňování odstavců 3, 4, 5, 6 a 7 členské státy zabezpečí, že 

nedojde k trvalému vyloučení nebo ústupkům při dosahování cílů 

požadovaných touto směrnicí v jiných vodních útvarech ležících v téže 

oblasti povodí a že uplatňování je v souladu se zaváděním jiných 

předpisů Společenství v oblasti životního prostředí. 

254/2001 
ve znění 

20/2004 
150/2010 

§ 26 odst. 6 Uskutečnění opatření podle odstavce 2 nesmí vést ke zhoršení 

znečištění pobřežních vod a moří nebo ke zvýšení znečištění 

povrchových vod. Tento požadavek se neuplatní, pokud by jeho 

důsledkem bylo zvýšené znečištění životního prostředí jako celku. 

PT  

  254/2001 
ve znění 

150/2010 

113/2018 

§ 23a odst. 9 Bez udělené výjimky podle odstavce 8 nelze záměr vedoucí ke zhoršení 

či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického 

potenciálu útvaru povrchových nebo podzemních vod povolit ani 
provést. 

  

  9936     

Čl. 4.9 Je třeba učinit kroky k zajištění toho, aby uplatňování nových 

ustanovení, včetně uplatňování odstavců 3, 4, 5, 6 a 7, zaručilo 

přinejmenším stejnou úroveň ochrany jako stávající právní předpisy 

Společenství. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 

NT  

Čl. 5 odst. 1 Charakteristiky oblasti povodí, přezkoumání environmentálních 

důsledků lidské činnosti a ekonomická analýza využívání vod 

Každý členský stát zajistí, aby byla pro každou oblast povodí a pro část 

mezinárodní oblasti povodí ležící na jeho území zpracována: 

a) analýza jejích charakteristik, 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

 

§ 25 odst. 1 

 

1) Plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik se zpracovávají 

ve třech etapách, které představují: 
  
a) přípravné práce, které musí obsahovat 
1. předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s 

významným povodňovým rizikem, které se musí zveřejnit a zpřístupnit 

veřejnosti k připomínkám, a to nejméně 4 roky před začátkem období, 

kterého se budou plány pro zvládání povodňových rizik týkat, 
2. časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí, který se 

PT  
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Poznám

ka 
 

b) přezkoumání dopadů lidské činnosti na stav povrchových vod a 

podzemních vod, a  

c) ekonomická analýza využívání vod, 

a to podle technických specifikací uvedených v přílohách II a III a ve 
lhůtě nejpozději do čtyř let ode dne vstupu této směrnice v platnost; 

musí zveřejnit a zpřístupnit uživatelům vody a veřejnosti k 

připomínkám, a to nejméně 3 roky před začátkem období, kterého se 

budou plány povodí týkat, 
3. analýzu všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí, 

zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních 

vod, mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik pro 

oblasti vymezené podle bodu 1, ekonomickou analýzu užívání vody, a 
na jejich základě zpracovaný předběžný přehled významných problémů 

nakládání s vodami zjištěných v povodí, včetně uvedení umělých 

vodních útvarů, určení silně ovlivněných vodních útvarů a jeho 

zdůvodnění a návrhů zvláštních cílů ochrany vod, který se musí 

zveřejnit a zpřístupnit uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám, a to 

nejméně 2 roky před začátkem období, kterého se budou plány povodí a 

plány pro zvládání povodňových rizik týkat, 
  
b) zpracování návrhů plánů povodí a návrhů plánů pro zvládání 
povodňových rizik, které musí být zpracovány podle výsledků 

přípravných prací a obsahovat programy opatření k dosažení cílů podle 

§ 24 odst. 4, zveřejněny a zpřístupněny uživatelům vody a veřejnosti k 

připomínkám nejméně 1 rok před začátkem období, kterého se budou 
plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik týkat, 
c) zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik 

upravených podle vyhodnocení konzultací s uživateli vody a veřejností  

  24/2011 

 

§ 8 odst. 2, 3 

až 6 

 

(2) Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik 

pro úroveň dílčího povodí obsahuje 

a) informace o geografických charakteristikách, 
b) informace o hydrogeologických podmínkách, zejména o 

nadložních vrstvách infiltračních oblastí podzemních vod, 
c) informace o říční síti a o podzemních vodách, 
d) informace o vodních útvarech včetně jejich umístění a hranic, 
e) demografické a socioekonomické informace, 
f) informace o způsobu užívání území, včetně určení hlavních 

urbanizovaných, průmyslových a zemědělských oblastí, případně 

též rybářských a lesnických oblastí a oblastí využívaných 

k rekreaci, 
g) informace o užívání území v infiltračních oblastech nebo 

oblastech, ze kterých se podzemní voda doplňuje, včetně vnosu 

znečišťujících látek a změn charakteristik doplňování zásob 

podzemních vod vlivem lidské činnosti,  
h) identifikaci současných a odhady budoucích požadavků na užívání 

vody,  
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i) identifikaci současných a odhady budoucích požadavků na 

ochranu před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod. 

(3) Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik 
pro úroveň vodních útvarů obsahuje 

a) identifikaci vazeb mezi útvary podzemních vod, útvary 

povrchových vod a vodními či na vodu vázanými suchozemskými 

ekosystémy a stanovení vodních útvarů podzemních vod, na 

kterých jsou přímo závislé ekosystémy povrchových vod nebo 

suchozemské ekosystémy, včetně návrhu úpravy vymezení 

vodních útvarů, pokud vazby mezi vodními útvary či chráněnými 

územími způsobují riziko nedosažení cílů pro ochranu a 

zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních 

ekosystémů v části vodního útvaru, 
b) informace o typech a míře lidské činnosti, kterým jsou útvary 

povrchových a podzemních vod vystaveny, zejména 
1. odhady a identifikaci významných zdrojů znečištění, zvláště 

látkami uvedenými v příloze 1 zákona, z komunálních, 

průmyslových, zemědělských a jiných zařízení podle 

požadavků přílohy II část 1.4 směrnice 2000/60/ES, 
2. odhady a identifikaci významných odběrů z podzemních a 

povrchových vod, vypouštění do povrchových vod a 

umělého doplňování podzemních vod, v členění pro 

komunální, průmyslová, zemědělská a jiná užití, včetně 

jejich umístění, sezónní proměnlivosti, celkového ročního 

množství a chemického složení, 
3. odhady a identifikaci vlivů významných regulací odtoku 

vody, včetně převádění a odklánění vod na celkové 

průtokové charakteristiky a vodní bilanci, 
4. identifikaci významných morfologických úprav vodních 

útvarů, 
5. odhady a identifikaci dalších významných vlivů lidské 

činnosti na stav vod. 

(4) Další analýza všeobecných a vodohospodářských 

charakteristik sloužící k optimalizaci návrhu programů zjišťování a 

hodnocení stavu vod a k návrhu opatření se provádí pro rizikové vodní 

útvary. 

(5) Pro útvary podzemních vod analýza podle odstavce 4 

například obsahuje 

a) geologické charakteristiky vodního útvaru, včetně rozsahu a typu 
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geologických jednotek, 

b) hydrogeologické charakteristiky vodního útvaru, včetně 

propustnosti, pórovitosti a napjatosti hladiny podzemních vod, 

c) charakteristiky povrchových sedimentů a půd infiltračního území, 

včetně mocnosti, pórovitosti, propustnosti a absorpčních vlastností 

sedimentů a půd, 

d) stratifikační charakteristiky podzemní vody ve vodním útvaru, 

e) seznam souvisejících útvarů povrchových vod, vodních a 

suchozemských ekosystémů, se kterými je vodní útvar hydraulicky 

spojen, včetně odhadu směrů a podílu výměny vody mezi nimi,  

f) dostačující data potřebná pro výpočet dlouhodobého ročního 

průměrného množství odběrů a celkového doplňování podzemní 

vody, včetně poloh všech míst odběrů a vypouštění, 

g) chemické složení vod vypouštěných do útvaru podzemních vod, 

h) popis chemického složení podzemní vody, včetně specifikace míry 

ovlivnění lidskou činností,  

(6) další hodnocení trendů znečišťujících látek z kontaminačních 

mraků s ohledem na jejich šíření a vliv na stav vod, životní prostředí a 

lidské zdraví. Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik 
pro úroveň chráněných oblastí obsahuje zejména 

a) identifikace vazeb mezi chráněnými oblastmi a vodními útvary, 

b) informace o vodních zdrojích, včetně identifikace míst odběrů 

vody s vydatností více jak 10 m3/den a míst k odběru pitné vody 

sloužících pro 50 a více osob, a ročních průměrných odběrech 

z těchto zdrojů, 

c) informace o povrchových vodách využívaných ke koupání osob, 

d) údaje charakterizující stav jednotlivých chráněných oblastí, 

e) odhady vlivů lidské činnosti podle odstavce 3 písm. b) na stav 

jednotlivých chráněných oblastí. 

  24/2011 § 9 Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a 

podzemních vod 
(1) Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a 

podzemních vod se zpracovává pro jednotlivé vodní útvary. 
 (2) Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a 
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podzemních vod zahrnuje zejména 
a) vyhodnocení citlivosti stavu vodních útvarů povrchových vod na 

dopady lidské činnosti podle § 8 odst. 3 písm. b), 
b) vyhodnocení rizika nedosažení cílů ochrany vod jako složky 

životního prostředí podle § 23a zákona v jednotlivých vodních útvarech, 
c) zpracování seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek 

a znečišťujících látek8) z údajů podle § 5 písm. l), 
d) vyhodnocení předchozích opatření9) přijatých s cílem omezit 

negativní vliv lidské činnosti na stav vod, 
e) návrh vymezení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů (§ 14), 
f) zhodnocení očekávaných dopadů různých scénářů klimatické změny 

na 
1. dopady lidské činnosti na stav vod a na chráněné oblasti, 
2. vodní zdroje a zajištění vodohospodářských služeb. 
 (3) Referenčním obdobím10) pro stanovení hodnot látek do 

seznamu podle odstavce 2 písm. c) je rok 2010; pro ty látky, na které se 

vztahuje směrnice 91/414/EHS, budou vypočteny jako průměrná 

hodnota z let 2008, 2009 a 2010. Při aktualizaci plánů povodí je 

referenčním obdobím rok před dokončením přípravných prací. Pro látky, 

na které se vztahuje směrnice 91/414/EHS, budou vypočteny jako 

průměrná hodnota ze tří posledních let před dokončením přípravných 

prací. 

  24/2011 § 7 
Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí 

(1)Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí zohlední 

požadavky mezinárodních komisí, které koordinují zpracování plánů 

povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik v mezinárodních 
oblastech povodí Labe, Odry a Dunaje. 

(2) Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí je 

koordinován se zpracováním příslušného plánu pro zvládání 

povodňových rizik a zahrnuje zejména 

a) analýzu všeobecných a vodohospodářských charakteristik 

povodí, 
b) zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a 

podzemních vod, 
c) zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových 

rizik, 
d) ekonomickou analýzu užívání vody, 
e) stanovení cílů pro plán povodí, 
f) přehled významných problémů nakládání s vodami, 
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ení * 
 

Poznám

ka 
 

g) určení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, včetně 

posouzení dopadů opatření navrhovaných do plánů pro 

zvládání povodňových rizik na stav vod, 
h) návrh zvláštních cílů podle § 23a odst. 4 zákona, 
i) návrh opatření k dosažení cílů, 
j) návrh plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik, 
k) připomínkování výstupů přípravných prací, 
l) připomínkování návrhů plánů povodí a plánů pro zvládání 

povodňových rizik, 
m) posouzení vlivu plánů povodí a plánu pro zvládání 

povodňových rizik na životní prostředí. 

(3) V časovém plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí se 

určí období, za které budou shromažďovány podklady používané podle 

§ 5. Období se určí na základě dostupnosti podkladových údajů a dat 
s přihlédnutím k požadavkům mezinárodních komisí, které koordinují 

zpracování plánů mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje. 

  24/2011 
ve znění 

312/2015 

§ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podklady pro přípravné práce a zpracování návrhů plánů 
Podklady pro přípravné práce a zpracování návrhů plánů zahrnují 

zejména 
 a) státní mapová díla určená pro veřejné užití3) nebo mapová díla 

zpracovaná na jejich podkladě, 
 b) informace shromažďované v informačních systémech veřejné správy, 
 c) údaje a výstupy vodní bilance podle § 22 zákona, 
 d) demografické a hospodářské údaje Českého statistického úřadu pro 

jednotlivé obce, 
 e) schválené plány rozvoje vodovodů a kanalizací4), 
 f) územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady a údaje 

o využití území, 
 g) údaje ze schválených pozemkových úprav5), 
 h) údaje o stavu ochrany před povodněmi, 
 i) údaje o vodním režimu krajiny, 
 j) akční plány nebo programy přijaté k implementaci právních předpisů 

Evropské unie a k realizaci závazků České republiky vyplývajících 

z mezinárodních smluv a závazků v oblasti vod, 
 k) údaje o užívání vod a nakládání s nimi, 
 l) údaje o emisích, vypouštění a únicích prioritních látek podle nařízení 

vlády vydaného podle § 39 odst. 3 zákona a aldrinu, dieldrinu, 

endrinu, isodrinu, p,p-DDT, DDT celkem, tetrachlorethylenu a 
trichlorethylenu, vedených podle jiného právního předpisu6) a 

případně na základě jiných dostupných údajů, do povrchových 

vod, 
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

 m) údaje o vlivech na stav povrchových a podzemních vod, 
 n) údaje o monitorovacích programech a výsledcích hodnocení stavu 

vod, 
 o) ekonomické údaje o užívání vody a 
 p) údaje o povodňových škodách v jednotlivých obcích. 

  24/2011 § 11 Ekonomická analýza užívání vody 
 
 Ekonomická analýza užívání vody zahrnuje shromáždění a 

vyhodnocení ekonomických informací o užívání vody pro 
  
a) výpočty návratnosti nákladů se zřetelem na dlouhodobou předpověď 

nabídky a poptávky užívání vody včetně 
1. odhadu objemu, cen a nákladů souvisejících s vodohospodářskými 

službami, 
2. odhadu souvisejících investic, včetně prognózy těchto investic, 
  
b) posouzení nákladově nejefektivnější kombinace opatření týkajících se 

užívání vody k naplnění cílů plánů povodí na základě odhadu 

nákladů na tato opatření. 

  

Čl. 5 odst. 2 Analýzy a přezkoumání uvedené v odstavci 1 se přehodnotí a podle 

potřeby aktualizují nejpozději do 13 let ode dne vstupu této směrnice 
v platnost a dále každých šest let. 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 25 odst. 3 Plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik se přezkoumávají 

a aktualizují každých 6 let ode dne jejich schválení podle postupů 

 uvedených v odstavcích 1 a 2. 

PT  

Čl. 6 odst. 1 Registr chráněných oblastí 

1. Členské státy zajistí zřízení registru nebo registrů všech oblastí 

nacházejících se v každé oblasti povodí, které byly podle příslušných 

právních předpisů Společenství na ochranu povrchových a podzemních 

vod nebo na zachování stanovišť a druhů živočichů a rostlin přímo 

závislých na vodě vymezeny jako oblasti vyžadující zvláštní ochranu. 

Členské státy zajistí, aby registry byly dokončeny nejpozději do čtyř let 

ode dne vstupu této směrnice v platnost. 

254/2001 
ve znění 

20/2004 
150/2010 

§ 21 odst. 2 

písm. c) 
Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod zahrnuje 

zejména zřízení, vedení a aktualizace evidence 
i. vodních toků a objektů na nich, jejich 

dílčích povodí, hydrogeologických rajonů a vodních nádrží, 
ii. vodních útvarů včetně silně ovlivněných 

vodních útvarů a umělých vodních útvarů, 
iii. množství a jakosti povrchových a 

podzemních vod, stavu vodních útvarů a ekologického 

potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, 
iv. odběrů povrchových a podzemních vod, 

vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace 
povrchových vod ve vodních nádržích, 

v. mezinárodních oblastí povodí na území České republiky a 

dílčích povodí (§ 24), 
vi. chráněných oblastí přirozené akumulace vod (§ 28), 

vii. ochranných pásem vodních zdrojů (§ 30), 
 
viii. zdrojů povrchových a podzemních vod, které jsou využívány 

PT 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné 

vody, 
v. ix. citlivých oblastí (§ 32), 

vi. x. zranitelných oblastí (§ 33), 
vii. oblastí povrchových vod využívaných ke koupání (§ 

34), 
viii. xii. povrchových vod, které jsou nebo se mají stát 

trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů 

ryb a dalších vodních živočichů (§ 35), 
ix. xiii. vodních děl k vodohospodářským melioracím 

pozemků (§ 56), 
x. xiv. záplavových území (§ 66). 

Rozsah a způsob zpracování, ukládání a předávání údajů zahrnutých v 

evidencích, včetně statistických a kartografických dat, do informačních 

systémů veřejné správy (§ 22 odst. 3 a 4) stanoví Ministerstvo 

zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí 

vyhláškou. 

  9254     

  254/2001 
ve znění 

20/2004 
150/2010 

§ 22 odst. 3 Ministerstvo zemědělství spravuje informační systém veřejné správy 

podle § 21 odst. 2 písm. c) pro evidenci 

f) vodních toků a objektů na nich, jejich dílčích povodí a vodních 

nádrží, 
g) odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a 

důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích, 
c) mezinárodních oblastí povodí na území České republiky a dílčích 

povodí (§ 24), 
d) zdrojů povrchových a podzemních vod, které jsou využívány nebo 

u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, 
e) vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků (§ 56). 

  

  9254     

  254/2001 
ve znění 

20/2004 
150/2010 

§ 22 odst. 4 Ministerstvo životního prostředí spravuje informační systém veřejné 

správy podle § 21 odst. 2 písm. c) pro evidenci 

a)hydrogeologických rajonů a vodních útvarů včetně silně 

ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů, 
b) množství a jakosti povrchových a podzemních vod, stavu 

vodních útvarů a ekologického potenciálu silně ovlivněných a 

umělých vodních útvarů, 
c) chráněných oblastí přirozené akumulace vod, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

d) ochranných pásem vodních zdrojů, 
e) citlivých oblastí, 
f) zranitelných oblastí, 
g) oblastí povrchových vod využívaných ke koupání, 
h) záplavových území., 
i) povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale 

vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších 

vodních živočichů. 

  9254     

  254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 22 odst. 5 Ministerstvo životního prostředí spravuje jako samostatnou součást 

informačního systému veřejné správy podle § 21 odst. 2 písm. c) registr 

chráněných území, ve kterém v návaznosti na vodní útvary povrchové 

nebo podzemní vody eviduje území vyžadující zvláštní ochranu podle 

tohoto zákona nebo zákona o ochraně přírody a krajiny). 

  

Čl. 6 odst. 2 Registr nebo registry zahrnou všechny vodní útvary určené podle čl. 7 
odst. 1 a chráněné oblasti uvedené v příloze IV. 

254/2001 
ve znění 

20/2004 
150/2010 

§ 22 odst. 4 Ministerstvo životního prostředí spravuje informační systém veřejné 

správy podle § 21 odst. 2 písm. c) pro evidenci 

f) hydrogeologických rajonů a vodních útvarů včetně silně 

ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů, 
g) množství a jakosti povrchových a podzemních vod, stavu vodních 

útvarů a ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých 

vodních útvarů, 
h) chráněných oblastí přirozené akumulace vod, 
i) ochranných pásem vodních zdrojů, 
j) citlivých oblastí, 
k) zranitelných oblastí, 
l) oblastí povrchových vod využívaných ke koupání, 
m) záplavových území., 
i) povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro 

život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních 

živočichů. 

PT  

  254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 22 odst. 5 Ministerstvo životního prostředí spravuje jako samostatnou součást 

informačního systému veřejné správy podle § 21 odst. 2 písm. c) registr 

chráněných území, ve kterém v návaznosti na vodní útvary povrchové 

nebo podzemní vody eviduje území vyžadující zvláštní ochranu podle 

tohoto zákona nebo zákona o ochraně přírody a krajiny). 

  

Čl. 6 odst. 3 Registr nebo registry chráněných oblastí se pro každou oblast povodí 

průběžně přezkoumávají a aktualizují. 
254/2001 
ve znění 

§ 21 odst. 2 

písm. c) 

Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod zahrnuje 

zejména PT  
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

20/2004 
150/2010 

a) zjišťování množství a jakosti povrchových a podzemních vod včetně 

jejich ovlivňování lidskou činností a zjišťování stavu vodních útvarů a 

ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, 
b) vedení vodní bilance (§ 22 odst. 1), 
c) zřízení, vedení a aktualizace evidence 
1. vodních toků a objektů na nich, jejich dílčích povodí, 

hydrogeologických rajonů a vodních nádrží, 
2. vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých 

vodních útvarů, 
3. množství a jakosti povrchových a podzemních vod, stavu vodních 

útvarů a ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních 

útvarů, 
4. odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a 

důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích, 
5. mezinárodních oblastí povodí na území České republiky a dílčích 

povodí (§ 24), 
6. chráněných oblastí přirozené akumulace vod (§ 28), 
7. ochranných pásem vodních zdrojů (§ 30), 
8. zdrojů povrchových a podzemních vod, které jsou využívány nebo u 

kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, 
9. citlivých oblastí (§ 32), 
10. zranitelných oblastí (§ 33), 
11. oblastí povrchových vod využívaných ke koupání (§ 34), 
12. povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro 

život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů (§ 

35), 
13. vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků (§ 56), 
14. záplavových území (§ 66).  
Rozsah a způsob zpracování, ukládání a předávání údajů zahrnutých v 

evidencích, včetně statistických a kartografických dat, do informačních 

systémů veřejné správy (§ 22 odst. 3 a 4) stanoví Ministerstvo 

zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí 

vyhláškou.  

Čl. 7 odst. 1 Vody využívané k odběru pitné vody 

Členské státy určí pro každou oblast povodí: 

– všechny vodní útvary využívané k odběru vody určené k lidské 

spotřebě, pokud poskytují průměrně více než 10 m3 vody za den 

254/2001 
ve znění 

20/2004 

§ 22 odst. 3 

písm. d) 

Ministerstvo zemědělství spravuje informační systém veřejné správy 

podle § 21 odst. 2 písm. c) pro evidenci  

d) zdrojů povrchových a podzemních vod, které jsou využívány 

nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné 

vody, 

 
 
 

PT 9 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

nebo slouží více než 50 osobám, a 

– vodní útvary uvažované pro tento účel. 

V souladu s přílohou V členské státy monitorují vodní útvary, které 

podle přílohy V poskytují průměrně více než 100 m3 vody za den. 

  254/2001 
ve znění 

20/2004 

§ 2 odst. 8 Vodním zdrojem jsou povrchové nebo podzemní vody, které jsou 

využívány nebo které mohou být využívány pro uspokojení potřeb 

člověka, zejména pro pitné účely. 

  

  258/2000  § 20 odst. 2 V katastru nemovitostí se vyznačují ochranná pásma vodních děl (§ 58 

odst. 3) podle odstavce 1 a ochranná pásma vodních zdrojů (§ 30) údaji 

o způsobu ochrany nemovitostí. 

  

Čl. 7 odst. 2 Kromě splnění cílů podle článku 4 v souladu s požadavky této směrnice 

pro povrchové vody, včetně norem kvality stanovených na úrovni 

Společenství podle článku 16, zajistí členské státy pro každý vodní 

útvar určený podle odstavce 1, aby za použitého režimu úpravy vody a 
v souladu s právními předpisy Společenství splnila upravená voda 

požadavky směrnice 80/778/EHS ve znění směrnice 98/83/ES. 

258/2000 
ve znění 

274/2003 

§ 3 odst. 1 Pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která 

je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v 

potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, 

které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským 

tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, 
skupenství a způsob jejího dodávání.5) Hygienické požadavky na 

zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody (dále jen „jakost pitné 

vody“) se stanoví hygienickými limity mikrobiologických, 

biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů, 

které jsou upraveny prováděcím právním předpisem, nebo jsou 

povoleny nebo určeny podle tohoto zákona příslušným orgánem 

ochrany veřejného zdraví. Hygienické limity se stanoví jako nejvyšší 

mezní hodnoty, mezní hodnoty a doporučené hodnoty. Doporučené 

hodnoty jsou nezávazné hodnoty ukazatelů jakosti pitné vody, které 

stanoví minimální žádoucí nebo přijatelnou koncentraci dané látky, 

nebo optimální rozmezí koncentrace dané látky. Za pitnou vodu se 

nepovažuje přírodní léčivý zdroj a přírodní minerální voda, o níž bylo 

vydáno osvědčení podle zvláštního právního předpisu. 

PT  

Čl. 7 odst. 3 Členské státy zajistí nezbytnou ochranu určených vodních útvarů s cílem 

zabránit zhoršování jejich kvality, za účelem snížení stupně úpravy 

potřebného pro výrobu pitné vody. Pro tyto vodní útvary mohou členské 

státy zřídit ochranná pásma. 

254/2001 
ve znění 

85/2012 

§ 29 odst. 1 Zdroje podzemních vod jsou přednostně vyhrazeny pro zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou a pro účely, pro které je použití pitné vody 

stanoveno zvláštním právním předpisem.5) K jiným účelům může 

vodoprávní úřad povolit použití podzemní vody, jen není-li to na úkor 

uspokojování uvedených potřeb. 

PT  
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  254/2001 
ve znění 

150/2010  

§ 30 odst. 1 K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů 

podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro 

zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za 
rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo 

pramenité vody stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením 

obecné povahy. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad 

stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je 

uvedeno v první větě. Vodoprávní úřad může ze závažných důvodů 

ochranné pásmo změnit, popřípadě je zrušit. Stanovení ochranných 

pásem je vždy veřejným zájmem. 

 

  

  254/2001 § 31 Pro zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se 

předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, ukazatele a hodnoty 

jejich přípustného znečištění stanoví vláda nařízením. 

  

  428/2001 
ve znění 

146/2004 
48/2014 

§ 21 (1) Ukazatelé jakosti vody odebrané z povrchových vodních zdrojů 

nebo podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou (dále 

jen "surová voda") a jejich mezní hodnoty pro jednotlivé kategorie 

standardních metod úpravy surové vody na vodu pitnou, včetně jejich 

definic, jsou uvedeny v příloze č. 13. 

  (2) Ukazatele surové vody podle odstavce 1 se zjišťují postupem, 

který splňuje podmínky uvedené v příloze č. 14. 

  (3) Minimální četnost odběrů vzorků a rozsah analýz surové vody jsou 

uvedeny v příloze č. 9 tabulkách 5 a 6. 

  (4) Krajskému úřadu předává provozovatel výsledky rozborů v 

předepsané elektronické formě stanovené ministerstvem jedenkrát 

ročně vždy do 31. března za předcházející rok v rozsahu přílohy č. 9 

tabulek 1 a 3. 

  

  428/2001 
ve znění 

146/2004 
515/2006 
48/2014 

§ 22   (1) Surová voda se odebírá především z vodních zdrojů, které se v 

přirozeném stavu svým fyzikálním, chemickým, mikrobiologickým, 

popř. biologickým složením a vlastnostmi co nejvíce blíží požadavkům 

na pitnou vodu. Při rozhodování mezi několika možnými vodními 

zdroji se vychází z optimálních investičních a provozních nákladů ve 

vztahu ke složitosti technologie úpravy a náročnosti na dopravu vody. 

Při výběru vodního zdroje se hodnotí i využitelná vydatnost vodního 

zdroje, možnost ochrany jakosti vody ve vodním zdroji, potenciální 
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kontaminace vody a další místní podmínky. 

  (2) Pro zařazení do kategorie se vzorky surové vody odebírají v místě 

před stavbou pro úpravu vody. 

  (3) Surová voda se rozděluje podle limitních hodnot do tří kategorií 

A1, A2 a A3 odpovídajících standardním metodám úpravy podle 

přílohy č. 13 tabulky č. 2. 

 (4) Zařazení surové vody do kategorie uvedené v odstavci 3 provádí 

provozovatel podle vyhodnocení ukazatelů jakosti surové vody, které 

jsou uvedeny v příloze č. 13; směrné a mezné hodnoty pro posouzení 

jakosti surové vody v těchto tabulkách neuvedené určí provozovatel 

individuálně podle účinnosti technologie na efekt úpravy v souladu se 

stanoviskem příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví podle 

zvláštního právního předpisu. 23) 

  (5) Pro zařazení surové povrchové vody do kategorií uvedených v 

odstavci 3 se vychází z minimálně 12 vzorků odebraných v průběhu 

dvou let. Optimální počet vzorků činí 24 - 36. 

 (6) Kategorie surové vody je každoročně upřesňována na základě 

výsledků analýz surové vody podle plánu kontrol jakosti vod. 

  (7) Kategorizace surové vody se neprovádí u vody bez technologie 

úpravy vody a staveb k jímání vody, s případným zdravotním 

zabezpečením vody. 

  428/2001  § 23   (1) Pro výběr nového zdroje surové vody se kromě ukazatelů 

uvedených v příloze č. 13 použijí další ukazatelé uvedené v příloze č. 9 

tabulce 2. 

  (2) Pro posouzení současné a výhledové jakosti surové vody ve zdroji 

povrchové vody se pro určení způsobu technologie úpravy vody 

provádí průzkum i za mimořádných průtokových poměrů a 

vyhodnocení s ohledem na možné znečišťovatele v povodí. Zároveň se 

provedou zkoušky upravitelnosti této vody jako podklad pro návrh 

určení standardní metody úpravy vody 

  

  428/2001 
ve znění 

48/2014 

Příloha č. 13 POŽADAVKY NA JAKOST SUROVÉ VODY 
 

ČÁST 1. UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY A JEJICH 

MEZNÉ HODNOTY PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE 

STANDARDNÍCH METOD ÚPRAVY SUROVÉ VODY NA PITNOU 

VODU 
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      16 

Čl. 8 odst. 1 Monitorování stavu povrchových vod, podzemních vod a chráněných 

oblastí 

Členské státy zajistí zřízení programů pro monitorování stavu vod za 
účelem zajištění provázaného a úplného přehledu o stavu vod v každé 

oblasti povodí: 

– pro povrchové vody tyto programy zahrnou: 

i) objem a hladinu nebo průtok vody v rozsahu, který je 

relevantní pro ekologický a chemický stav a ekologický 

potenciál, a 

ii) ekologický a chemický stav a ekologický potenciál; 

– pro podzemní vody zahrnou tyto programy monitorování 

chemického a kvantitativního stavu; 

– pro chráněné oblasti se tyto programy doplní o požadavky 

právních předpisů Společenství, podle nichž byly jednotlivé 

chráněné oblasti zřízeny 

254/2001 
ve znění 

20/2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod slouží k 

zajišťování podkladů pro výkon veřejné správy podle tohoto zákona, 

plánování v oblasti vod a k poskytování informací veřejnosti a provádí 

se podle povodí povrchových vod a hydrogeologických rajonů 

podzemních vod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT 9 

  98/2011 
ve znění 

313/2015 

 

Příloha č. 1  

 

Požadavky pro monitoring útvarů povrchových vod v chráněných 

oblastech 
  

  98/2011 
ve znění 

313/2015 

Příloha č. 9   

 

Monitoring ekologického a chemického stavu povrchových vod   

  5/2011 

 

§ 15 odst. 1 a 
2 

 

Monitorovací síť podzemních vod se navrhuje v souladu s Rámcový 

Rámcovým programem zjišťování a hodnocení stavu vod a chráněných 

území České republiky (dále jen „Rámcový program monitoringu“)3) a 
podle účelu se dělí na:  

-monitorovací síť chemického stavu podzemních vod. 

-monitorovací síť kvantitativního stavu podzemních vod, 
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Monitorovací síť chemického stavu podzemních vod se navrhuje tak, 

aby poskytla souvislý přehled o jakosti podzemních vod v  dílčím 

povodí, umožnila identifikovat významné a trvalé vzestupné trendy 

znečišťujících látek a umožnila hodnotit chemický stav útvarů 

podzemních vod podle této vyhlášky. 

Čl. 8 odst. 2 Tyto programy musí být proveditelné nejpozději do šesti let ode dne 

vstupu této směrnice v platnost, pokud příslušné právní předpisy 

nestanoví jinak. Takové monitorování je v souladu s požadavky 

uvedenými v příloze V. 

 

254/2001 
ve znění 

20/2004 
150/2010 

§ 21 odst. 2 Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod zahrnuje 

zejména 

a) zjišťování množství a jakosti povrchových a podzemních vod 

včetně jejich ovlivňování lidskou činností a zjišťování stavu vodních 

útvarů a ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních 

útvarů, 
b) vedení vodní bilance (§ 22 odst. 1), 
c) zřízení, vedení a aktualizace evidence 

1. vodních toků a objektů na nich jejich dílčích povodí, 

hydrogeologických rajonů a vodních nádrží, 
2. vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a 

umělých vodních útvarů, 
3. množství a jakosti povrchových a podzemních vod, stavu 

vodních útvarů a ekologického potenciálu silně 

ovlivněných a umělých vodních útvarů, 
4. odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění 

odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve 

vodních nádržích, 
5. mezinárodních oblastí povodí na území České 

republiky a dílčích povodí (§ 24), 
 
6. chráněných oblastí přirozené akumulace vod (§ 28), 
7. ochranných pásem vodních zdrojů (§ 30), 
8. zdrojů povrchových a podzemních vod, které jsou 

využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití 

jako zdroje pitné vody, 
9. citlivých oblastí (§ 32), 
10. zranitelných oblastí (§ 33), 
11. oblastí povrchových vod využívaných ke koupání (§ 34), 
12. povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale 

vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a 

dalších vodních živočichů (§ 35), 
13. vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků (§ 

56), 
14. záplavových území (§ 66). 
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Rozsah a způsob zpracování, ukládání a předávání údajů zahrnutých v 

evidencích, včetně statistických a kartografických dat, do informačních 

systémů veřejné správy (§ 22 odst. 3 a 4) stanoví Ministerstvo 

zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí 

vyhláškou. 

Čl. 8 odst. 3 Technické specifikace a normalizované metody analýzy a monitorování 

stavu vod se stanoví postupem podle článku 21. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

  ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompe 

NT  

Čl. 9 odst. 1 Návratnost nákladů na vodohospodářské služby 

1. Členské státy vezmou v úvahu zásadu návratnosti nákladů na 

vodohospodářské služby, včetně environmentálních nákladů a nákladů 

na využívané zdroje, s ohledem na ekonomickou analýzu provedenou 

podle přílohy III, a zejména v souladu se zásadou, že znečišťovatel platí. 

Do roku 2010 členské státy zajistí, 

– aby politika poplatků v oblasti vody vytvořila uživatelům 

dostatečné podněty k tomu, aby užívali vodní zdroje efektivně, a 

tím přispěli k dosažení environmentálních cílů této směrnice; 

– aby různá hospodářská odvětví, rozčleněná přinejmenším na průmysl, 

domácnosti a zemědělství, přiměřeně přispívala k úhradě nákladů na 

vodohospodářské služby, a to na základě ekonomické analýzy 

provedené v souladu s přílohou III a v duchu zásady, že znečišťovatel 
platí. 

Členské státy přitom mohou přihlédnout k sociálním, environmentálním 

a ekonomickým důsledkům úhrady, jakož i ke geografickým a 

klimatickým podmínkám dotčené oblasti či oblastí. 

254/2001 
ve znění  

113/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 88  Poplatek za odebrané množství podzemní vody 

§ 88 

Subjekt poplatku 

(1) Poplatníkem poplatku za odebrané množství podzemní vody je 

oprávněný z povolení k odběru podzemní vody. 

(2) V případě, že oprávněný podle odstavce 1 umožnil výkon svého 

povolení k nakládání s vodami podle § 11 odst. 3 provozovateli 
vodovodu pro veřejnou potřebu podle zákona upravujícího vodovody a 

kanalizace, je poplatníkem poplatku tento provozovatel vodovodu pro 

veřejnou potřebu. 

 

PT 10 

  254/2001 
ve znění  

113/2018 

 

§ 88a § 88a 

Předmět poplatku 

Předmětem poplatku za odebrané množství podzemní vody je odběr 

podzemní vody podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. 
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  254/2001 
ve znění  

113/2018 

 

§ 88b § 88b 

Osvobození od poplatku 

Od poplatku za odebrané množství podzemní vody se osvobozuje 

odebírání podzemní vody provedené poplatníkem na území jedné obce 

nebo vojenského újezdu, jehož objem nepřekračuje 6000 m3 za 

kalendářní rok nebo nepřekračuje 500 m3 v každém měsíci kalendářního 

roku. 

 

  

  254/2001 
ve znění  

113/2018 

 

§ 88c § 88c 

Základ poplatku 

Základem poplatku za odebrané množství podzemní vody je objem 

odebrané vody v m3. 

 

  

  254/2001 
ve znění  

113/2018 

 

§ 88d § 88d 

Sazba poplatku 

Sazba poplatku za odebrané množství podzemní vody je uvedena v 

příloze č. 2 k tomuto zákonu. 

 

  

  254/2001 
ve znění  

113/2018 

 

§ 88e § 88e 

Výpočet poplatku 

Poplatek za odebrané množství podzemní vody se vypočte jako součin 

základu poplatku a sazby poplatku. 

 

  

  254/2001 
ve znění  

113/2018 

 

§ 88f § 88f 

Poplatkové období 

Poplatkovým obdobím poplatku za odebrané množství podzemní vody 
je kalendářní rok. 
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ka 
 

 

  254/2001 
ve znění  

113/2018 

 

§ 88g § 88g 

Rozpočtové určení poplatku 

Výnos poplatku za odebrané množství podzemní vody je z 

a) 50 % příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní 

vody uskutečňuje, a 

b) 50 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České 

republiky. 

 

  

  254/2001 
ve znění  

113/2018 

 

§ 88h § 88h 

Účelovost poplatku 

(1) Část výnosu poplatku za odebrané množství podzemní vody, která je 

příjmem rozpočtu kraje, může být použita pouze na podporu výstavby a 
obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro obec, na 

jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje, a na zřízení a 

doplňování zvláštního účtu podle § 42 odst. 4. 

 

(2) Část výnosu poplatku, která je příjmem Státního fondu životního 

prostředí České republiky, může být použita na zlepšování ochrany 

kvality a množství vod a sledování množství a kvality vod. 

  

  24/2011 
ve znění 

49/2014 

 

§ 4 (1) Základní opatření pro ochranu vod podle § 23a zákona navrhovaná v 

plánech povodí jsou 
a) opatření vyžadovaná k provádění předpisů Evropské unie pro oblast 

ochrany vod, včetně opatření požadovaných podle předpisů Evropské 

unie2), 
b) opatření k úpravě cenové politiky, která uplatní zásadu návratnosti 

nákladů s ohledem na ekonomickou analýzu podle § 11 a v souladu s 
principem znečišťovatel platí a která vytvoří dostatečné podněty k 

efektivnímu užívání vodních zdrojů a tím k dosažení cílů ochrany vod 

jako složky životního prostředí, k zajištění přiměřených výnosů za 

vodohospodářské služby z průmyslu, zemědělství a domácností s 

přihlédnutím k zavedené praxi, sociálním, environmentálním a 

ekonomickým důsledkům úhrady vodohospodářských služeb a ke 

geografickým a klimatickým podmínkám dotčeného území, 
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c) opatření pro podporu efektivního a udržitelného užívání vody s 
ohledem na dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí 

podle § 23a zákona, 
d) opatření k ochraně vod a vodních zdrojů využívaných k výrobě pitné 

vody, 
e) opatření k ochraně vod využívaných ke koupání, 
f) regulace odběrů povrchových a podzemních vod a vzdouvání 

povrchových vod, která mají významný vliv na stav vod, 
  
g) regulace umělých infiltrací nebo doplňování podzemích vod, 
h) opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně 

opatření směřujících ke snižování rozsahu mísicích zón, 
i) opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů, 
j) opatření k zamezení vstupu jakýchkoliv látek schopných způsobit 

znečištění do podzemních vod, aniž by prošly filtrací půdou nebo 

půdním podložím, 
k) opatření k zamezení vstupu jakýchkoliv látek uvedených v příloze č. 

1 zákona do podzemních vod, 
l) opatření na snížení znečištění povrchových a podzemních vod 

nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými 

látkami, 
m) opatření potřebná k prevenci významných úniků znečišťujících látek 

z technických zařízení a k prevenci nebo zmírnění následků událostí 

způsobujících havarijní znečištění, 
n) opatření pro jakékoliv jiné významné nepříznivé ovlivnění stavu vod 

identifikované v přípravných pracích, zejména opatření k zajištění 

odpovídajících hydromorfologických podmínek vodního útvaru, 

umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého 

ekologického potenciálu pro vodní útvary klasifikované jako umělé 

nebo silně ovlivněné, 
o) opatření k ochraně vodních ekosystémů, suchozemských ekosystémů 

a využití podzemních vod lidmi závislými na části útvaru podzemní 

vody zastoupené monitorovacím místem nebo místy, kde byla 

překročena hodnota normy jakosti pro podzemní vody nebo prahová 

hodnota, 
p) opatření potřebná pro zvrat významných a trvalých vzestupných 

trendů identifikovaných v útvarech podzemních vod za účelem 

postupného snižování znečištění podzemních vod a předcházení 

zhoršování jejich stavu. 
 (2) Doplňková opatření jsou zejména 
a) právní nástroje, 
b) správní nástroje,  
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c) ekonomické a fiskální nástroje, 
d) sjednané environmentální dohody, 
e) omezování emisí, 
f) kodexy správné praxe, 
g) znovuzřízení a obnova mokřadů, 
h) omezování odběrů vody, 
i) opatření na ovlivňování požadavků, mimo jiné podpora adaptované 

zemědělské výroby, jako je pěstování plodin s malou vláhovou potřebou 

v oblastech postižených suchem, 
j) opatření zaměřená na účinnost a opakované využití, mimo jiné 

podpora úsporných technologií v průmyslu a postupů zavlažování 

šetřících vodu, 
k) stavební projekty, 
l) revitalizační projekty, 
m) umělé doplňování zvodněných vrstev, 
n) vzdělávací projekty, 
o) výzkumné, vývojové a demonstrační projekty. 

  254/2001  
ve znění 

113/2018 

§ 89 

 

 

Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

§ 89 

Subjekt poplatku 

Poplatníkem poplatku za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových je ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových. 

 

  

  254/2001 
ve znění  

113/2018 

 

§89a Předmět poplatku 

(1) Předmětem poplatku za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových je vypouštění odpadních vod z jednotlivého zdroje 

znečištění do vod povrchových. 

(2) Zdrojem znečištění se rozumí území obce, území vojenského 

újezdu, průmyslový areál, stavba nebo zařízení, pokud se z nich 

vypouštějí samostatně odpadní vody do povrchových vod. 

  

  254/2001 
ve znění  

113/2018 

§ 89b Osvobození od poplatku 

Od poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se 

osvobozuje vypouštění 
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 a) minerálních vod odebíraných ze zdroje osvědčeného podle zákona 

upravujícího lázeňství jako přírodní léčivý zdroj, pokud nebyly použity 

při lázeňské péči, 

b) přírodních minerálních vod odebíraných ze zdroje osvědčeného 

podle zákona upravujícího lázeňství jako zdroj přírodní minerální vody, 

pokud nebyly použity při výrobě balených minerálních vod, 

c) vod ze sanačních vrtů a systémů, 

d) odpadních vod z průtočného chlazení parních turbín, 

e) odpadních vod vzniklých využitím podzemních nebo povrchových 

vod pro získání tepelné energie podle § 8 odst. 1 písm. d), nebo 

f) odpadních vod z odlehčovacích komor jednotné kanalizace podle § 8 

odst. 3 písm. g) splňujících technické požadavky pro jejich stavbu a 

provoz stanovené právním předpisem, kterým se provádí zákon o 

vodovodech a kanalizacích. 

  254/2001 
ve znění  

113/2018 

 

§ 89c Osvobození od dílčích poplatků 

(1) Od dílčího poplatku z objemu se osvobozuje vypouštění odpadních 

vod, jejichž objem nepřekračuje za poplatkové období objem 100000 

m3. 

(2) Od dílčího poplatku z jednotlivého znečištění se osvobozuje 

vypouštění odpadních vod nepřekračujících hmotnostní nebo 
koncentrační limit pro ukazatel tohoto znečištění uvedený v příloze č. 2 

k tomuto zákonu. 

  

  254/2001 
ve znění  

113/2018 

 

§ 89d Základ poplatku 

Základ poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se 

skládá z dílčích základů poplatku. 

  

  254/2001 
ve znění  

113/2018 

 

§89e Dílčí základy poplatku 

(1) Dílčí základy poplatku tvoří 

a) objem odpadních vod v m3 v případě dílčího poplatku z objemu a 

b) celkové množství jednotlivého znečištění uvedeného v příloze č. 2 k 

tomuto zákonu obsaženého v odpadních vodách v kg v případě dílčího 

poplatku z tohoto znečištění. 
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(2) Poplatník může snížit dílčí základ poplatku z jednotlivého 

znečištění o celkové množství tohoto znečištění obsažené v odebrané 

vodě, ze které se stala vypouštěná odpadní voda. 

(3) Pro účely výpočtu poplatku se celkové množství jednotlivého 

znečištění ve vodách v kg vypočte jako součin 

a) průměrné koncentrace ukazatele tohoto znečištění uvedeného v 

příloze č. 2 k tomuto zákonu ve vodách v kg/m3 a 

b) objemu vod v m3. 

(4) Je-li provoz čistírny odpadních vod omezen nebo přerušen v 

důsledku povodně nebo jiné přírodní katastrofy, považuje se za celkové 

množství jednotlivého znečištění ve vodách podle odstavce 3 za období, 

kdy byl provoz omezen nebo přerušen, součin 

a) počtu dní, kdy byl provoz omezen nebo přerušen, a 

 

b) podílu celkového množství jednotlivého znečištění ve vodách za 

předcházející poplatkové období a počtu dní tohoto poplatkového 

období. 

  254/2001 
ve znění  

113/2018 

 

§89f Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

je uvedena v příloze č. 2 k tomuto zákonu. 

(2) Při výpočtu poplatku za organické znečištění vypouštěných 

odpadních vod se použije rozdílná sazba pro čištěné a nečištěné 

odpadní vody. 

(3) Za čištěné odpadní vody se pro účely výpočtu poplatku považují 

vody splňující hodnoty emisních standardů stanovené v nařízení vlády 

podle § 38 odst. 10; není-li emisní standard stanoven, emisní limity pro 

vypouštění odpadních vod uvedené v povolení podle § 8 odst. 1 písm. 

c). 

  

  254/2001 
ve znění  

113/2018 

 

§ 89g Sleva na dílčím poplatku 

(1) V případě, že u jednotlivého znečištění dojde v důsledku realizace 

technického nebo technologického opatření s trvalým účinkem ke 

snížení jeho vypouštěného množství oproti bezprostředně 

předcházejícímu poplatkovému období, lze uplatnit slevu na dílčím 
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ka 
 

poplatku. 

(2) Sleva na dílčím poplatku z jednotlivého znečištění činí součin 

a) dílčího základu poplatku, 

b) sazby pro tento dílčí základ poplatku, 

c) podílu 

1. rozdílu dílčího základu poplatku v bezprostředně předcházejícím 

poplatkovém období a dílčího základu poplatku a 

2. dílčího základu poplatku v bezprostředně předcházejícím 

poplatkovém období a 

d) koeficientu 2,5. 

(3) Sleva podle odstavce 2 činí nejvýše součin dílčího základu poplatku 

a sazby pro tento dílčí základ poplatku. 

(4) Slevu nelze uplatnit, pokud je podíl podle odstavce 2 písm. c) nižší 

než 0,1. 

  254/2001 
ve znění  

113/2018 

 

§ 89h Výpočet poplatku 

Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se vypočte 

jako součet dílčího poplatku z objemu a dílčích poplatků z jednotlivých 

znečištění. 

  

  254/2001 
ve znění  

113/2018 

 

§ 89i Výpočet dílčích poplatků 

Dílčí poplatek se vypočte jako rozdíl 

a) součinu dílčího základu poplatku a sazby pro tento dílčí základ 

poplatku a 

b) poplatníkem uplatněné slevy na dílčím poplatku. 

  

  254/2001 
ve znění  

113/2018 

 

§ 89j Poplatkové období 

Poplatkovým obdobím poplatku za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových je kalendářní rok. 

  

  254/2001 
ve znění  

§ 89k Rozpočtové určení poplatku 

Výnos poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je 
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113/2018 

 

příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky. 

  254/2001 
ve znění  

113/2018 

 

§ 89l Účelovost poplatku 

Výnos poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

může být použit na podporu intenzifikace a výstavby vodohospodářské 

infrastruktury a úhradu nákladů na činnost oprávněné laboratoře 

vybrané Státním fondem životního prostředí České republiky (dále jen 

„kontrolní laboratoř“) a odborně způsobilých osob oprávněných k 
podnikání a autorizovaných k výkonu úředního měření průtoku měřidly 

s volnou hladinou podle zákona o metrologii. 

  

  254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 1 odst. 2 Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, 

vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a 

podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt 

těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného 

užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky 

povodní a sucha. V rámci vztahů upravených tímto zákonem se bere v 

úvahu zásada návratnosti nákladů na vodohospodářské služby, včetně 

nákladů na související ochranu životního prostředí a nákladů na 

využívané zdroje, v souladu se zásadou, že znečišťovatel platí. 

  

  24/2011 

 

§ 11  

 
Ekonomická analýza užívání vody zahrnuje shromáždění a 

vyhodnocení ekonomických informací o užívání vody pro 
a) výpočty návratnosti nákladů se zřetelem na dlouhodobou 

předpověď nabídky a poptávky ve vztahu k užívání vody včetně 
xi. odhadu objemu, cen a nákladů 

souvisejících s vodohospodářskými 

službami, 
xii. odhadu souvisejících investic, včetně 

prognózy těchto investic, 
b) posouzení nákladově nejefektivnější kombinace opatření 

týkajících se užívání vody k naplnění cílů plánů povodí na základě 

odhadu nákladů na tato opatření. 
 

  

  24/2011 
ve znění 

312/2015 

Příloha č. 1 Základní obsah národního plánu povodí   

Čl. 9 odst. 2 Členské státy podají v plánech povodí informaci o plánovaných krocích 

směřujících k provedení odstavce 1, které přispějí k dosažení 

24/2011 
ve znění 

Příloha č. 1 

bod 6. 
Souhrn výsledků ekonomické analýzy užívání vody podle § 9, včetně  

− informací o výnosech z různých užívání vody k uhrazení 

PT  
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environmentálních cílů této směrnice, a o výnosech z různých způsobů 

využívání vody k uhrazení nákladů na vodohospodářské služby. 
312/2015 nákladů na vodohospodářské služby,  

− informací o plánovaných krocích směřujících k uplatnění 

principu návratnosti nákladů za vodohospodářské služby, 

včetně environmentálních nákladů a nákladů na využívané 

zdroje, a směřovaných k dosažení cílů ochrany vod jako 

složky životního prostředí, v souladu s principem 
znečišťovatel platí  

− případně důvody pro neúplné uplatnění principu návratnosti 

nákladů.  

 

Čl. 9 odst. 3 Tento článek nijak nebrání financování konkrétních preventivních nebo 

nápravných opatření směřujících k dosažení cílů této směrnice. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice.  

ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy 

NT  

Čl. 9 odst. 4 Členské státy neporuší tuto směrnici, pokud se rozhodnou v souladu se 
zavedenou praxí neuplatňovat ustanovení druhé věty odstavce 1 a s tím 

souvisejících ustanovení odstavce 2 pro dané využívání vod tam, kde to 

nenaruší účely a dosažení cílů této směrnice. Členské státy uvedou 

důvody pro neúplné uplatnění druhé věty odstavce 1 v plánech povodí. 

24/2011 
ve znění 

49/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Základní opatření pro ochranu vod podle § 23a zákona navrhovaná v 

plánech povodí jsou 
a) opatření vyžadovaná k provádění předpisů Evropské unie pro oblast 

ochrany vod, včetně opatření požadovaných podle předpisů Evropské 

unie2), 
b) opatření k úpravě cenové politiky, která uplatní zásadu návratnosti 

nákladů s ohledem na ekonomickou analýzu podle § 11 a v souladu s 

principem znečišťovatel platí a která vytvoří dostatečné podněty k 

efektivnímu užívání vodních zdrojů a tím k dosažení cílů ochrany vod 

jako složky životního prostředí, k zajištění přiměřených výnosů za 

vodohospodářské služby z průmyslu, zemědělství a domácností s 

přihlédnutím k zavedené praxi, sociálním, environmentálním a 

ekonomickým důsledkům úhrady vodohospodářských služeb a ke 

geografickým a klimatickým podmínkám dotčeného území, 
c) opatření pro podporu efektivního a udržitelného užívání vody s 

ohledem na dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí 

podle § 23a zákona, 
d) opatření k ochraně vod a vodních zdrojů využívaných k výrobě pitné 

vody, 
e) opatření k ochraně vod využívaných ke koupání, 
f) regulace odběrů povrchových a podzemních vod a vzdouvání 

povrchových vod, která mají významný vliv na stav vod, 
g) regulace umělých infiltrací nebo doplňování podzemích vod, 
h) opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně 

opatření směřujících ke snižování rozsahu mísicích zón, 

PT  
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů, 
j) opatření k zamezení vstupu jakýchkoliv látek schopných způsobit 

znečištění do podzemních vod, aniž by prošly filtrací půdou nebo 

půdním podložím, zohledňující osvědčené postupy, včetně osvědčených 

ekologických postupů a nejlepších dostupných technik stanovených v 

jiných právních předpisech17) 
k) opatření k zamezení vstupu jakýchkoliv látek uvedených v příloze č. 

1 zákona do podzemních vod, 
l) opatření na snížení znečištění povrchových a podzemních vod 

nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými 

látkami, 
m) opatření potřebná k prevenci významných úniků znečišťujících látek 

z technických zařízení a k prevenci nebo zmírnění následků událostí 

způsobujících havarijní znečištění, 
n) opatření pro jakékoliv jiné významné nepříznivé ovlivnění stavu vod 

identifikované v přípravných pracích, zejména opatření k zajištění 

odpovídajících hydromorfologických podmínek vodního útvaru, 

umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého 

ekologického potenciálu pro vodní útvary klasifikované jako umělé 

nebo silně ovlivněné, 
o) opatření k ochraně vodních ekosystémů, suchozemských ekosystémů 

a využití podzemních vod lidmi závislými na části útvaru podzemní 

vody zastoupené monitorovacím místem nebo místy, kde byla 

překročena hodnota normy jakosti pro podzemní vody nebo prahová 

hodnota, 
p) opatření potřebná pro zvrat významných a trvalých vzestupných 

trendů identifikovaných v útvarech podzemních vod za účelem 

postupného snižování znečištění podzemních vod a předcházení 

zhoršování jejich stavu. 
(2) Doplňková opatření jsou zejména 
a) právní nástroje, 
b) správní nástroje,  
c) ekonomické a fiskální nástroje, 
d) sjednané environmentální dohody, 
e) omezování emisí, 
f) kodexy správné praxe, 
g) znovuzřízení a obnova mokřadů, 
h) omezování odběrů vody, 
i) opatření na ovlivňování požadavků, mimo jiné podpora adaptované 

zemědělské výroby, jako je pěstování plodin s malou vláhovou potřebou 

v oblastech postižených suchem, 
j) opatření zaměřená na účinnost a opakované využití, mimo jiné 
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ka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpora úsporných technologií v průmyslu a postupů zavlažování 

šetřících vodu, 
k) stavební projekty, 
l) revitalizační projekty, 
m) umělé doplňování zvodněných vrstev, 
n) vzdělávací projekty, 
o) výzkumné, vývojové a demonstrační projekty. 
 

  24/2011 § 11 
Ekonomická analýza užívání vody zahrnuje shromáždění a vyhodnocení 

ekonomických informací o užívání vody pro 
c) výpočty návratnosti nákladů se zřetelem na dlouhodobou 

předpověď nabídky a poptávky ve vztahu k užívání vody včetně 
1. odhadu objemu, cen a nákladů souvisejících 

s vodohospodářskými službami, 
2. odhadu souvisejících investic, včetně prognózy těchto 

investic, 
d) posouzení nákladově nejefektivnější kombinace opatření 

týkajících se užívání vody k naplnění cílů plánů povodí na základě 

odhadu nákladů na tato opatření. 

  

Čl. 10 odst. 1 Sdružený přístup k bodovým a difúzním zdrojům znečišťování 

1. Členské státy zajistí, aby všechna vypouštění do povrchových vod 

podle odstavce 2 byla omezována podle sdruženého přístupu uvedeného 

v tomto článku. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy 

NT  

Čl. 10 odst. 2 2. Členské státy zabezpečí zavedení a/nebo provedení: 

a) omezování emisí na základě nejlepších dostupných technologií, 

nebo 

b) odpovídajících mezních hodnot emisí, nebo 

c) v případě difúzních vlivů, omezování znečištění, popřípadě 

zahrnující nejlepší environmentální postupy 

401/2015 

 

§ 5 odst. 2 až 

4 
(2) Vodoprávní úřad stanoví v povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových emisní limity kombinovaným přístupem maximálně 

do výše emisních standardů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

Vodoprávní úřad je zároveň vázán ukazateli vyjadřujícími stav 

povrchové vody, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění 

povrchových vod, normami environmentální kvality uvedenými v 

přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení a hodnocením výhledového stavu8).  
8) Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího 

sestavení a o údajích pro vodní bilanci, ve znění pozdějších předpisů. 

  (3) Ovlivňují-li vypouštěné odpadní vody úsek lososových nebo 

kaprových vod, vodárenské nádrže nebo jiné zdroje povrchových vod, 

PT  

 
8) Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, ve znění pozdějších předpisů. 
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

podle: 

– směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované 

prevenci a omezování znečištění, 

– směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění 

městských odpadních vod, 

– směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně 

vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, 

– směrnic přijatých podle článku 16 této směrnice, 

– směrnic uvedených v příloze IX, 

– jakýchkoli dalších příslušných právních předpisů Společenství 

nejpozději do 12 let ode dne vstupu této směrnice v platnost, pokud 

příslušné právní předpisy nestanoví jinak. 

které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje 

pitné vody, nebo úsek povrchových vod využívaných ke koupání, 

použije vodoprávní úřad pro výpočet emisních limitů hodnoty 

přípustného znečištění těchto vod uvedené v tabulkách 1a až 1c přílohy 

č. 3 k tomuto nařízení a v jiných právních předpisech9). 
9) Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na 

koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních 

hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., ze dne 29. ledna 2003 o stanovení 

povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb 

a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti 

těchto vod, ve znění pozdějších předpisů. 

(4) Emisní limity pro vypouštění městských odpadních vod podle 

odstavce 2 stanoví vodoprávní úřad tak, aby byly zohledněny hodnoty 

vypočtené kombinovaným přístupem, nejvýše však do hodnot, které 

jsou při použití čistícího zařízení využívajícího nejlepší dostupnou 

technologii4) podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení v místních přírodních 

a provozních podmínkách dosažitelné. 
4) § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb. 

 

   

401/2015 

 

 

§ 7 odst. 3 

 

 

Při povolování vypouštění průmyslových odpadních vod do vod 

povrchových stanoví vodoprávní úřad emisní limity podle druhu výroby 

maximálně do výše emisních standardů uvedených v tabulkách  2 a 3 
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(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

  

 

 

 

 

přílohy č. 1 k tomuto nařízení. U zařízení podle zákona o integrované 

prevenci10) stanoví vodoprávní úřad pro ukazatele, které jsou upraveny v 

rozhodnutích o závěrech o nejlepších dostupných technikách11), emisní 

limity maximálně do výše hodnot stanovených v těchto rozhodnutích. 
10) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 

znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 

zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších přepisů. 
11) Například prováděcí rozhodnutí komise 2013/84/EU ze dne 11. února 

2013, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách 

(BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU 

o průmyslových emisích pro vydělávání kůží a kožešin. 

Prováděcí rozhodnutí komise 2013/163/EU ze dne 26. března 2013, 

kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) 

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o 

průmyslových emisích pro výrobu cementu, vápna a oxidu hořečnatého. 

Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/135/EU ze dne 28. února 2012, 

kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) 

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o 

průmyslových emisích pro výrobu železa a oceli. 

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/732/EU ze dne 9. prosince 2013, 

kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) 

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o 

průmyslových emisích pro výrobu chlóru a alkalických hydroxidů. 

Čl. 10 odst. 3 Pokud jakostní cíl nebo norma kvality, ať už jsou stanoveny na základě 

této směrnice, na základě směrnic uvedených v příloze IX, nebo na 
základě jakéhokoli jiného právního předpisu Společenství, vyžadují 

přísnější podmínky, než které by vyplývaly z uplatnění odstavce 2, bude 
v souladu s tím stanoveno přísnější omezování emisí. 

254/2001 
ve znění 

150/2010 
113/2018 

§ 38 odst. 12 Vyžadují-li to cíle stanovené v příslušném plánu povodí nebo cíle 

ochrany vod či normy environmentální kvality stanovené přímo 

použitelným předpisem Evropské unie, stanoví vodoprávní úřad v 

povolení přísnější emisní limity, než jsou emisní limity stanovené podle 

odstavce 10, popřípadě může stanovit další ukazatele a jejich emisní 

limity. Vodoprávním úřadem stanovené emisní limity nesmí být 

přísnější než hodnoty dosažitelné při použití nejlepších dostupných 

technik v oblasti zneškodňování odpadních vod59). Uvedený postup 

PT  
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Poznám

ka 
 

platí obdobně pro případy stanovení ukazatelů znečištění a emisních 

standardů stanovených nařízením vlády podle § 31, 34 a 35. 

Čl. 11 odst. 1 Program opatření 

1. Každý členský stát vzhledem k výsledkům analýz požadovaných 

podle článku 5 a k dosažení cílů stanovených podle článku 4 zajistí, aby 

byl pro každou oblast povodí nebo část mezinárodní oblasti povodí 

ležící na jeho území vypracován program opatření. Tyto programy 

mohou odkazovat na opatření, která vyplývají z právních předpisů 

přijatých na vnitrostátní úrovni a pokrývají celé území členského státu. 

Členský stát může případně přijmout opatření uplatňovaná pro všechny 

oblasti povodí a/nebo pro všechny části mezinárodních oblastí povodí 

ležící na jeho území. 

254/2001 
ve znění 

20/2004 
150/2010  

§ 26 odst. 1 (1) Programy opatření jsou hlavním nástrojem k dosažení cílů 

uvedených v plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik. 

Opatření přijatá k dosažení cílů ochrany vod v programu opatření je nutno 

uskutečnit do 3 let od schválení  povodí. 

 

PT  

  254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 25 odst. 1 (1) Plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik se 

zpracovávají ve třech etapách, které představují: 

a) přípravné práce, které musí obsahovat 
1. předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení 

oblastí s významným povodňovým rizikem, které se musí 

zveřejnit a zpřístupnit veřejnosti k připomínkám, a to 

nejméně 4 roky před začátkem období, kterého se budou 

plány pro zvládání povodňových rizik týkat, 
2. časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí, 

který se musí zveřejnit a zpřístupnit uživatelům vody a 

veřejnosti k připomínkám, a to nejméně 3 roky před 

začátkem období, kterého se budou plány povodí týkat, 
3. analýzu všeobecných a vodohospodářských charakteristik 

povodí, zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav 

povrchových a podzemních vod, mapy povodňového 

nebezpečí a mapy povodňových rizik pro oblasti vymezené 

podle bodu 1, ekonomickou analýzu užívání vody, a na 

jejich základě zpracovaný předběžný přehled významných 

problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí, včetně 

uvedení umělých vodních útvarů, určení silně ovlivněných 

vodních útvarů a jeho zdůvodnění a návrhů zvláštních cílů 

ochrany vod, který se musí zveřejnit a zpřístupnit 

uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám, a to nejméně 2 

roky před začátkem období, kterého se budou plány povodí 

a plány pro zvládání povodňových rizik týkat, 

b) zpracování návrhů plánů povodí a návrhů plánů pro zvládání 
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ka 
 

povodňových rizik, které musí být zpracovány podle výsledků 

přípravných prací a obsahovat programy opatření k dosažení cílů 

podle § 24 odst. 4, zveřejněny a zpřístupněny uživatelům vody 

a veřejnosti k připomínkám nejméně 1 rok před začátkem období, 

kterého se budou plány povodí a plány pro zvládání povodňových 

rizik týkat, 

c) zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik 

upravených podle vyhodnocení konzultací s uživateli vody a 

veřejností. 

Čl. 11 odst. 2 Každý program opatření musí zahrnovat „základní“ opatření uvedená 

dále v odstavci 3 a je-li to nutné i „doplňující“ opatření. 
24/2011 
ve znění 

49/2014 

§ 4 

 

Obsah základních a doplňkových opatření 
 (1) Základní opatření pro ochranu vod podle § 23a zákona 

navrhovaná v plánech povodí jsou  
a) opatření vyžadovaná k provádění předpisů Evropské unie pro oblast 

ochrany vod, včetně opatření požadovaných podle předpisů Evropské 

unie2),  
b) opatření k úpravě cenové politiky, která uplatní zásadu návratnosti 

nákladů s ohledem na ekonomickou analýzu podle § 11 a v souladu s 

principem znečišťovatel platí a která vytvoří dostatečné podněty k 

efektivnímu užívání vodních zdrojů a tím k dosažení cílů ochrany vod 

jako složky životního prostředí, k zajištění přiměřených výnosů za 

vodohospodářské služby z průmyslu, zemědělství a domácností s 

přihlédnutím k zavedené praxi, sociálním, environmentálním a 

ekonomickým důsledkům úhrady vodohospodářských služeb a ke 

geografickým a klimatickým podmínkám dotčeného území,  
c) opatření pro podporu efektivního a udržitelného užívání vody s 

ohledem na dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí 

podle § 23a zákona,  
d) opatření k ochraně vod a vodních zdrojů využívaných k výrobě pitné 

vody,  
e) opatření k ochraně vod využívaných ke koupání,  
f) regulace odběrů povrchových a podzemních vod a vzdouvání 

povrchových vod, která mají významný vliv na stav vod,  
g) regulace umělých infiltrací nebo doplňování podzemích vod,  
h) opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně 

opatření směřujících ke snižování rozsahu mísicích zón,  
i) opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů,  
j) opatření k zamezení vstupu jakýchkoliv látek schopných způsobit 

znečištění do podzemních vod, aniž by prošly filtrací půdou nebo 

půdním podložím, zohledňující osvědčené postupy, včetně osvědčených 

ekologických postupů a nejlepších dostupných technik stanovených v 

jiných právních předpisech17),  

PT  
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k) opatření k zamezení vstupu jakýchkoliv látek uvedených v příloze č. 

1 zákona do podzemních vod,  
l) opatření na snížení znečištění povrchových a podzemních vod 

nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými 

látkami,  
m) opatření potřebná k prevenci významných úniků znečišťujících látek 

z technických zařízení a k prevenci nebo zmírnění následků událostí 

způsobujících havarijní znečištění,  
n) opatření pro jakékoliv jiné významné nepříznivé ovlivnění stavu vod 

identifikované v přípravných pracích, zejména opatření k zajištění 

odpovídajících hydromorfologických podmínek vodního útvaru, 

umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého 

ekologického potenciálu pro vodní útvary klasifikované jako umělé 

nebo silně ovlivněné,  
o) opatření k ochraně vodních ekosystémů, suchozemských ekosystémů 

a využití podzemních vod lidmi závislými na části útvaru podzemní 

vody zastoupené monitorovacím místem nebo místy, kde byla 

překročena hodnota normy jakosti pro podzemní vody nebo prahová 

hodnota,  
p) opatření potřebná pro zvrat významných a trvalých vzestupných 

trendů identifikovaných v útvarech podzemních vod za účelem 

postupného snižování znečištění podzemních vod a předcházení 

zhoršování jejich stavu.  
 (2) Doplňková opatření jsou zejména  
a) právní nástroje,  
b) správní nástroje,  
c) ekonomické a fiskální nástroje,  
d) sjednané environmentální dohody,  
e) omezování emisí,  
f) kodexy správné praxe,  
g) znovuzřízení a obnova mokřadů,  
h) omezování odběrů vody,  
i) opatření na ovlivňování požadavků, mimo jiné podpora adaptované 

zemědělské výroby, jako je pěstování plodin s malou vláhovou potřebou 

v oblastech postižených suchem,  
j) opatření zaměřená na účinnost a opakované využití, mimo jiné 

podpora úsporných technologií v průmyslu a postupů zavlažování 

šetřících vodu,  
k) stavební projekty,  
l) revitalizační projekty,  
m) umělé doplňování zvodněných vrstev,  
n) vzdělávací projekty, 
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o) výzkumné, vývojové a demonstrační projekty. 

  24/2011 § 17 odst. 1 Návrh opatření pro plány povodí 
(1) Návrh opatření pro plány povodí se zpracovává 
pro jednotlivé vodní útvary v rozsahu podle § 4 na 
základě výsledků přípravných prací, vyhodnocení připomínek 
podle § 16 odst. 1 a podle § 26 odst. 4 zákona. 

  

  142/2005 § 11 odst. 3 2) Do programu opatření se zařadí ta opatření, 
která lze zavést nejpozději do lhůty prodloužené podle 
§ 23a odst. 5 zákona a která přispějí k dosažení konkrétních 
cílů stanovených v plánech povodí pro jednotlivé 
vodní útvary, oblasti, sektory či dílčí povodí. 
(3) U každého opatření se uvede odhad nákladů 
na opatření, aktuální stav přípravy opatření a odhadovaná doba přípravy 

a realizace.  

  

Čl. 11 odst. 3 „Základní opatření“ představují minimální požadavky, které mají 

respektovat a zahrnovat: 

a) opatření vyžadovaná k provádění právních předpisů Společenství pro 

ochranu vod, včetně opatření požadovaných podle právních 

předpisů v článku 10 a v části A přílohy VI; 

b) opatření považovaná za odpovídající účelům článku 9; 

c) opatření na podporu účinného a udržitelného využívání vody za 

účelem zabránění ústupkům při dosahování cílů podle článku 4; 

d) opatření ke splnění požadavků článku 7, včetně opatření 

na ochranu jakosti vody za účelem snížení stupně úpravy 

potřebného k výrobě pitné vody; 

e) omezení odběrů sladkých povrchových a podzemních vod a 

vzdouvání sladkých povrchových vod, včetně registru nebo 

registrů odběrů vod a požadavku na předchozí povolení k 

odběrům a vzdouvání vod. Tato opatření budou pravidelně 

přezkoumána a podle potřeby aktualizována. Členské státy mohou 

z těchto omezení vyjmout ty odběry nebo vzdouvání vod, které 

nemají významný dopad na stav vodních útvarů; 

f) omezení umělé infiltrace nebo doplňování útvarů podzemních 

254/2001 
ve znění 

20/2004 
150/2010 

 

§ 26 odst. 2 

 

Programy opatření k dosažení cílů ochrany vod musí obsahovat základní 

opatření, a tam, kde je to nutné, i doplňková opatření. Vymezení obsahu 

základních a doplňkových opatření a postupy při zavádění opatření, 

včetně vytýčení přísnějších cílů ochrany vod a dodatečných opatření 

stanoví vyhláškou Ministerstvo zemědělství a Ministerstvem životního 

prostředí vyhláškou. 
 

PT  
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vod, včetně požadavku na předchozí povolení. Použitá voda může 

pocházet z jakéhokoli povrchového nebo podzemního zdroje za 

předpokladu, že použití tohoto zdroje nepovede k ústupkům v 

dosažení environmentálních cílů stanovených pro tento zdroj nebo 

nadlepšovaný či doplňovaný útvar podzemní vody. Tato omezení 

budou pravidelně přezkoumána a podle potřeby aktualizována; 

g) pro bodové zdroje vypouštění, které mohou způsobit znečištění, 

požadavek na předchozí omezení prostřednictvím např. zákazu 

vnosu znečišťujících látek do vod nebo předchozího povolení 

nebo registrace založené na všeobecně závazných pravidlech 

stanovujících postupy omezování emisí příslušných znečišťujících 

látek, včetně omezování v souladu s články 10 a 16. Tato omezení 

budou pravidelně přezkoumána a podle potřeby aktualizována; 

h) pro difúzní zdroje, které mohou způsobit znečištění, opatření 

k zabránění nebo omezení vnosů znečišťujících látek. Opatření 

mohou mít podobu požadavku na předchozí omezení, jako je 

zákaz vnosu znečišťujících látek do vod, předchozího povolení 

nebo registrace založené na všeobecně závazných pravidlech, 

pokud takový požadavek není jinak stanoven v rámci právních 

předpisů Společenství. Tato omezení budou pravidelně 

přezkoumána a podle potřeby aktualizována; 

i) pro jakékoli jiné významné nepříznivé vlivy na stav vod podle 

článku 5 a přílohy II, zejména opatření k zajištění odpovídajících 

hydromorfologických podmínek vodního útvaru, které umožní 

dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého 

ekologického potenciálu pro vodní útvary označené jako umělé 

nebo silně ovlivněné. Omezení sledující tento účel mohou mít 

podobu požadavku na předchozí povolení nebo registrace 

založené na všeobecně závazných pravidlech, pokud takový 

požadavek není jinak stanoven v rámci právních předpisů 

Společenství. Tato omezení budou pravidelně přezkoumána a 

podle potřeby aktualizována; 

j) zákaz přímého vypouštění znečišťujících látek do podzemních 

vod s ohledem na následující ustanovení: 

Členské státy mohou vydat povolení pro zpětné vtlačování geotermálně 
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užívané vody do téže zvodnělé vrstvy. 

Mohou též vydat povolení s vymezením podmínek pro: 

vtlačování vody obsahující látky, které vznikají při činnostech spojených 

s průzkumem a těžbou ropných látek nebo s důlní činností, a vtlačování 

vody pro technické účely do geologických struktur, ze kterých byly 

vytěženy ropné nebo jiné látky, nebo do geologických struktur, které 

jsou z důvodů přírodních poměrů trvale nevhodné pro jiné účely. Toto 

vtlačování nesmí obsahovat jiné látky než ty, které vznikly při výše 

uvedených činnostech, 

zpětné vtlačování podzemní vody čerpané z dolů a lomů nebo čerpané 

v souvislosti s výstavbou nebo údržbou stavebních děl, 

vtlačování zemního plynu nebo zkapalněného ropného plynu (LPG) pro 

účely skladování do geologických struktur, které jsou z důvodu 

přírodních poměrů trvale nevhodné pro jiné účely, 

vtlačování zemního plynu nebo zkapalněného ropného plynu (LPG) pro 
účely skladování do jiných geologických struktur, pokud existuje 

nadřazená potřeba zajištění zásobování plynem a pokud je vtlačování 

prováděno tak, aby se zamezilo jakémukoli současnému nebo budoucímu 

ohrožení jakosti jakýchkoli souvisejících podzemních vod, 

konstrukční, inženýrské a jiné stavební práce a podobné činnosti na 

zemském povrchu nebo pod ním, které přicházejí do kontaktu 

s podzemními vodami. Pro tyto účely mohou členské státy stanovit, že 

tyto činnosti mohou být prováděny, jako by byly povoleny za 
předpokladu, že budou prováděny v souladu s obecně závaznými 

pravidly, která členský stát pro tyto činnosti stanoví, vypouštění malých 

množství látek k vědeckým účelům pro charakterizování, ochranu nebo 

zlepšení stavu vodních útvarů, přičemž je toto vypouštění omezeno na 

množství k těmto účelům nezbytně nutné, 

pokud takovéto vypouštění neovlivní dosažení environmentálních cílů 

přijatých pro daný útvar podzemní vody; 

k) opatření, která jsou v souladu s opatřeními podle článku 16, 
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k odstranění znečišťování povrchových vod látkami určenými 

v seznamu prioritních látek přijatém na základě čl. 16 odst. 2 a 
k postupnému snižování znečišťování dalšími látkami, které by 

jinak členským státům bránily dosáhnout cílů pro útvary 

povrchových vod stanovených v článku 4; 

l) jakákoli opatření potřebná k předcházení významným únikům 

znečišťujících látek z technických zařízení a k předcházení a/nebo 

zmírnění důsledků událostí způsobujících havarijní znečištění, 

jako např. v důsledku povodní, a to včetně detekčních nebo 
varovných systémů k těmto účelům a pro havárie, které nemohly 

být rozumně předvídány, včetně všech přiměřených opatření ke 

snížení ohrožení vodních ekosystémů; 

  24/2011 
ve znění 

49/2014 

§ 4 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obsah základních a doplňkových opatření 
(1) Základní opatření pro ochranu vod podle § 23a 
zákona navrhovaná v plánech povodí jsou 
a) opatření vyžadovaná k provádění předpisů Evropské 
unie pro oblast ochrany vod, včetně opatření 
požadovaných podle předpisů Evropské unie2), 
b) opatření k úpravě cenové politiky, která uplatní 
zásadu návratnosti nákladů s ohledem na ekonomickou 
analýzu podle § 11 a v souladu s principem 
znečišťovatel platí a která vytvoří dostatečné podněty 
k efektivnímu užívání vodních zdrojů a tím 
k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního 
prostředí, k zajištění přiměřených výnosů za vodohospodářské 
služby z průmyslu, zemědělství 
a domácností s přihlédnutím k zavedené praxi, sociálním, 
environmentálním a ekonomickým důsledkům 
úhrady vodohospodářských služeb a ke 
geografickým a klimatickým podmínkám dotčeného 
území, 
c) opatření pro podporu efektivního a udržitelného 
užívání vody s ohledem na dosažení cílů ochrany 
vod jako složky životního prostředí podle § 23a 
zákona, 
d) opatření k ochraně vod a vodních zdrojů využívaných 
k výrobě pitné vody, 
e) opatření k ochraně vod využívaných ke koupání, 
f) regulace odběrů povrchových a podzemních vod 
a vzdouvání povrchových vod, která mají významný 
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vliv na stav vod, 
g) regulace umělých infiltrací nebo doplňování podzemích 
vod, 
h) opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových 
zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování 
rozsahu mísicích zón, 
i) opatření k zabránění nebo regulaci znečištění 
z plošných zdrojů, 
j) opatření k zamezení vstupu jakýchkoliv látek 
schopných způsobit znečištění do podzemních 
vod, aniž by prošly filtrací půdou nebo půdním 
podložím, zohledňující osvědčené postupy, včetně osvědčených 

ekologických postupů a nejlepších dostupných technik stanovených v 

jiných právních předpisech17), 
k) opatření k zamezení vstupu jakýchkoliv látek uvedených 
v příloze č. 1 zákona do podzemních vod, 
l) opatření na snížení znečištění povrchových a podzemních vod 

nebezpečnými závadnými látkami 
a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, 
m) opatření potřebná k prevenci významných úniků 
znečišťujících látek z technických zařízení a k prevenci 
nebo zmírnění následků událostí způsobujících 
havarijní znečištění, 
n) opatření pro jakékoliv jiné významné nepříznivé 
ovlivnění stavu vod identifikované v přípravných 
pracích, zejména opatření k zajištění odpovídajících 
hydromorfologických podmínek vodního 
útvaru, umožňujících dosažení požadovaného 
ekologického stavu nebo dobrého ekologického 
potenciálu pro vodní útvary klasifikované jako 
umělé nebo silně ovlivněné, 
o) opatření k ochraně vodních ekosystémů, suchozemských 
ekosystémů a využití podzemních vod 
lidmi závislými na části útvaru podzemní vody zastoupené 
monitorovacím místem nebo místy, kde 
byla překročena hodnota normy jakosti pro podzemní 
vody nebo prahová hodnota, 
p) opatření potřebná pro zvrat významných a trvalých 
vzestupných trendů identifikovaných v útvarech 
podzemních vod za účelem postupného snižování 
znečištění podzemních vod a předcházení 
zhoršování jejich stavu. 
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9 Sbírka zákonů č. 24 / 2011 Strana 267 
2) Směrnice 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení 

směrnice 76/106/EHS. 
Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků. 
Směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. 
Směrnice 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s 

přítomností nebezpečných látek. 
Směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a 

soukromých záměrů na životní prostředí, ve znění 
směrnice 97/11/ES, směrnice 2003/35/ES a směrnice 2009/31/ES. 
Směrnice 86/278/EHS o ochraně životního prostředí a zejména půdy při 

používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství. 
Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. 
Směrnice 91/414/EHS o uvádění na trh přípravků na ochranu rostlin. 
Směrnice 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze 

zemědělských zdrojů. 
Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin. 
Směrnice 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění. 
Směrnice 82/176/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro 

vypouštění rtuti z průmyslu elektrolýzy alkalických 
chloridů, ve znění směrnice 2006/11/ES. 
Směrnice 83/513/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro 

vypouštění kadmia, ve znění směrnice 2006/11/ES. 
Směrnice 84/156/EHS o rtuti, ve znění směrnice 2008/105/EHS. 
Směrnice 84/491/EHS o vypouštění hexachlorcyklohexanu, ve znění 

směrnice 2006/11/ES. 
Směrnice 86/280/EHS o vypouštění nebezpečných látek, ve znění 

směrnice 2008/105/ES. 
Směrnice 2006/11/ES o znečišťování některými nebezpečnými látkami 

vypouštěnými do vodního prostředí Společenství. 
Směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti 

vodní politiky. 

  24/2011 
ve znění 

49/2014 

§ 17 (1)Návrh opatření pro plány povodí se zpracovává pro jednotlivé vodní 

útvary v rozsahu podle § 4 na základě výsledků přípravných prací, 

vyhodnocení připomínek podle § 16 odst. 1 a podle § 26 odst. 4 zákona. 

2) Do programu opatření se zařadí ta opatření, která lze zavést 

nejpozději do lhůty prodloužené podle § 23a odst. 5 zákona a 

která přispějí k dosažení konkrétních cílů stanovených 

v plánech povodí pro jednotlivé vodní útvary, oblasti, sektory 
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či dílčí povodí. 

3) U každého opatření se uvede odhad nákladů na opatření, 

aktuální stav přípravy opatření a odhadovaná doba přípravy a 

realizace. 

4) Opatření podle § 4 odst. 1 písm. j) nemusí být navrhována, 

pokud ke vstupu látky do podzemních vod dochází v souladu 

s povolením podle § 8 zákona nebo jiného právního předpisu, 

které zahrnuje 

n) vtláčení vody, obsahující látky vznikající při 

činnostech spojených s průzkumem a těžbou 

ropných látek nebo s důlní činností, a vtláčení vody 

pro technické účely do geologických struktur, ze 

kterých byly vytěženy ropné nebo jiné látky nebo do 

geologických struktur, které jsou z důvodů 

přírodních poměrů trvale nevhodné pro jiné účely, 

aniž by ve vtláčené vodě byly obsaženy jiné látky 

než ty, které vznikly při výše uvedených činnostech, 
a) zpětné vtláčení podzemní vody čerpané z dolů a lomů nebo 

čerpané v souvislosti s výstavbou nebo údržbou stavebních děl, 
b) vtláčení zemního plynu nebo zkapalněného ropného plynu (LPG) 

pro účely skladování do geologických struktur, které jsou 

z důvodu přírodních poměrů trvale nevhodné pro jiné účely, 
c) vtláčení oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních 

horninových struktur, které jsou z přirozených příčin trvale 

nevhodné pro jiné účely, za předpokladu, že je tato injektáž 
provedena v souladu se směrnicí, nebo se na ni uvedená směrnice 

v souladu se svým čl. 2 odst. 2 nevztahuje, 
d) vtláčení zemního plynu nebo zkapalněného ropného plynu (LPG) 

pro účely skladování do geologických struktur pro zajištění 

zásobování plynem a kde je vtláčení prováděno tak, aby se zamezilo 

jakémukoliv současnému nebo budoucímu ohrožení jakosti 

souvisejících podzemních vod, 
e) konstrukční, inženýrské a jiné stavební práce a podobné činnosti 

na zemském povrchu nebo pod ním, které přicházejí do kontaktu 

s podzemními vodami, 
f) vypouštění malých množství látek pro vědecké účely pro 

charakterizování, ochranu nebo zlepšení stavu vodních útvarů, 

omezené na množství nezbytně nutné pro tyto účely. 

5) Opatření podle § 4 odst. 2 písm. k) nemusí být navrhována, 

pokud nejsou dotčeny přísnější požadavky podle předpisů 
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Evropské unie (Chyba! Záložka není definována.), je 
prováděno monitorování dotčených útvarů podzemních vod a 

vstup znečišťujících látek do podzemních vod 

a) je v tak malém množství a koncentraci, že lze vyloučit jakékoli 

současné i budoucí nebezpečí zhoršení jakosti souvisejících 

podzemních vod, 
b) je důsledkem havárií nebo mimořádných okolností přírodního 

původu, které nebylo možné rozumně předvídat, odvrátit ani 

zmírnit, 
c) je důsledkem povolené umělé infiltrace nebo doplňování útvarů 

podzemních vod, 
d) není možné technicky zamezit ani jej omezit bez užití 

1. opatření, která by vedla ke zvýšenému ohrožení lidského 

zdraví nebo kvality životního prostředí jako celku, 
2. nepřiměřeně nákladných opatření k odstranění množství 

znečišťujících látek z kontaminovaného horninového 

prostředí nebo půdního podloží, případně k použití jiného 

způsobu regulace jejich pronikání, 
e) je důsledkem činností týkajících se povrchových vod mimo jiné za 

účelem zmírnění účinku povodní a období sucha a za účelem 

správy vodních toků a vodních cest, prováděných podle jiných 

právních předpisů nebo povolení, a pokud tyto činnosti neohrožují 

dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí, 
f) pochází z plošných zdrojů znečištění a opatření na tyto zdroje není 

technicky možné. 

6) Návrh opatření pro zajištění cílů pro hospodaření 

s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání 

těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb bude 

obsahovat zejména 

a) opatření  zaměřené na řízení a využívání stávajících vodních 

zdrojů, 
b) vymezení vodních zdrojů ve vodních útvarech, jež mohou sloužit 

jako zdroj vody pro pitné účely s kapacitou více jak 10 m3/den 
nebo pro více jak 50 obyvatel, včetně návrhu ochrany takového 

vodního zdroje, 
c) opatření zaměřená na ochranu vod využívaných ke koupání, 
d) návrh na doplnění vodohospodářské infrastruktury. 
 

Čl. 11 odst. 4 „Doplňující opatření“ jsou opatření navržená a provedená k doplnění 

základních opatření za účelem dosažení cílů stanovených podle článku 

24/2011 § 4 odst. 2 (2) Doplňková opatření jsou zejména 
a) právní nástroje, PT  
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4. Část B přílohy VI obsahuje seznam takových vzorových opatření. 

Členské státy mohou rovněž přijmout další doplňující opatření s cílem 

zabezpečit dodatečnou ochranu nebo zlepšení vod, na něž se vztahuje 

tato směrnice, a to včetně provedení odpovídajících mezinárodních 

dohod zmíněných v článku 1. 

b) správní nástroje, 
c) ekonomické a fiskální nástroje, 
d) sjednané environmentální dohody, 
e) omezování emisí, 
f) kodexy správné praxe, 
g) znovuzřízení a obnova mokřadů, 
h) omezování odběrů vody, 
i) opatření na ovlivňování požadavků, mimo jiné 
podpora adaptované zemědělské výroby, jako je 
pěstování plodin s malou vláhovou potřebou v oblastech 
postižených suchem, 
j) opatření zaměřená na účinnost a opakované využití, 
mimo jiné podpora úsporných technologií 
v průmyslu a postupů zavlažování šetřících vodu, 
k) stavební projekty, 
l) revitalizační projekty, 
m) umělé doplňování zvodněných vrstev, 
n) vzdělávací projekty, 

o) výzkumné, vývojové a demonstrační projekty. 

Čl. 11 odst. 5 Pokud monitorování nebo jiné údaje naznačují, že cílů stanovených pro 

příslušný vodní útvar podle článku 4 nebude pravděpodobně dosaženo, 

zajistí členský stát, aby: 

a) byly vyšetřeny příčiny možného nesplnění, 

b) byla příslušně ověřena a přezkoumána odpovídající povolení a 

oprávnění, 

c) byly příslušně přezkoumány a upraveny monitorovací programy a 

d) byla přijata dodatečná opatření, která mohou být potřebná pro 

dosažení těchto cílů, popřípadě včetně stanovení přísnějších 

environmentálních kvalitativních cílů podle postupů stanovených 

v příloze V. 

Jsou-li tyto příčiny důsledkem okolností přírodní povahy nebo vyšší 

moci, které jsou výjimečné a nemohly být rozumně předvídány, zejména 

extrémní povodně a období déletrvajícího sucha, může členský stát 

označit doplňující opatření za prakticky neuskutečnitelná, s výhradou čl. 

4 odst. 6. 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 26 odst. 3 Pokud zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod 

podle § 21 nebo jiné údaje naznačují, že cíle ochrany vod stanovené pro 

příslušný vodní útvar podle § 23a odst. 3 až 6 nebudou pravděpodobně 

dosaženy, musí být 

a) vyšetřeny příčiny možného nesplnění, 
b) přešetřena odpovídající povolení k nakládání s vodami, na něž 

se vztahuje § 12 odst. 1 písm. h) bod 5, 
c) přešetřeny a upraveny programy pro zjišťování a hodnocení 

stavu povrchových a podzemních vod, 
d) přijata dodatečná opatření pro dosažení těchto cílů ochrany 

vod, včetně stanovení přísnějších hodnot vybraných ukazatelů, 

nebo stanovit další ukazatele, pokud je to účelné. 

 

PT  

Čl. 11 odst. 6 Při provádění opatření podle odstavce 3 podniknou členské státy 254/2001 § 26 odst. 6 Uskutečnění opatření podle odstavce 2 nesmí vést ke zhoršení znečištění PT  
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všechny příslušné kroky, aby se nezvýšilo znečištění mořských vod. 

Aniž jsou dotčeny stávající právní předpisy, nesmí uplatnění opatření 

podle odstavce 3 v žádném případě vést k přímému ani k nepřímému 

zvýšení znečištění povrchových vod. Tento požadavek se neuplatní, 

pokud by jeho důsledkem bylo zvýšené znečištění životního prostředí 

jako celku. 

ve znění 

20/2004 
150/2010 

pobřežních vod a moří nebo ke zvýšení znečištění povrchových vod. 

Tento požadavek se neuplatní, pokud by jeho důsledkem bylo zvýšené 

znečištění životního prostředí jako celku. 

Čl. 11 odst. 7 Programy opatření se stanoví nejpozději do devíti let ode dne vstupu této 

směrnice v platnost a všechna opatření musí být proveditelná nejpozději 

do 12 let od tohoto data. 

20/2004 

 

Čl. II 

bod 4 

Plán hlavních povodí České republiky musí být schválen nejpozději do 

22. prosince 2006. 
PT  

  20/2004 

 

Čl. II 

bod 5 

Plány oblastí povodí musí být schváleny nejpozději do 22. prosince 

2009. Pro tyto plány oblastí povodí musí být zpracována analýza 

všeobecných a vodohospodářských charakteristik oblastí povodí, 

zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních 

vod a ekonomická analýza užívání vody podle čl. I bodu 30, pokud jde o 

§ 25 odst. 2 písm. a) tohoto zákona, do 22. prosince 2004. 

  

Čl. 11 odst. 8 Programy opatření budou přezkoumány a podle potřeby aktualizovány 

nejpozději do 15 let ode dne vstupu této směrnice v platnost a dále 

každých šest let. Všechna nová nebo revidovaná opatření ustanovená 

podle aktualizovaného programu musí být proveditelná do tří let od 

svého přijetí. 

254/2001 
ve znění 

20/2004 
150/2010 

§ 26 odst. 7 Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního 

prostředí a krajskými úřady předkládá každé 3 roky vládě souhrnnou 

zprávu o plnění programů opatření a o stavu povrchových a podzemních 

vod a hospodaření s vodami v oblastech povodí. 

PT  

Čl. 12 odst. 1 Problémy, které nelze řešit na úrovni členského státu 

 Pokud se členský stát setká s problémem, který ovlivňuje hospodaření 

s jeho vodami, a nemůže být tímto členským státem vyřešen, může tento 

problém oznámit Komisi a jakémukoli dalšímu členskému státu, jehož 

se to týká, a doporučit přitom jeho řešení. 

254/2001 
ve znění 

186/2006 
150/2010 

§ 108 odst. 3 

písm. v) 
Ministerstvo životního prostředí vykonává působnost ústředního 

vodoprávního úřadu ve věcech 
 
v) plnění úkolů vyplývajících ze vztahu k Evropským společenstvím 

v oblasti ochrany vod, podávání zpráv o plnění příslušných 

směrnic Evropských společenství a koordinovat převzetí a 

zavádění legislativy Evropských společenství v oblasti vod 

společně s Ministerstvem zemědělství, 

PT  

  254/2001 
ve znění 

186/2006 

§ 108 odst. 3 

písm. w) 
Ministerstvo životního prostředí vykonává působnost ústředního 

vodoprávního úřadu ve věcech 

w) zajišťování koordinace plánů v oblasti vod a programů opatření v 

rámci mezinárodní spolupráce ochrany vod v oblastech povodí 

Labe, Dunaje a Odry. 

  

Čl. 12 odst. 2 Komise odpoví na každé oznámení nebo doporučení členského státu 

nejpozději do šesti měsíců. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Čl. 13 odst. 1 Plány povodí 

1. Členské státy zajistí, aby byl pro každou oblast povodí ležící zcela 

na jejich území zpracován plán povodí. 

254/2001 
ve znění 

20/2004 
150/2010  

§ 23 odst. 1 (1) Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod slouží 

k zajišťování podkladů pro výkon veřejné správy podle tohoto zákona, 

plánování v oblasti vod a k poskytování informací veřejnosti a provádí 

se podle povodí povrchových vod a hydrogeologických rajonů 

podzemních vod. 
 (2) Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních 

vod zahrnuje zejména 
a) zjišťování množství a jakosti povrchových a podzemních vod včetně 

jejich ovlivňování lidskou činností a zjišťování stavu vodních útvarů a 

ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, 
b) vedení vodní bilance (§ 22 odst. 1), 
c) zřízení, vedení a aktualizace evidence 
1. vodních toků a objektů na nich, jejich dílčích povodí, 

hydrogeologických rajonů a vodních nádrží, 
2. vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých 

vodních útvarů, 
3. množství a jakosti povrchových a podzemních vod, stavu vodních 

útvarů a ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních 

útvarů, 
4. odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a 

důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích, 
5. mezinárodních oblastí povodí na území České republiky a dílčích 

povodí (§ 24), 
6. chráněných oblastí přirozené akumulace vod (§ 28), 
7. ochranných pásem vodních zdrojů (§ 30), 
8. zdrojů povrchových a podzemních vod, které jsou využívány nebo u 

kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, 
9. citlivých oblastí (§ 32), 
10. zranitelných oblastí (§ 33), 
11. oblastí povrchových vod využívaných ke koupání (§ 34), 
12. povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro 

život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů (§ 

35), 
13. vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků (§ 56), 
14. záplavových území (§ 66). 
 Rozsah a způsob zpracování, ukládání a předávání údajů 

zahrnutých v evidencích, včetně statistických a kartografických dat, do 

informačních systémů veřejné správy (§ 22 odst. 3 a 4) stanoví 

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního 

prostředí vyhláškou. 
 (3) Způsob vymezení hydrogeologických rajonů, vymezení 

vodních útvarů, způsob hodnocení jejich stavu a způsob hodnocení 

PT  
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ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů (§ 

23a), náležitosti programů zjišťování a hodnocení stavu vod (§ 26 odst. 

4) stanoví Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství 

vyhláškou. 
 (4) Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních 

vod a provozování informačních systémů veřejné správy provádějí 

správci povodí a další odborné subjekty, které za tím účelem pověřuje, 

zřizuje nebo zakládá Ministerstvo zemědělství, popřípadě Ministerstvo 

životního prostředí (dále jen "pověřené odborné subjekty"). Správci 

povodí a pověřené odborné subjekty jsou povinni se při této činnosti 

řídit pokyny svého zakladatele nebo zřizovatele. 
 (5) Správci povodí a pověřené odborné subjekty jsou 

oprávněni požadovat pro účely zjišťování a hodnocení stavu 

povrchových a podzemních vod informace od toho, kdo nakládá s 

povrchovými nebo podzemními vodami, jakož i od správních úřadů, 

popřípadě orgánů územní samosprávy, do jejichž působnosti povolování 

nakládání s uvedenými vodami spadá, nebo které vedou informační 

systémy podle zvláštních právních předpisů;14) ti jsou povinni 

bezplatně sdělovat data správcům povodí a pověřeným odborným 

subjektům, popřípadě si správci povodí a pověřené odborné subjekty 

mohou u nich tato data bezplatně a za jejich pomoci zjišťovat. 

Ustanovení zvláštních právních předpisů chránících utajované informace 

tím nejsou dotčena. 
 (6) Správci povodí a pověřené odborné subjekty poskytují na 

vyžádání bezplatně správním úřadům informace o stavu povrchových a 

podzemních vod; zároveň bezplatně poskytují Ministerstvu 

zdravotnictví informace týkající se nakládání s povrchovými a 

podzemními vodami v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů 

a zdrojů přírodních minerálních vod. 
 (7) Pro vstup pověřených zaměstnanců správců povodí a 

pověřených odborných subjektů na cizí pozemky, stavby nebo do staveb 

platí obdobně ustanovení § 114 odst. 1 a 2. 

  254/2001 
ve znění 

20/2004 
150/2010 

§ 23 odst. 1 a 
2    

(1) Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou 

zajišťuje stát, a jeho účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat 

veřejné zájmy 
 a) ochrany vod jako složky životního prostředí, 
 b) snížení nepříznivých účinků povodní a sucha a 
 c) udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování 

pitnou vodou. 
 (2) V rámci plánování v oblasti vod se pořizují plány povodí a plány 
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pro zvládání povodňových rizik. Tyto plány jsou podkladem pro výkon 

veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení. 

  254/2001 
ve znění 

150/2010  

§ 24 odst. 1 a 

2 Plány povodí 

(1)  Území České republiky náleží do třech mezinárodních oblastí 

povodí, a to do mezinárodní oblasti povodí Labe, mezinárodní oblasti 

povodí Odry a mezinárodní oblasti povodí Dunaje.  

(2) Plány povodí podle § 23 odst. 2 se zpracovávají ve třech 
úrovních pro mezinárodní oblasti povodí (dále jen „mezinárodní plány 

povodí“), části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky 

(dále jen „národní plány povodí“) a dílčí povodí. 
 

  

  254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 24 odst. 4 (4) Národní plány povodí stanoví cíle: 
a) pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod 

a vodních ekosystémů,  
b) ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, 
c) pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a 

udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských 

služeb, a  
d) pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability 

krajiny. 
Dále obsahují souhrny programů opatření k dosažení uvedených 

cílů a stanoví strategii jejich financování.  

  

  9936     

Čl. 13 odst. 2 2. V případě mezinárodní oblasti povodí zcela ležící na území 

Společenství zabezpečí členské státy koordinaci s cílem vypracování 

jednotného mezinárodního plánu povodí. Pokud takový mezinárodní 

plán povodí není zpracován, členské státy zpracují k dosažení cílů této 

směrnice plány povodí, které zahrnou přinejmenším ty části mezinárodní 

oblasti povodí, jež leží na jejich území. 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

 § 24 odst. 

1 a 2 
Plány povodí 

 Území České republiky náleží do třech mezinárodních oblastí 

povodí, a to do mezinárodní oblasti povodí Labe, mezinárodní oblasti 

povodí Odry a mezinárodní oblasti povodí Dunaje.  

Plány povodí podle § 23 odst. 2 se zpracovávají ve třech úrovních pro 

mezinárodní oblasti povodí (dále jen „mezinárodní plány povodí“), části 

mezinárodních oblastí povodí na území České republiky (dále jen 

„národní plány povodí“) a dílčí povodí 

PT  

Čl. 13 odst. 3 U mezinárodních oblastí povodí přesahujících hranice Společenství 

usilují členské státy o vypracování jednotného plánu povodí, a pokud to 

není možné, zahrne plán minimálně tu část mezinárodní oblasti povodí, 

která leží na území dotyčného členského státu. 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 24 odst. 3 Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství spolupracují 

v rámci mezinárodních komisí na zpracování mezinárodních plánů 

povodí a mezinárodních plánů pro zvládání povodňových rizik nebo 

souboru plánů pro zvládání povodňových rizik koordinovaných na 

úrovni mezinárodní oblasti povodí. 

PT  
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Čl. 13 odst. 4 Plán povodí obsahuje informace podrobně uvedené v příloze VII. 24/2011 
ve znění 

312/2015 

Příloha 1 Základní obsah národního plánu povodí 
1.Všeobecný popis charakteristik části mezinárodní oblasti povodí na 

území České republiky, zjištěných podle § 8 až 10, který zahrne zejména  
1.1. pro povrchové vody  
- mapy mezinárodní oblasti povodí a dílčích povodí, 
- popis a zdůvodnění změny vymezení vodních útvarů, 
- mapy umístění a hranic vodních útvarů, 
- mapy ekoregionů, úmoří a typů útvarů povrchové vody, 
- referenční podmínky pro typy útvarů povrchové vody, 
- zdůvodnění vyloučení některé složky kvality z hodnocení 

ekologického stavu, 
- popis přístupů a metodických postupů použitých pro vymezení 

mísících zón, 
1.2. pro podzemní vody  
- mapy umístění a hranic útvarů podzemní vody, 
- seznam útvarů podzemních vod a souvisejících útvarů podzemních 

vod, souvisejících vodních a suchozemských ekosystémů včetně shrnutí 

informací o vzájemném vztahu, 
- informace o rizikových útvarech podzemních vod, zejména informace 

o jejich velikosti, vztazích mezi souvisejícími útvary povrchových vod, 

vodními a přímo závislými suchozemskými ekosystémy a informace o 

přirozené koncentraci znečišťujících látek. 
2. Přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav 

povrchových a podzemních vod, včetně 
- odhadu bodových zdrojů znečištění, včetně mapy jejich polohy, 

souhrnných informací o ovlivněných útvarech povrchové a podzemní 

vody, 
- odhadu difúzních zdrojů znečištění, včetně přehledu využití půdy, a 

souhrnných informací o ovlivněných útvarech povrchové a podzemní 

vody, 
- odhadu vlivů na kvantitativní stav vod a souhrnných informací o 

ovlivněných útvarech podzemní vody, 
- analýzy jiných dopadů lidských činností na stav vod, 
- hodnocení trendů a kontaminačních mraků, 
- seznamu emisí, vypouštění a úniků látek podle § 7 odst. 2 písm. c), 
- souhrnu informací o rizikových útvarech podzemních vod, zejména o 

počtu vodních útvarů nebo skupin vodních útvarů a o znečišťujících 

látkách a ukazatelích znečištění, které k tomuto označení přispívají, 

včetně zjištěných hodnot nebo koncentrací. 
3. Identifikace a mapové znázornění chráněných oblastí a popis právních 

předpisů, na jejichž základě jsou tyto oblasti vymezeny. 
4. Výsledky zjišťování a hodnocení stavu vod zahrnující  

PT  
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- mapy monitorovacích sítí zřízených pro účely zjišťování a hodnocení 

stavu vod a stavu chráněných oblastí, mapy znázornění výsledků 

monitorovacích programů pro stav 
a) povrchových vod (ekologický a chemický), 
b) podzemních vod (chemický a kvantitativní), 
c) chráněných území, 
- přehled výsledků identifikace významných a trvale vzestupných 
trendů, 
- přehled monitorovacích míst, na kterých byly překročeny normy 

jakosti podzemních vod nebo prahové hodnoty, 
- souhrn, jak přispělo hodnocení trendů z jednotlivých monitorovacích 

míst v rámci útvaru nebo skupiny útvarů podzemních vod k identifikaci 
významného a trvalého vzestupného trendu, pokud jde o koncentraci 

znečišťující látky, nebo jeho změny, a důvody počátku změny trendu, 
- odhady úrovně spolehlivosti a přesnosti výsledků programů zjišťování 

a hodnocení stavu vod a vysvětlení způsobu, jak byly při hodnocení 

zohledněny případy překročení norem jakosti podzemních vod nebo 

prahových hodnot na jednotlivých monitorovacích místech. 
5. Seznam cílů přijatých podle § 12 pro povrchové vody, podzemní vody 

a chráněné oblasti, doplněný o  
- souhrnné informace o vodních útvarech, ve kterých byl uplatněn § 23a 

odst. 4 zákona, 
- souhrnné informace o vodních útvarech, ve kterých byl uplatněn § 23a 

odst. 7 zákona, 
- souhrnné informace o vodních útvarech, ve kterých byl uplatněn § 26 

odst. 5 zákona, včetně příslušných podmínek a ukazatelů, 
- souhrnné informace podle § 14 o silně ovlivněných a umělých vodních 

útvarech, 
- seznam prahových hodnot pro jednotlivé útvary podzemních vod, 

včetně souhrnných informací o jejich vztahu k přirozené koncentraci 

znečišťujících látek, k normám enviromentální kvality nebo jiným 

normám a další důležité informace o toxikologii, ekotoxikologii, 

perzistenci, bioakmulačním potenciálu znečišťujících látek a tendenci se 

rozptylovat. 
6. Souhrn výsledků ekonomické analýzy užívání vody podle § 11, 

včetně  
- informací o výnosech z různých užívání vody k uhrazení nákladů na 

vodohospodářské služby, 
- informací o plánovaných krocích směřujících k uplatnění principu 

návratnosti nákladů za vodohospodářské služby, včetně 

environmentálních nákladů a nákladů na využívané zdroje, a 

směřovaných k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního 
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prostředí, v souladu s principem znečišťovatel platí 
- případně důvody pro neúplné uplatnění principu návratnosti nákladů. 
7. Shrnutí programu nebo programů opatření přijatých podle § 17 včetně 

postupů, jejichž prostřednictvím má být dosaženo cílů přijatých podle § 

12  
- souhrn opatření potřebných k provádění právních předpisů Evropských 

společenství v oblasti ochrany vod, 
- zprávu o praktických krocích a opatřeních podle § 4 odst. 1 písm. b) 

provedených k uplatnění zásady návratnosti nákladů na užívání vody, 
- souhrn opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody 

určené pro lidskou spotřebu, 
- souhrn opatření ke zlepšení jakosti vod ke koupání, 
- souhrn opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod, včetně 

odůvodnění případných výjimek, 
- souhrn omezení přijatých ve vztahu k vypouštění znečištění z 

bodových zdrojů a jiných činností majících vliv na stav vod, 
- identifikace případů, ve kterých byl uplatněn § 17 odst. 4 a 5 zahrnující 

výčet vodních útvarů, zdůvodnění a popis, jak se toto uplatnění promítlo 

do programů zjišťování a hodnocení stavu vod, 
- souhrn opatření proti znečišťování vod látkami uvedenými v příloze č. 

1 zákona, 
- souhrn opatření provedených k prevenci nebo snížení dopadu případů 

havarijního znečištění a informace o opatřeních, která mají být přijata za 

mimořádných okolností, 
- souhrn opatření provedených podle § 26 odst. 4 zákona, 
- podrobnosti o doplňujících opatřeních nezbytných pro splnění 

přijatých cílů pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a 

podzemních vod a vodních ekosystémů, 
- podrobnosti o opatřeních přijatých k zabránění vzrůstu znečištění 

mořských vod, 
- podrobnosti o opatřeních, která jsou považována za nezbytná k 

cílenému dosažení dobrého stavu vodního útvaru v termínu 

prodlouženém podle § 23a odst. 5 zákona, důvody jejich jakéhokoliv 

zpoždění a očekávaný časový plán jejich realizace včetně odhadu 

nákladů, 
- popis opatření s cílem snížit v budoucnu rozsah mísících zón např. 

opatření k odstranění znečišťování povrchových vod látkami uvedenými 

v seznamu prioritních látek a opatření k postupnému snižování 

znečišťování povrchových vod dalšími látkami, přezkum povolení podle 

zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, regulace vypouštění 

znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění, 
- přehled opatření prováděných v souvislosti s přeshraničním 
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znečištěním a popis kroků, které byly podniknuty na úrovni příslušné 

mezinárodní oblasti povodí nebo úrovni Evropské Unie, 
- posouzení nákladově nejefektivnější kombinace opatření na základě 

odhadu nákladů na tato opatření a strategii financování opatření. 
8. Evidence dalších podrobnějších programů a plánů pro danou část 

mezinárodní části oblasti povodí na území České republiky týkajících se 

zejména dílčích povodí, odvětví, problémů nebo vodních typů, a to 

zároveň se shrnutím jejich obsahu. 
9. Souhrn uskutečněných opatření pro informování veřejnosti a 

konzultací, jejich výsledků a změn, které byly v jejich důsledku 

provedeny v plánu povodí. 
10. Seznam příslušných orgánů a popis administrativní koordinace prací 

na zpracování plánu povodí. 
11. Kontaktní místa a postupy pro získání základní dokumentace a 

informací a zejména podrobností o povoleních nakládání s vodami a o 

aktuálních výsledcích zjišťování a hodnocení stavu vod podle § 21 

zákona. 
Aktualizace národního plánu povodí dále obsahuje 
1. Souhrn změn od publikace předchozího plánu povodí včetně přehledu 

realizovaných a plánovaných opatření u útvarů se zvláštními cíli 

ochrany vod. 
2. Vyhodnocení pokroku při dosahování cílů ochrany vod jako složky 

životního prostředí včetně jejich vyznačení v mapovém podkladu, 

výsledků hodnocení stavu vod v období platnosti předchozího plánu a 

vysvětlení důvodů pro nesplnění cílů ochrany vod jako složky životního 

prostředí. 
3. Souhrn a vysvětlení neprovedených opatření z předchozích plánů. 
4. Souhrn dodatečných opatření podle § 26 odst. 4 písm. d) zákona od 

zveřejnění předchozích plánů povodí. 
5. Souhrn důsledků mimořádných okolností a souhrn opatření podle § 

26 odst. 5 písm. e) zákona. 

  24/2011 Příloha 3 Základní obsah plánů dílčích povodí   

Čl. 13 odst. 5 Plány povodí mohou být doplněny vypracováním podrobnějších 

programů a plánů pro dílčí povodí, odvětví, problém nebo typ vod, které 

se budou zabývat jednotlivými aspekty hospodaření s vodou. Provedení 

těchto opatření nezbavuje členské státy žádné povinnosti uvedené 

v ostatních částech této směrnice. 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 24 odst. 2 (2) Plány povodí podle § 23 odst. 2 se zpracovávají ve třech 
úrovních pro mezinárodní oblasti povodí (dále jen „mezinárodní plány 

povodí“), části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky 

(dále jen „národní plány povodí“) a dílčí povodí 

PT 11 

  254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 24 odst.5 - 
8  

(5) Národní plán povodí Labe je doplněn plány povodí pro pět dílčích 

povodí, a to pro dílčí povodí Horního a středního Labe, dílčí povodí 

Horní Vltavy, dílčí povodí Berounky, dílčí povodí Dolní Vltavy a dílčí 
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povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe. 

(6) Národní plán povodí Odry je doplněn plány povodí pro dvě dílčí 

povodí, a to pro dílčí povodí Horní Odry, dílčí povodí Lužické Nisy a 

ostatních přítoků Odry. 

(7) Národní plán povodí Dunaje je doplněn plány povodí pro tři dílčí 

povodí, a to pro dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu, dílčí povodí Dyje 

a dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje. 

(8) Plány dílčích povodí stanoví návrhy programů opatření, které jsou 

nutné k dosažení cílů pro dané dílčí povodí na základě zjištěného stavu 

povrchových a podzemních vod, hodnocení povodňových rizik, potřeb 

užívání vodních zdrojů, a časový plán jejich uskutečnění. 

Čl. 13 odst. 6 Plány povodí se zveřejní nejpozději do devíti let ode dne vstupu této 

směrnice v platnost. 
254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 25 odst. 3 (3) Plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik se 

přezkoumávají a aktualizují každých 6 let ode dne jejich schválení podle 

postupů  uvedených v odstavcích 1 a 2. 

PT  

  254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 25 odst. 2 (2) Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí 

stanoví vyhláškou obsah plánů povodí a plánů pro zvládání 

povodňových rizik, způsob zpracování plánů, podrobnosti etap 

zpracování podle odstavce 1 včetně způsobu a formy zpracování 

předběžného vyhodnocení povodňových rizik, způsobu stanovení oblastí 
s významným povodňovým rizikem, obsahu a způsobu zpracování map 

povodňového nebezpečí a map povodňových rizik a formy jejich 

zveřejnění, způsob zpřístupnění přípravných prací a návrhů plánů 

povodí a návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik pro aktivní 

zapojení uživatelů vody a veřejnosti.  

  

  24/2011 § 19 Způsob zpřístupnění návrhů plánů pro aktivní 
zapojení uživatelů vody a veřejnosti 
(1) Návrh národního plánu povodí se zpřístupňuje 
společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí 
a návrhem plánu pro zvládání povodňových rizik. 
K návrhu národního plánu povodí a plánu pro zvládání 
povodňových rizik se přikládá stručný souhrn, který 
umožní porozumět jejich odbornému obsahu a přiblížit 
význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve 
formě přehledných map a stručných doprovodných 
textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami. 
(2) Návrhy plánů podle odstavce 1 jsou zveřejněny 
po dobu 6 měsíců13) ode dne zveřejnění k písemným 
připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu 
zemědělství, Ministerstvu životního prostředí 
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a na všech krajských úřadech a u všech správců 
povodí, jejichž územní působnosti se příslušná mezinárodní 
oblast povodí na území České republiky týká, 
a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich 
internetových stránkách. 
(3) Příslušná oznámení o zveřejnění a termínu pro 
uplatnění připomínek se vyvěšují na úředních deskách 
Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí 
a místně příslušných krajských úřadů. 
(4) Vyhodnocení podaných připomínek ve formě 
zprávy s přehledem podaných připomínek a změnami, 
které byly v jejich důsledku provedeny v návrhu plánů, 
bude zveřejněno stejným způsobem jako návrhy plánů 
do 60 dnů po uplynutí lhůty k podávání připomínek 
podle odstavce 3 po dobu 30 dnů.  

Čl. 13 odst. 7 Plány povodí budou přezkoumány a aktualizovány nejpozději do 15 let 
ode dne vstupu této směrnice v platnost a následně po každých šesti 

letech. 

254/2001 
ve znění 

150/2010 

 

§ 25 odst. 3 (3) Plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik se 

přezkoumávají a aktualizují každých 6 let ode dne jejich schválení podle 

postupů  uvedených v odstavcích 1 a 2 

PT 

 

 

Čl. 14 Informování veřejnosti a konzultace 

1. Členské státy podpoří aktivní zapojení všech zúčastněných stran při 

provádění této směrnice, zejména při vypracování, přezkoumání a 

aktualizaci plánů povodí. Členské státy zajistí, aby pro každou oblast 

povodí byly k připomínkám veřejnosti, včetně uživatelů zveřejněny a 

zpřístupněny: 

časový plán a program prací pro vypracování plánu, včetně prohlášení o 

konzultačních opatřeních, která mají být přijata, nejméně tři roky před 

začátkem období, kterého se plán týká; 

předběžný přehled významných problémů hospodaření s vodou 
zjištěných v povodí, a to nejméně dva roky před začátkem období, 

kterého se plán týká; 

kopie návrhu plánu povodí, a to nejméně jeden rok před začátkem 

období, kterého se plán týká. 

24/2011 § 19 Způsob zpřístupnění návrhů plánů pro aktivní 
zapojení uživatelů vody a veřejnosti 
(1) Návrh národního plánu povodí se zpřístupňuje 
společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí 
a návrhem plánu pro zvládání povodňových rizik. 
K návrhu národního plánu povodí a plánu pro zvládání 
povodňových rizik se přikládá stručný souhrn, který 
umožní porozumět jejich odbornému obsahu a přiblížit 
význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve 
formě přehledných map a stručných doprovodných 
textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami. 
(2) Návrhy plánů podle odstavce 1 jsou zveřejněny 
po dobu 6 měsíců13) ode dne zveřejnění k písemným 
připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu 
zemědělství, Ministerstvu životního prostředí 
a na všech krajských úřadech a u všech správců 
povodí, jejichž územní působnosti se příslušná mezinárodní 
oblast povodí na území České republiky týká, 
a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich 
internetových stránkách. 
(3) Příslušná oznámení o zveřejnění a termínu pro 
uplatnění připomínek se vyvěšují na úředních deskách 

PT  
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

Na žádost musí být umožněn přístup k podkladovým dokumentům a 

informacím použitým pro vypracování návrhu plánu povodí. 

2. Členské státy poskytnou nejméně šest měsíců na písemné 
připomínky k těmto dokumentům, aby byly umožněny aktivní zapojení 

a konzultace. 

3. Odstavce 1 a 2 se rovněž uplatní pro aktualizované plány povodí. 

Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí 
a místně příslušných krajských úřadů. 
(4) Vyhodnocení podaných připomínek ve formě 
zprávy s přehledem podaných připomínek a změnami, 
které byly v jejich důsledku provedeny v návrhu plánů, 
bude zveřejněno stejným způsobem jako návrhy plánů 
do 60 dnů po uplynutí lhůty k podávání připomínek 
podle odstavce 3 po dobu 30 dnů. 

  254/2001 
ve znění 

150/2010 

 

§ 25 Zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik 

(1)  Plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik se 

zpracovávají ve třech etapách, které představují: 

a) přípravné práce, které musí obsahovat 

1. předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí 

s významným povodňovým rizikem, které se musí zveřejnit a zpřístupnit 

veřejnosti k připomínkám, a to nejméně 4 roky před začátkem období, 

kterého se budou plány pro zvládání povodňových rizik týkat, 

2. časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí, 

který se musí zveřejnit a zpřístupnit uživatelům vody a veřejnosti k 

připomínkám, a to nejméně 3 roky před začátkem období, kterého se 

budou plány povodí týkat, 

3. analýzu všeobecných a vodohospodářských charakteristik 

povodí, zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a 

podzemních vod, mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových 

rizik pro oblasti vymezené podle bodu 1, ekonomickou analýzu užívání 

vody, a na jejich základě zpracovaný předběžný přehled významných 

problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí, včetně uvedení 

umělých vodních útvarů, určení silně ovlivněných vodních útvarů a jeho 
zdůvodnění a návrhů zvláštních cílů ochrany vod, který se musí 

zveřejnit a zpřístupnit uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám, a to 
nejméně 2 roky před začátkem období, kterého se budou plány povodí 

a plány pro zvládání povodňových rizik týkat, 

  

Čl. 15 odst. 1 Podávání zpráv 

Členské státy zašlou kopie plánů povodí a všechny jejich pozdější 

aktualizace Komisi a všem dalším členským státům, jichž se to týká, a to 

do tří měsíců od jejich zveřejnění: 

254/2001 
ve znění 

186/2006
150/2010  

§ 108 odst. 3 

písm. v) 

Ministerstvo životního prostředí vykonává působnost ústředního 

vodoprávního úřadu ve věcech 

v) plnění úkolů vyplývajících ze vztahu k Evropským společenstvím 

v oblasti ochrany vod, podávání zpráv o plnění příslušných 

směrnic Evropských společenství a koordinovat převzetí a 

zavádění legislativy Evropských společenství v oblasti vod, 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

pro oblasti povodí, které leží zcela na území členského státu, všechny 
plány povodí zahrnující toto státní území a zveřejněné podle článku 13; 

b) pro mezinárodní oblasti povodí alespoň tu část plánů povodí, která 

zahrnuje území členského státu. 

  9254     

Čl. 15 odst. 2 Členské státy předloží souhrnné zprávy o: 

e) analýzách požadovaných podle článku 5 a 

f) monitorovacích programech podle článku 8, 

zpracované pro potřeby prvního plánu povodí do tří měsíců od jejich 

dokončení. 

254/2001 
ve znění 

186/2006
150/2010 

 § 108 odst. 3 

písm. v) 

Ministerstvo životního prostředí vykonává působnost ústředního 

vodoprávního úřadu ve věcech 

plnění úkolů vyplývajících ze vztahu k Evropským společenstvím v 

oblasti ochrany vod, podávání zpráv o plnění příslušných směrnic 

Evropských společenství a koordinovat převzetí a zavádění legislativy 

Evropských společenství v oblasti vod, 

PT  

  9254     

Čl. 15 odst. 3 Členské státy předloží do tří let od zveřejnění každého plánu povodí 

nebo jeho aktualizace podle článku 13 dílčí zprávu, která popíše pokrok 

dosažený při provádění plánovaného programu opatření. 

254/2001 
ve znění 

186/2006 
150/2010 

§ 108 odst. 3 

písm. v) 

Ministerstvo životního prostředí vykonává působnost ústředního 

vodoprávního úřadu ve věcech 

v) plnění úkolů vyplývajících ze vztahu k Evropským společenstvím 

v oblasti ochrany vod, podávání zpráv o plnění příslušných 

směrnic Evropských společenství a koordinovat převzetí a 

zavádění legislativy Evropských společenství v oblasti vod, 

PT  

  9254     

Čl. 16 odst. 1 Strategie proti znečišťování vod 

Evropský parlament a Rada přijmou specifická opatření proti 

znečišťování vod jednotlivými znečišťujícími látkami nebo jejich 

skupinami, které představují významné riziko pro vodní prostředí nebo 

jeho prostřednictvím, a to včetně rizik pro vody využívané k odběru 

pitné vody. Pro tyto znečišťující látky se příslušná opatření zaměří na 

postupné omezování a pro prioritní nebezpečné látky definované v čl. 2 
bodu  30 na zastavení nebo postupné odstranění vypouštění, emisí a 

úniků. Tato opatření se přijímají na základě návrhů předložených 

Komisí v souladu s postupy uvedenými ve Smlouvě. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 
pravomoce / postupy orgánů Evropské unie 

 

NT  

Čl. 16 odst. 2 Komise předloží návrh seznamu prioritních látek vybraných z látek, které 

představují významné riziko pro vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím. 

Pro následná opatření se látky rozdělí podle priority na základě rizika pro vodní 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

prostředí nebo jeho prostřednictvím, přičemž riziko se určí podle: 

hodnocení rizik podle nařízení Rady (EHS) č. 793/93, směrnice Rady 

91/414/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES, nebo 

hodnocení rizik zaměřeného (metodou podle nařízení (EHS) č. 793/93) 
výhradně na akvatickou ekotoxicitu a na toxicitu pro člověka 

prostřednictvím vodního prostředí. 

Je-li to nutné pro splnění časového plánu stanoveného v odstavci 4, látky pro 

opatření se rozdělí podle priority na základě rizika pro vodní prostředí nebo 

jeho prostřednictvím, přičemž riziko se určí zjednodušeným postupem 

hodnocení rizika na základě vědeckých zásad s důrazem na: 

g) zjištění vlastního rizika spojeného s danou látkou, zejména s její 

akvatickou ekotoxicitou a toxicitou pro člověka prostřednictvím 

expozice vodnímu prostředí, a 

h) zjištění rozšíření kontaminace prostředí získané prostřednictvím 

monitorování, a 

jiné prokázané faktory, které mohou indikovat možnost rozšíření 

kontaminace prostředí, jako je produkce nebo používaný objem dané 

látky a způsoby jejího užití. 

Čl. 16 odst. 3 Návrh Komise také určí prioritní nebezpečné látky. Přitom vezme 

Komise v úvahu výběr uvažovaných látek, jež jsou předmětem 

příslušných právních předpisů Společenství týkajících se nebezpečných 

látek nebo příslušných mezinárodních dohod. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  

Čl. 16 odst. 4 Komise přezkoumá přijatý seznam prioritních látek nejpozději do čtyř 

let ode dne vstupu této směrnice v platnost a poté nejpozději každé čtyři 

roky a předloží případné návrhy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  

Čl. 16 odst. 5 Při přípravě svého návrhu vezme Komise v úvahu doporučení 

Vědeckého výboru pro toxicitu, ekotoxicitu a životní prostředí, 

členských států, Evropského parlamentu, Evropské agentury pro životní 

prostředí, výzkumných programů Společenství, mezinárodních 

organizací, ve kterých je Společenství zastoupeno, evropských 

obchodních organizací včetně těch, které zastupují malé a střední 

podniky, evropských environmentálních organizací a další příslušné 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

informace, které zaznamená. 

Čl. 16 odst. 6 Komise předloží návrhy na omezení prioritních látek za účelem: 

i) postupného snižování vypouštění, emisí a úniků příslušných látek, 

a zejména 

j) zastavení nebo postupného odstranění vypouštění, emisí a úniků 

látek určených podle odstavce 3, včetně příslušného časového 

plánu. Tento časový plán nepřekročí období 20 let od přijetí těchto 

návrhů Evropským parlamentem a Radou v souladu s tímto 

článkem. 

Přitom Komise zjistí odpovídající rentabilní a úměrnou úroveň a 

kombinaci kontroly výrobků a výrobních procesů, a to jak pro bodové, 

tak difúzní zdroje, a vezme v úvahu hodnoty jednotných mezních hodnot 

emisí Společenství pro kontrolu výrobních procesů. Je-li to vhodné, 

mohou být na úrovni Společenství podniknuta opatření pro kontrolu 

výrobních procesů po jednotlivých odvětvích. Pokud kontroly výrobků 

zahrnují přezkoumání příslušných povolení vydaných podle směrnice 

91/414/EHS a směrnice 98/8/ES, provedou se tato přezkoumání 

v souladu s ustanoveními těchto směrnic. Každý návrh kontrol upřesní 

postup jejich přezkoumání, aktualizaci a posouzení jejich efektivnosti. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  

Čl. 16 odst. 7 Komise předloží návrhy norem jakosti použitelných pro koncentrace 

prioritních látek v povrchových vodách, v sedimentech nebo biotě. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 
NT  

Čl. 16 odst. 8 Komise v souladu s odstavci 6 a 7 předloží návrhy přinejmenším 

k omezování emisí z bodových zdrojů a pro normy environmentální 

kvality do dvou let od začlenění příslušné látky do seznamu prioritních 

látek.  

Pro látky začleněné do prvního seznamu prioritních látek, v případě 

absence úmluvy na úrovni Společenství do šesti let ode dne vstupu této 

směrnice v platnost, stanoví členské státy normy environmentální 

kvality pro tyto látky pro všechny povrchové vody ovlivněné 

vypouštěním těchto látek a stanoví omezení hlavních zdrojů vypouštění 

těchto látek, které jsou mimo jiné založeny na zvážení všech 

technických možností snížení znečišťování.  

Pro látky následně začleněné do seznamu prioritních látek, v případě 

absence úmluvy na úrovni Společenství, uskuteční členské státy tato 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT 12 
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Poznám

ka 
 

opatření do pěti let ode dne začlenění těchto látek do seznamu. 

Čl. 16 odst. 9 Komise může připravit strategie proti znečišťování vod jakýmikoli 

jinými znečišťujícími látkami nebo jejich skupinami, včetně jakéhokoli 

znečištění, které vznikne jako následek havárií. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 
pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  

Čl. 16 odst. 10 V rámci přípravy svých návrhů ve smyslu odstavců 6 a 7 přezkoumá 

Komise rovněž všechny směrnice uvedené v příloze IX. Do lhůty podle 

odstavce 8 navrhne Komise revizi omezení v příloze IX pro všechny 

látky začleněné do seznamu prioritních látek a navrhne odpovídající 

opatření, včetně možného zrušení omezení podle přílohy IX pro všechny 

ostatní látky. 

Všechna omezení v příloze IX, pro která se navrhuje přezkoumání, se 

zrušují ke lhůtě, kdy příslušné revize vstoupí v platnost. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 
NT  

Čl. 16 odst. 11 Seznam prioritních látek podle odstavců 2 a 3 navržený Komisí se po 

přijetí Evropským parlamentem a Radou stane přílohou X této směrnice. 

Jeho revize zmíněná v odstavci 4 proběhne stejným postupem. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie 
NT  

Čl. 17 odst. 1 Strategie k předcházení a omezování znečišťování podzemních vod 

Evropský parlament a Rada přijmou specifická opatření k předcházení a 

omezování znečišťování podzemních vod. Tato opatření se zaměří na 

dosažení dobrého chemického stavu podzemních vod v souladu s čl. 4 
odst. 1 písm. b) a během dvou let od vstupu této směrnice v platnost 

budou na základě předloženého návrhu přijata Komisí postupem podle 
Smlouvy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie 
NT  

Čl. 17 odst. 2 Při navrhování opatření vezme Komise v úvahu analýzu zpracovanou 

podle článku 5 a přílohy II. Jsou-li k dispozici údaje, jsou tato opatření 

navržena dříve a zahrnují: 

kritéria pro hodnocení dobrého chemického stavu podzemních vod 

podle přílohy II oddílu 2.2 a přílohy V oddílů 2.3.2 a 2.4.5; 

kritéria pro zjišťování významného a trvalého vzestupného trendu a pro 

definování počátku změny trendu, což se využije v souladu 
s přílohou V oddílem 2.4.4. 

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 
NT  

Čl. 17 odst. 3 Opatření vyplývající z uplatnění odstavce 1 se zahrnou do programů   Nerelevantní z hlediska transpozice. NT 13 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

opatření vyžadovaných podle článku 11. 
ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 
charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy 

Čl. 17 odst. 4 Při absenci kritérií podle odstavce 2 na úrovni Společenství stanoví 

příslušná kritéria členské státy, a to nejpozději do pěti let ode dne vstupu 

této směrnice v platnost. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 

 

NT 14 

Čl. 17 odst. 5 Při absenci kritérií podle odstavce 4 na vnitrostátní úrovni  se za počátek 

obratu trendu považuje maximum ze 75% úrovně norem jakosti 

stanovených ve stávajících právních předpisech Společenství, které se 

vztahují na podzemní vody. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 

 

NT 14 

Čl. 18 odst. 1 Zpráva Komise 

Komise uveřejní zprávu o provádění této směrnice nejpozději do 12 let 
ode dne vstupu této směrnice v platnost a dále každých šest let a 

předloží ji Evropskému parlamentu a Radě. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 
NT  

Čl. 18 odst. 2 Zpráva obsahuje: 

přehled pokroku při provádění této směrnice; 

přehled stavu povrchových a podzemních vod Společenství vypracovaný 

ve spolupráci s Evropskou agenturou pro životní prostředí; 

přehled plánů povodí předložených podle článku 15, včetně doporučení 

pro zlepšení budoucích plánů; 

souhrn stanovisek k jednotlivým zprávám nebo doporučením 

předloženým Komisi členskými státy podle článku 12; 

souhrn všech návrhů, opatření k omezování a strategií zpracovaných podle 

článku 16; 

souhrn stanovisek k připomínkám Evropského parlamentu a Rady 

k předchozím zprávám o provádění. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 
NT  

Čl. 18 odst. 3 Komise rovněž zveřejní zprávu o postupu provádění směrnice založenou 

na souhrnných zprávách členských států předložených podle čl. 15 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 
NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

odst. 2 a postoupí ji Evropskému parlamentu a členským státům 

nejpozději do dvou let od lhůt uvedených v článcích 5 a 8. 
pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

Čl. 18 odst. 4 V průběhu tří let od zveřejnění jednotlivých zpráv podle odstavce 1 
zveřejní Komise dílčí zprávu o pokroku při provádění na základě 

průběžných zpráv členských států zmíněných v čl. 15 odst. 3. Tuto 
zprávu předloží Evropskému parlamentu a Radě. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 
NT  

Čl. 18 odst. 5 V návaznosti na cyklus podávání zpráv svolá Komise v přiměřenou 

dobu konferenci zúčastněných stran z jednotlivých členských států o 

vodní politice Společenství, aby vyjádřily připomínky ke zprávám 

Komise o provádění a k výměně zkušeností. 

Mezi účastníky konference by měly být zástupci příslušných orgánů, 

Evropského parlamentu, nevládních organizací, sociální a hospodářští 

partneři, spotřebitelské organizace, zástupci akademické obce a další 

experti. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 
NT  

Čl. 19 odst. 1 Plány pro budoucí opatření Společenství 

 Komise pro informaci předloží výboru uvedenému v článku 21 jednou 
za rok přehledný plán opatření, která mají dopad na právní předpisy 

v oblasti vody, jež má v úmyslu navrhnout v blízké budoucnosti, včetně 

všech opatření, která vyplývají z návrhů, opatření k omezování a 

strategií podle článku 16. První takovou prezentaci připraví Komise 

nejpozději do dvou let ode dne vstupu této směrnice v platnost. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 
NT  

Čl. 19 odst. 2 Komise přezkoumá tuto směrnici nejpozději do 19 let ode dne jejího 

vstupu v platnost a navrhne veškeré její nezbytné změny. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 
NT  

Čl. 20 odst. 1 Technická přizpůsobení směrnice 

 Přílohy I, III a oddíl 1.3.6 přílohy V mohou být přizpůsobeny 

vědeckému a technickému pokroku postupem podle článku 21 se 
zřetelem na období, ve kterém se přezkoumávají a aktualizují plány 

povodí podle článku 13. Je-li to nezbytné, může Komise vydat pokyny 
pro provádění příloh II a V v souladu s postupy podle článku 21. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 
NT  

Čl. 20 odst. 2 Pro předávání a zpracování údajů, včetně statistických a kartografických 

dat, mohou být technické formáty pro účely odstavce 1 přizpůsobeny 

postupy podle článku 21. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie 
NT  
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

Čl. 21 odst. 1 Řídící výbor 

Komisi je nápomocen výbor (dále jen „výbor“). 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 
NT  

Čl. 21 odst. 2 ODKAZUJE-LI SE NA TENTO ČLÁNEK, POUŽIJÍ SE ČLÁNKY 5 
A 7 ROZHODNUTÍ 1999/468/ES S OHLEDEM NA ČLÁNEK 8 

UVEDENÉHO ROZHODNUTÍ. 

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 
NT  

Čl. 21 odst. 3 Výbor přijme svůj jednací řád.   Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 
NT  

Čl. 22 odst. 1 Zrušující a přechodná ustanovení 

Následující předpisy se zrušují s účinností sedm let ode dne vstupu této 

směrnice v platnost: 

k) směrnice Rady 77/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované 

jakosti povrchových vod určených v členských státech k odběru 

pitné vody, 

l) rozhodnutí Rady 77/795/EHS ze dne 12. prosince 1977, kterým se 

zakládá společný postup výměny informací o jakosti sladkých 

povrchových vod ve Společenství, 

směrnice Rady 79/869/EHS ze dne 9. října 1979 o metodách stanovení a 

četnosti vzorkování a rozborů povrchových vod určených v členských 

státech k odběru pitné vody. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Jedná se o zrušující a přechodná ustanovení bez konkrétních dopadů do 

práv fyzických nebo právnických osob, či do kompetencí orgánů veřejné 

moci nebo osob pověřených výkonem veřejné správy 

NT  

Čl. 22 odst. 2 Následující předpisy se zrušují s účinností 13 let ode dne vstupu této 

směrnice v platnost: 

m) směrnice Rady 78/659/EHS ze dne 18. července 1978 o jakosti 

sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu 

života ryb; 

n) směrnice Rady 79/923/EHS ze dne 30. října 1979 o požadované 

jakosti vod pro měkkýše; 

o) směrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o ochraně 

podzemních vod před znečišťováním určitými nebezpečnými 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Jedná se o zrušující ustanovení bez konkrétních dopadů do práv 

fyzických nebo právnických osob, či do kompetencí orgánů veřejné moci 

nebo osob pověřených výkonem veřejné správy 

NT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                 str. 90 z 114   

aCelex: 32000L0060 Lhůta pro implementaci 22.12.2003 Úřední věstník                     L 327 2000 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová 19.3.2020 
Název: SMĚRNICE 2000/60/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro 

činnost Společenství v oblasti vodní politiky 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák 19.5.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

látkami; a 

p) směrnice Rady 76/464/EHS s výjimkou článku 6, který se zrušuje 

s účinností od dne vstupu této směrnice v platnost. 

 

Čl. 22 odst. 3 Na směrnici 76/464/EHS se vztahují tato přechodná ustanovení: 

seznam prioritních látek podle článku 16 této směrnice nahradí seznam 

látek ve sdělení Komise Radě ze dne 22. června 1982; 

b) pro účely článku 7 směrnice 76/464/EHS mohou členské státy 

uplatňovat zásady pro určení problémů znečišťování a látek, které je 

způsobují, stanovení norem jakosti a přijímání opatření podle této 

směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení se týká pouze samotné směrnice. NT  

Čl. 22 odst. 4 Environmentální cíle uvedené v článku 4 a normy environmentální 

kvality stanovené v příloze IX a podle čl. 16 odst. 7 a členskými státy 

podle přílohy V pro látky, které nejsou v seznamu prioritních látek, a 

podle čl. 16 odst. 8, pokud jde o prioritní látky, pro které dosud nebyly 
stanoveny normy Společenství, se považují za normy environmentální 

kvality pro účely čl. 2 odst. 7 a článku 10 směrnice 96/61/ES. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení se týká pouze samotné směrnice. NT  

Čl. 22 odst. 5 Pokud některá látka na seznamu prioritních látek podle článku 16 není 

zahrnuta do přílohy VIII této směrnice nebo do přílohy III směrnice 

96/61/ES, bude do těchto příloh doplněna. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení se týká pouze samotné směrnice. NT  

Čl. 22 odst. 6 Environmentální cíle útvarů povrchových vod stanovené v rámci 

prvního plánu povodí, požadovaném touto směrnicí, budou jako 

minimum uplatňovat normy jakosti nejméně tak přísné jako normy 

požadované pro provádění směrnice 76/464/EHS. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení se týká pouze samotné směrnice. NT  

Čl. 23 Sankce 

Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních ustanovení 

přijatých na základě této směrnice. Takto stanovené sankce musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

 

254/2001 
ve znění 

150/2010 
187/2014  

§ 117 Porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě 
 (1) Fyzická osoba se jako provozovatel plavidla dopustí 

přestupku tím, že 
a) v rozporu s § 7 odst. 2 nevybaví plavidlo potřebným zařízením k 

akumulaci odpadních vod nebo zařízení k akumulaci odpadních vod 

řádně neprovozuje, anebo nezabrání úniku odpadních vod nebo 

závadných látek z plavidel do vod povrchových, 
b) přečerpá odpadní vodu nebo závadnou látku z plavidla nebo zásobí 

plavidlo pohonnými nebo provozními hmotami v rozporu s § 7 odst. 4, 
c) užije plavidlo se spalovacím motorem k plavbě na povrchové vodě v 

rozporu s § 7 odst. 5, nebo 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                 str. 91 z 114   

aCelex: 32000L0060 Lhůta pro implementaci 22.12.2003 Úřední věstník                     L 327 2000 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová 19.3.2020 
Název: SMĚRNICE 2000/60/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro 

činnost Společenství v oblasti vodní politiky 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

d) užije plavidlo k plavbě v rozporu se stanoveným rozsahem a 

podmínkami užívání povrchových vod k plavbě podle § 7 odst. 5. 
 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu 
a) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a); dojde-li však k 

úniku odpadních vod nebo závadných látek do vod povrchových, lze 

uložit pokutu do 200 000 Kč, 
b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b), nebo 
c) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmen c) a d). 

  254/2001 
ve znění 

150/2010 
113/2018 

§ 118 Porušení jiných povinností při nakládání s vodami 
 (1) Fyzická osoba se jako oprávněný dopustí přestupku tím, že 
a) nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 v rozporu 

s povolením k nakládání s vodami, 
b) nezměří množství povrchových nebo podzemních vod podle § 10 

odst. 1 nebo 2, nebo 
c) v rozporu s § 38 odst. 6 nezměří objem vypouštěných odpadních vod 

nebo míru jejich znečištění nebo výsledky měření nepředá 

vodoprávnímu úřadu. 
 (2) Fyzická osoba se jako nabyvatel práv a povinností 

vyplývajících z povolení k nakládání s vodami, s výjimkou povolení k 

odběru povrchových nebo podzemních vod nepřesahující 6 000 m3 

ročně nebo 500 m3 měsíčně, dopustí přestupku tím, že neoznámí podle § 

11 odst. 1 přechod nebo převod pozemku nebo stavby, s nimiž je 

povolení k nakládání s vodami spojeno. 
            (3) Fyzická osoba se jako ten, kdo vypouští odpadní vody do vod 

povrchových, dopustí přestupku tím, že 
 
a) neumožní odborně způsobilým osobám podle § 103 odst. 5 vstup do 

prostorů, kde se nachází kontrolovaný zdroj znečišťování, nebo nezajistí 

podmínky pro provedení kontroly včetně poskytnutí podkladů 

nezbytných pro provedení kontroly, nebo 
 
b) neumožní pracovníkům kontrolní laboratoře podle § 103a odst. 5 

vstup do prostorů, kde se nachází zdroj znečišťování, nebo nezajistí 

podmínky k odběru vzorků ze všech výpustí kontrolovaného zdroje 

znečištění.“. 
 (4) Za přestupek lze uložit pokutu 
a) do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, 
b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) 
anebo odstavce 3, nebo 
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a). 
 (5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) spáchaný odběrem 

povrchových vod v rozporu s povolením k nakládání s vodami se uloží 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

pokuta ve výši stanovené podle § 116 odst. 3. Ustanovení § 116 odst. 5 a 

6 se použijí obdobně. 
 (6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) spáchaný odběrem 

podzemních vod v rozporu s povolením k nakládání s vodami se uloží 

pokuta ve výši stanovené podle § 116 odst. 4. Ustanovení § 116 odst. 5 a 

6 se použijí obdobně. 

  9254     

  254/2001 
ve znění 

150/2010 
225/2017 

§ 119 Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl 
 (1) Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla 

dopustí přestupku tím, že 
a) neudržuje vodní dílo v řádném stavu podle § 59 odst. 1 písm. b), nebo 
b) neprovádí technickobezpečnostní dohled podle § 59 odst. 1 písm. c). 
 (2) Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla 

I. až IV. kategorie dopustí přestupku tím, že nesplní některou z 

povinností při provádění technickobezpečnostního dohledu podle § 62 

odst. 4. 
 (3) Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla 

I. nebo II. kategorie dopustí přestupku tím, že neprojedná provedení 

zabezpečovacích prací s osobou pověřenou prováděním 

technickobezpečnostního dohledu podle § 75 odst. 3. 
 (4) Fyzická osoba se jako vlastník vodního díla dopustí 

přestupku tím, že 
a) provozuje vodní dílo v rozporu s § 59 odst. 1 písm. a), 
b) nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu 

manipulačního řádu podle § 59 odst. 1 písm. a), 
c) nedbá pokynů správce vodního toku v případě mimořádných situací 

na dotčeném vodním toku podle § 59 odst. 1 písm. e), 
d) neodstraní předměty nebo hmoty ulpělé na vodním díle podle § 59 

odst. 1 písm. f), 
e) neosadí cejch, vodní značku nebo vodočet nebo neumožní průběžný 

přenos dat o průtocích ve vodním toku nebo nezajistí zvláštní úpravu 

přelivu nebo výpusti podle § 59 odst. 1 písm. g), 
f) neosadí plavební znaky podle § 59 odst. 1 písm. h), 
g) neprovede technickou revizi vodního díla, nepředá výsledky revize 

vodoprávnímu úřadu nebo neodstraní zjištěné závady podle § 59 odst. 1 

písm. k), 
h) nezpracuje či nepředloží ke schválení manipulační řád vodního díla 

nebo návrh na jeho doplnění, změnu nebo úpravu podle § 59 odst. 3, 
nebo 
i) nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 84. 
 (5) Fyzická osoba se jako vlastník hráze sloužící ochraně před 

povodněmi, vzdouvání nebo akumulaci povrchových vod dopustí 
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Poznám

ka 
 

přestupku tím, že neodstraní náletové dřeviny podle § 59 odst. 1 písm. 

j). 
 (6) Fyzická osoba se jako vlastník vodního díla sloužícího ke 

vzdouvání vody dopustí přestupku tím, že 
a) neudržuje v řádném stavu dno a břehy vodního toku a nevytváří 

podmínky pro migraci vodních živočichů, nejde-li o stavbu podle § 59 

odst. 1 písm. i), nebo 
b) neoznámí nebezpečí zvláštní povodně nebo nevaruje v případě 

nebezpečí z prodlení bezprostředně ohrožené fyzické nebo právnické 

osoby podle § 73 odst. 3. 
 (7) Za přestupek lze uložit pokutu 
a) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 4 

písm. f), g), h), i), 
b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. b), c), d), e), 

odstavce 5 nebo odstavce 6 písm. a), 
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 

3, nebo 
d) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), 

odstavce 4 písm. a) nebo odstavce 6 písm. b). 

  254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 120 Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení 
 (1) Fyzická osoba se jako vlastník pozemku dopustí přestupku 

tím, že nesplní povinnost podle § 27. 
 (2) Fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na němž se 

nachází koryto vodního toku, dopustí přestupku tím, že nesplní 

povinnost podle § 50. 
 (3) Fyzická osoba se jako vlastník pozemku sousedícího s 

korytem vodního toku dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle 

§ 51 odst. 1. 
 (4) Fyzická osoba se jako vlastník stavby nebo zařízení v 

korytě vodního toku dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 52 odst. 1 

neodstraní předměty zachycené či ulpělé na stavbě nebo zařízení. 
 (5) Fyzická osoba se jako vlastník stavby, která není vodním 

dílem, nebo zařízení v korytě vodního toku dopustí přestupku tím, že v 

rozporu s § 52 odst. 2 neprovede nápravu narušení plynulého odtoku 

povrchových vod. 
 (6) Fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém je 

umístěna stavba k vodohospodářským melioracím pozemků nebo její 

část, která souvisí s více pozemky nebo byla zřízena ve veřejném zájmu, 

a která byla vybudována před účinností tohoto zákona, dopustí 

přestupku tím, že 
a) v rozporu s § 56 odst. 4 písm. a) nestrpí stavbu k vodohospodářským 

melioracím pozemků nebo její část, 
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
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ka 
 

b) užívá pozemek v rozporu s § 56 odst. 4 písm. b), 
c) v rozporu s § 56 odst. 4 písm. c) neohlásí vlastníkovi stavby k 

vodohospodářským melioracím pozemků nebo vodoprávnímu úřadu 

zjevné závady její funkce, nebo 
d) v rozporu s § 56 odst. 4 písm. d) nestrpí užití pozemku k údržbě 

stavby k vodohospodářským melioracím pozemků. 
 (7) Fyzická osoba se jako vlastník pozemku sousedícího s 

vodním dílem dopustí přestupku tím, že neumožní vstup nebo vjezd na 

pozemek podle § 60 odst. 1. 
 (8) Za přestupek lze uložit pokutu 
a) do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6 písm. c), 
b) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6 písm. b), 
c) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 3, odstavce 5, 

odstavce 6 písm. a) a d) nebo odstavce 7, nebo 
d) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4. 

  9254     

  254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 121 Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení a vlastníků 

movitého majetku v ochraně před povodněmi 
 (1) Fyzická osoba se jako vlastník pozemku nebo stavby 

dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 63 odst. 3 neumožní vstup nebo 

vjezd na své pozemky nebo stavby k zajištění ochrany před povodněmi. 
 (2) Fyzická osoba se jako vlastník pozemku nebo stavby, které 

se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, 

dopustí přestupku tím, že 
a) nemá zpracovaný povodňový plán podle § 71 odst. 4 nebo 5, nebo 
b) nesplní některou z povinností k zamezení zhoršení odtokových 

podmínek nebo průběhu povodně podle § 85. 
 (3) Fyzická osoba se jako vlastník dotčeného objektu dopustí 

přestupku tím, že nezajistí povodňové zabezpečovací práce na dotčeném 

objektu podle § 75 odst. 3. 
 (4) Fyzická osoba se jako vlastník movitého majetku dopustí 

přestupku tím, že nedbá o umístění nebo užívání movitého majetku 

podle § 85 odst. 3. 
 (5) Za přestupek lze uložit pokutu 
a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), odstavce 

4, nebo 
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 2 písm. 

b) nebo odstavce 3. 

  

  254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 122 Porušení povinností při zacházení se závadnými látkami 
 (1) Fyzická osoba, která je držitelem povolení k vypouštění 

odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do 

kanalizace, se dopustí přestupku tím, že 
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61/2014 

113/2018 

a) vypustí odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky 

nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace v rozporu s povolením 

vodoprávního úřadu podle § 16 odst. 1 nebo 2, nebo 
b) v rozporu s rozhodnutím vodoprávního úřadu podle § 16 odst. 4 

neměří objem vypouštěných odpadních vod nebo míru jejich znečištění 

zvláště nebezpečnými látkami nebo výsledky měření nepředá. 
 (2) Fyzická osoba, která zachází se závadnými látkami ve 

větším rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným 

nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, se dopustí přestupku 

tím, že 
a) zachází s nimi bez schváleného havarijního plánu podle § 39 odst. 2 

písm. a), nebo 
b) nevede nebo neuchovává záznamy o provedených opatřeních podle § 

39 odst. 2 písm. b). 
 (3) Fyzická osoba, která zachází se zvlášť nebezpečnými 

látkami nebo nebezpečnými látkami nebo zachází se závadnými látkami 

ve větším rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným 

nebezpečím, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností 

podle § 39 odst. 4. 
 (4) Fyzická osoba, která zachází se zvlášť nebezpečnými 

látkami, se dopustí přestupku tím, že nevede záznamy nebo neposkytne 

informace podle § 39 odst. 6. uvádí na trh nebo prodává spotřebitelům 

prací prostředky pro praní textilu v rozporu s § 39 odst. 10. 
              (5) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jedná v rozporu 
s výjimkou podle § 39 odst. 7. 
 
               (6) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že přikrmuje ryby 

krmivy rostlinného původu v rozporu s § 39 odst. 12. 
 (7) Za přestupek lze uložit pokutu 
a) do 5000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6, 
b) do 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5, 
c) do 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 2 písm. b) 

nebo odstavce 4; je-li přestupek podle odstavce 1 spáchán vypuštěním 

odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace, lze 
uložit pokutu do 500000 Kč, 
d) do 200000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), nebo 
e) do 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3. 
 (8) Při stanovení výše pokuty za přestupek podle odstavce 1 

přihlédne orgán ukládající pokutu zejména k okolnostem, za nichž k 

nedovolenému nakládání došlo, k tomu, jak se fyzická osoba přičinila o 

odstranění nebo zmírnění škodlivých následků, k množství a charakteru 

uniklé látky, k místu, kde k vlastnímu ohrožení došlo, k množství a 
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

charakteru závadné látky, která pronikla do povrchových nebo 

podzemních vod, ke škodlivým následkům a možnostem jejich 

odstranění a k vlivu závadné látky na jakost těchto vod a ke stupni 

ochrany dotčeného území. 

  9254     

  254/2001 
ve znění 

150/2010   

§ 123 Porušení povinností při haváriích 
 (1) Fyzická osoba se jako původce havárie dopustí přestupku 

tím, že 
a) neučiní bezprostřední opatření k odstranění příčin nebo následků 

havárie nebo se při jejím odstraňování neřídí schváleným havarijním 

plánem nebo pokyny vodoprávního úřadu nebo České inspekce 

životního prostředí podle § 41 odst. 1, 
b) neohlásí neprodleně havárii podle § 41 odst. 2, nebo 
c) nevyhoví výzvě ke spolupráci při provádění opatření k odstranění 

příčin nebo následků havárie podle § 41 odst. 5. 
  
 (2) Fyzická osoba se při havárii dopustí přestupku tím, že 
a) neohlásí neprodleně havárii, kterou zjistila podle § 41 odst. 2, 
b) neposkytne vyžádané údaje o havárii podle § 41 odst. 6, nebo 
c) jako osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, neuvede pozemek 

nebo stavbu, kterou bylo nutno použít při odstraňování závadného stavu, 

do předchozího stavu podle § 42 odst. 8. 
 (3) Za přestupek lze uložit pokutu 
a) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), 
b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo 

odstavce 2 písm. a), c), nebo 
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b). . 

  

  254/2001 
ve znění 

150/2010 

§ 124 Porušení povinností správce drobného vodního toku 
 (1) Fyzická osoba se jako správce drobného vodního toku 
nebo jeho úseku dopustí přestupku tím, že 
a) nesplní některou z povinností podle § 47 odst. 2, 
b) nezajistí povodňové zabezpečovací práce podle § 75 odst. 3, nebo 
c) nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 83. 
 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu 
a) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a), nebo 
b) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmen b) a c). 

  

  254/2001 
ve znění  
113/2018 

§ 125 Porušení povinností poplatníka 
(1) Fyzická osoba se jako poplatník dopustí přestupku tím, že 

prostřednictvím oprávněné laboratoře neodebírá vzorky odpadních vod 

nebo nesleduje koncentraci znečištění v nich v příslušných ukazatelích 

podle přílohy č. 2 části B, nezjišťuje průměrnou koncentraci 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

jednotlivého znečištění nebo neměří objem odpadních vod vypouštěných 

ze zdroje znečištění podle § 89n odst. 2. 
 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50000  
Kč. 
 
 

Čl. 24 odst. 1 Provedení  

Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro 

dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 22. prosince 2003. 
Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

 

254/2001 
ve znění 

20/2004 
150/2010 

§ 1 odst. 1 Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit 

podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i 

zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro 
snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost 

vodních děl v souladu s právem Evropských společenství1). Účelem 

tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou 

vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících 

suchozemských ekosystémů. 

 
Poznámka pod čarou č. 1) zní: 
__________ 

1) Například Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o 

požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody 

v členských státech, Směrnice Rady 76/160/EHS ze dne 8. prosince 
1975 o jakosti vody pro koupání, Směrnice Rady 76/464/EHS ze 

dne 4. května 1976 o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými 

látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství a návazné 

směrnice Rady, Směrnice Rady 78/659/EHS ze dne 18. července 

1978 o jakosti povrchových vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení 

pro podporu života ryb, Směrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. 

prosince 1979 o ochraně podzemních vod před znečištěním určitými 

nebezpečnými látkami doplněná směrnicemi Rady 90/656/EHS a 
91/692/EHS, Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o 

čištění městských odpadních vod, Směrnice Rady 91/676/EHS ze 

dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze 

zemědělských zdrojů, Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 

o integrované prevenci a řízení znečištění, Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. 
 

  254/2001 
ve znění 

186/2006
150/2010  

§ 108 odst. 3 

písm. v) 
Ministerstvo životního prostředí vykonává působnost ústředního 

vodoprávního úřadu ve věcech 
 
plnění úkolů vyplývajících ze vztahu k Evropským společenstvím v 

oblasti ochrany vod, podávání zpráv o plnění příslušných směrnic 

Evropských společenství a koordinovat převzetí a zavádění legislativy 

Evropských společenství v oblasti vod společně s Ministerstvem 
zemědělství., 

  

  9254     

Čl. 24 odst. 2 Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

Komise o nich uvědomí ostatní členské státy. 

254/2001 
ve znění 

186/2006 
150/2010 

§ 108 odst. 3 

písm. v) 
Ministerstvo životního prostředí vykonává působnost ústředního 

vodoprávního úřadu ve věcech 
 
plnění úkolů vyplývajících ze vztahu k Evropským společenstvím v 

oblasti ochrany vod, podávání zpráv o plnění příslušných směrnic 

Evropských společenství a koordinovat převzetí a zavádění legislativy 

Evropských společenství v oblasti vod, 

PT  

  9254     

Čl. 25 Vstup v platnost 

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku 

Evropských společenství. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení se týká pouze samotné směrnice. NT  

Čl. 26 Určení 

Tato směrnice je určena členským státům. 

V Lucemburku dne 23. října 2000. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení se týká pouze samotné směrnice. NT  

Příloha I INFORMACE VYŽADOVANÉ K SEZNAMU PŘÍSLUŠNÝCH 

ORGÁNŮ 
254/2001 
ve znění 

186/2006 
150/2010 

§ 108 odst. 3 

písm. v) 
Ministerstvo životního prostředí vykonává působnost ústředního 

vodoprávního úřadu ve věcech 
 
v) plnění úkolů vyplývajících ze vztahu k Evropským společenstvím 

v oblasti ochrany vod, podávání zpráv o plnění příslušných 

směrnic Evropských společenství a koordinovat převzetí a 

zavádění legislativy Evropských společenství v oblasti vod, 

PT 15 

  9254     
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(článek,odst., 
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Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
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Poznám

ka 
 

Příloha II POVRCHOVÉ VODY 

PODZEMNÍ VODY 

98/2011 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovení typově specifických referenčních podmínek pro útvary 

povrchových vod 

Pro každý typ útvaru povrchových vod jsou stanoveny typově specifické 

hydromorfologické a fyzikálně-chemické podmínky, jež představují 

hodnoty hydromorfologických a fyzikálně-chemických kvalitativních 

ukazatelů stanovených v souladu s přílohou č. 3 této vyhlášky, 

specifikované pro daný typ útvaru povrchových vod jako velmi dobrý 

ekologický stav v souladu s přílohami č. 4, 5, 6 a 7 této vyhlášky. Jsou 

rovněž stanoveny typově specifické biologické referenční podmínky, jež 

představují hodnoty ukazatelů biologické kvality specifikované pro 
příslušný typ útvaru povrchových vod jako velmi dobrý ekologický stav. 

Při stanovení postupů pro silně ovlivněné a umělé útvary povrchových 

vod jsou postupy platné pro velmi dobrý ekologický stav použity při 

stanovování maximálního ekologického potenciálu normativně 

definovaného v souladu s přílohou č. 7 této vyhlášky. 

Typově specifické podmínky a typově specifické biologické referenční 

podmínky jsou stanoveny buď přímo v daném území či modelováním, 

nebo též odvozeny s použitím kombinace těchto metod. V případě, že 

nelze tyto metody použít, lze využít pro sestavení referenčních 

podmínek expertní posudek. Při definování velmi dobrého ekologického 

stavu ve vztahu ke koncentracím specifických znečišťujících látek se za 

meze detekce považují ty hodnoty, kterých lze dosáhnout pomocí 

dostupných postupů v době, kdy se typově specifické podmínky 

stanovují. 
Pro územně určené typově specifické biologické referenční podmínky je 

provozována pro každý typ útvaru povrchových vod referenční síť. Ta 

obsahuje dostatečný počet míst s velmi dobrým stavem, s ohledem na 
potřebnou úroveň spolehlivosti hodnot pro referenční podmínky při dané 

variabilitě hodnot kvalitativních ukazatelů, odpovídajících velmi 

dobrému ekologickému stavu pro daný typ útvaru povrchových vod a 

pro modelovací postupy, které jsou aplikovány. 
Typově specifické biologické referenční podmínky určené na základě 

modelování jsou odvozeny s použitím buď prognózních modelů, nebo 

retrospektivních metod. Při použití těchto metod se použijí historická, 

paleontologická a jiná dostupná data a zajistí se dostatečná úroveň 

spolehlivosti hodnot pro referenční podmínky. Tím se zabezpečí, že 

takto odvozené podmínky jsou konzistentní a platné pro každý typ 

útvaru povrchových vod. 
V případech, kdy nelze stanovit spolehlivé typově specifické referenční 

PT  
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

 

 

 

podmínky pro některý ukazatel jakosti příslušného typu útvaru 

povrchových vod v důsledku vysokého stupně přirozené proměnlivosti 

tohoto ukazatele, avšak nikoliv pouze v důsledku sezónní proměnlivosti, 

může být tento ukazatel z hodnocení ekologického stavu příslušného 

typu útvaru povrchových vod vyloučen.  

  49/2011 § 3 odst. 2 

 

Útvar povrchových vod je zařazen do kategorie povrchových vod a na 

základě popisných charakteristik uvedených v příloze k této vyhlášce do 

typu útvaru povrchových vod.  
  

  49/2011 § 4 odst. 2 

 

Pro umělé a silně ovlivněné útvary povrchových vod se rozdělení do 

typů povrchových vod provede podle popisných charakteristik té 

kategorie povrchových vod uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, která 

je nejblíže příslušnému silně ovlivněnému nebo umělému vodnímu 

útvaru. 

  

  49/2011 Příloha č. 1 

 

Popisné charakteristiky kategorií povrchových vod  
Tabulka č. 1: Popisné charakteristiky kategorie řeka 

Tabulka č. 2: Popisné charakteristiky kategorie jezero 

  

  24/2011 
ve znění 

312/2015 

§ 5 § 5 
Podklady pro přípravné práce a zpracování návrhů plánů 

Podklady pro přípravné práce a zpracování návrhů plánů zahrnují 

zejména 
a) státní mapová díla určená pro veřejné užití3) nebo mapová díla 

zpracovaná na jejich podkladě, 
b) informace shromažďované v informačních systémech veřejné správy, 
c) údaje a výstupy vodní bilance podle § 22 zákona, 
d) demografické a hospodářské údaje Českého statistického úřadu pro 

jednotlivé obce, 
e) schválené plány rozvoje vodovodů a kanalizací4), 
f) územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady a údaje 

o využití území, 
g) údaje ze schválených pozemkových úprav5), 
h) údaje o stavu ochrany před povodněmi, 
i) údaje o vodním režimu krajiny, 
j) akční plány nebo programy přijaté k implementaci právních předpisů 

Evropské unie a k realizaci závazků České republiky vyplývajících z 

mezinárodních smluv a závazků v oblasti vod, 
k) údaje o užívání vod a nakládání s nimi, 
l) údaje o emisích, vypouštění a únicích prioritních látek podle nařízení 

vlády vydaného podle § 39 odst. 3 zákona a aldrinu, dieldrinu, endrinu, 

isodrinu, p,p-DDT, DDT celkem, tetrachlorethylenu a trichlorethylenu, 
vedených podle jiného právního předpisu6) a případně na základě jiných 
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Poznám

ka 
 

dostupných údajů, do povrchových vod, 
m) údaje o vlivech na stav povrchových a podzemních vod, 
n) údaje o monitorovacích programech a výsledcích hodnocení stavu 

vod, 
o) ekonomické údaje o užívání vody a 
p) údaje o povodňových škodách v jednotlivých obcích. 

  24/2011 § 7 § 7 
Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí 

 (1) Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí 

zohlední požadavky mezinárodních komisí7), které koordinují 

zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik v 

mezinárodních oblastech povodí Labe, Odry a Dunaje. 
 (2) Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí 

je koordinován se zpracováním příslušného plánu pro zvládání 

povodňových rizik a zahrnuje zejména 
a) analýzu všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí, 
b) zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a 

podzemních vod, 
c) zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik, 
d) ekonomickou analýzu užívání vody, 
e) stanovení cílů pro plán povodí, 
f) přehled významných problémů nakládání s vodami, 
g) určení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, včetně posouzení 

dopadů opatření navrhovaných do plánů pro zvládání povodňových rizik 

na stav vod, 
h) návrh zvláštních cílů podle § 23a odst. 4 zákona, 
i) návrh opatření k dosažení cílů, 
j) návrh plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik, 
k) připomínkování výstupů přípravných prací, 
l) připomínkování návrhů plánů povodí a plánů pro zvládání 

povodňových rizik, 
m) posouzení vlivu plánů povodí a plánu pro zvládání povodňových 

rizik na životní prostředí. 
 (3) V časovém plánu a programu prací pro zpracování plánů 

povodí se určí období, za které budou shromažďovány podklady 

používané podle § 5. Období se určí na základě dostupnosti 

podkladových údajů a dat s přihlédnutím k požadavkům mezinárodních 

komisí, které koordinují zpracování plánů mezinárodních oblastí povodí 

Labe, Odry a Dunaje. 

  

  24/2011 § 8 § 8 
Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik 

 (1) Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik 
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Ustanovení 
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se zpracovává pro každé dílčí povodí pro úrovně 
a) dílčího povodí, 
b) vodních útvarů, 
c) chráněných oblastí. 
 (2) Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik 

pro úroveň dílčího povodí obsahuje zejména 
a) informace o geografických charakteristikách, 
b) informace o hydrogeologických podmínkách, zejména o nadložních 

vrstvách infiltračních oblastí podzemních vod, 
c) informace o říční síti a o podzemních vodách, 
d) informace o vodních útvarech včetně jejich umístění a hranic, 
e) demografické a socioekonomické informace, 
f) informace o způsobu užívání území, včetně určení hlavních 

urbanizovaných, průmyslových a zemědělských oblastí, případně též 

rybářských a lesnických oblastí a oblastí využívaných k rekreaci, 
g) informace o užívání území v infiltračních oblastech nebo oblastech, 

ze kterých se podzemní voda doplňuje, včetně vnosu znečišťujících 

látek a změn charakteristik doplňování zásob podzemních vod vlivem 

lidské činnosti, 
h) identifikaci současných a odhady budoucích požadavků na užívání 

vody, 
i) identifikaci současných a odhady budoucích požadavků na ochranu 

před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod. 
 (3) Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik 

pro úroveň vodních útvarů obsahuje zejména 
a) identifikaci vazeb mezi útvary podzemních vod, útvary povrchových 

vod a vodními či na vodu vázanými suchozemskými ekosystémy a 

stanovení vodních útvarů podzemních vod, na kterých jsou přímo 

závislé ekosystémy povrchových vod nebo suchozemské ekosystémy, 

včetně návrhu úpravy vymezení vodních útvarů, pokud vazby mezi 

vodními útvary či chráněnými územími způsobují riziko nedosažení cílů 

pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a 

vodních ekosystémů v části vodního útvaru, 
b) informace o typech a míře lidských činností, kterým jsou útvary 

povrchových a podzemních vod vystaveny, zejména 
1. odhady a identifikaci významných zdrojů znečištění, zvláště látkami 

uvedenými v příloze č. 1 zákona, z komunálních, průmyslových, 

zemědělských a jiných zařízení podle požadavků přílohy II části 1.4 

směrnice 2000/60/ES, 
2. odhady a identifikaci významných odběrů z podzemních a 

povrchových vod, vypouštění do povrchových vod a umělého 

doplňování podzemních vod, v členění pro komunální, průmyslová, 
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zemědělská a jiná užití, včetně jejich umístění, sezonní proměnlivosti, 

celkového ročního množství a chemického složení, 
3. odhady a identifikaci vlivů významných regulací odtoku vody, včetně 

převádění a odklánění vod na celkové průtokové charakteristiky a vodní 

bilanci, 
4. identifikaci významných morfologických úprav vodních útvarů, 
5. odhady a identifikaci dalších významných vlivů lidské činnosti na 

stav vod. 
 (4) Pro rizikové vodní útvary se provádí kromě analýzy podle 

odstavců 2 a 3 také analýza všeobecných a vodohospodářských 

charakteristik sloužící k optimalizaci návrhu programů zjišťování a 

hodnocení stavu vod a k návrhu opatření. 
 (5) Pro rizikové útvary podzemních vod analýza podle 

odstavce 4 obsahuje zejména 
a) geologické charakteristiky vodního útvaru, včetně rozsahu a typu 

geologických jednotek, 
b) hydrogeologické charakteristiky vodního útvaru, včetně propustnosti, 

pórovitosti a napjatosti hladiny podzemních vod, 
c) charakteristiky povrchových sedimentů a půd infiltračního území, 

včetně mocnosti, pórovitosti, propustnosti a absorpčních vlastností 

sedimentů a půd, 
d) stratifikační charakteristiky podzemní vody ve vodním útvaru, 
e) seznam souvisejících útvarů povrchových vod, vodních a 

suchozemských ekosystémů, se kterými je vodní útvar hydraulicky 

spojen, včetně odhadu směrů a podílu výměny vody mezi nimi, 
f) dostačující data potřebná pro výpočet dlouhodobého ročního 

průměrného množství odběrů a celkového doplňování podzemní vody, 

včetně poloh všech míst odběrů a vypouštění, 
g) chemické složení vod vypouštěných do útvaru podzemní vody, 
h) popis chemického složení podzemní vody, včetně specifikace míry 

ovlivnění lidskou činností, 
i) další hodnocení trendů znečišťujících látek z kontaminačních mraků s 

ohledem na jejich šíření a vliv na stav vod, životní prostředí a lidské 

zdraví. 
 (6) Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik 

pro úroveň chráněných oblastí obsahuje zejména 
a) identifikace vazeb mezi chráněnými oblastmi a vodními útvary, 
b) informace o vodních zdrojích, včetně identifikace míst odběrů vody s 

vydatností více jak 10 m3/den a míst k odběru pitné vody sloužících pro 

50 a více osob, a ročních průměrných odběrech z těchto zdrojů, 
c) informace o povrchových vodách využívaných ke koupání osob, 
d) údaje charakterizující stav jednotlivých chráněných oblastí, 
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e) odhady vlivů lidské činnosti podle odstavce 3 písm. b) na stav 

jednotlivých chráněných oblastí. 

  24/2011 § 9 § 9 
Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a 

podzemních vod 
 (1) Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a 

podzemních vod se zpracovává pro jednotlivé vodní útvary. 
 (2) Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a 

podzemních vod zahrnuje zejména 
a) vyhodnocení citlivosti stavu vodních útvarů povrchových vod na 

dopady lidské činnosti podle § 8 odst. 3 písm. b), 
b) vyhodnocení rizika nedosažení cílů ochrany vod jako složky 

životního prostředí podle § 23a zákona v jednotlivých vodních útvarech, 
c) zpracování seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek 

a znečišťujících látek8) z údajů podle § 5 písm. l), 
d) vyhodnocení předchozích opatření9) přijatých s cílem omezit 

negativní vliv lidské činnosti na stav vod, 
e) návrh vymezení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů (§ 14), 
f) zhodnocení očekávaných dopadů různých scénářů klimatické změny 

na 
1. dopady lidské činnosti na stav vod a na chráněné oblasti, 
2. vodní zdroje a zajištění vodohospodářských služeb. 
 (3) Referenčním obdobím10) pro stanovení hodnot látek do 

seznamu podle odstavce 2 písm. c) je rok 2010; pro ty látky, na které se 

vztahuje směrnice 91/414/EHS, budou vypočteny jako průměrná 

hodnota z let 2008, 2009 a 2010. Při aktualizaci plánů povodí je 

referenčním obdobím rok před dokončením přípravných prací. Pro látky, 

na které se vztahuje směrnice 91/414/EHS, budou vypočteny jako 

průměrná hodnota ze tří posledních let před dokončením přípravných 

prací. 

  

  24/2011 
ve znění 

312/2015 

§ 12 § 12 
Stanovení cílů 
 (1) Cíle se stanovují pro jednotlivé části mezinárodních oblastí 

povodí na území České republiky v členění podle § 24 odst. 4 zákona, 

aby jejich plnění bylo možné vyhodnotit při aktualizaci plánu povodí. 
 (2) Při stanovení cílů se zohlední cíle dohodnuté na 

mezinárodní úrovni. 
 (3) Cíle ochrany vod podle § 23a zákona se stanoví pro 

jednotlivé vodní útvary nebo typy vodních útvarů a pro chráněné oblasti 

při respektování postupu podle odstavců 4 až 8. 
 (4) Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a 

podzemních vod a vodních ekosystémů uvedou jmenovitě nebo 
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odkazem na příslušný právní předpis ukazatele a jejich hodnoty, jichž 

má být v daném vodním útvaru nebo chráněném území dosaženo. 
 (5) Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní stanoví 

zejména standardy ochrany před povodněmi pro území, která nejsou 

vymezena jako oblasti s významnými povodňovými riziky. Stanovené 

standardy ochrany území jsou podkladem pro návrh opatření do plánů 

povodí. 
 (6) Cíle pro zvládání povodňových rizik se stanoví pro 

jednotlivé oblasti s významným povodňovým rizikem s ohledem na 

zmírnění nepříznivých účinků povodní na lidské zdraví, životní 

prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost, a pokud se to 

považuje za vhodné, na nestrukturální opatření nebo snížení 

pravděpodobnosti zaplavení. 
 (7) Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a 

udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb 

stanoví zejména cíle pro ochranu a užívání vodních zdrojů s ohledem na 
očekávané dopady klimatické změny, včetně požadované míry 

zabezpečení vodních zdrojů. 
(8) Cíle pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické 

stability stanoví zejména cíle pro obnovu vodního režimu, zvýšení 

retence vody v krajině, zásady tvorby nových biotopů, zvýšení kvality a 

stability vodních a na vodu vázaných ekosystémů a zlepšení 

hydromorfologických ukazatelů v korytech vodních toků a v údolních 

nivách. 

  24/2011  § 15 § 15 
Návrh zvláštních cílů ochrany vod 
(1) Pro útvary podzemních vod se při stanovení zvláštních cílů ochrany 

vod zváží vliv stavu útvaru podzemní vody na rozvoj společnosti, 

povrchové vody a související suchozemské ekosystémy, na regulaci 

vodních zdrojů, povodňovou ochranu a odvodnění území. 
 (2) Pro útvary povrchových vod se při stanovení zvláštních cílů ochrany 

zváží možnost jejich dosažení ve lhůtě prodloužené podle § 23a odst. 5 

zákona. 

  

Příloha III EKONOMICKÁ ANALÝZA 24/2011 § 11  Ekonomická analýza užívání vody 
 

 Ekonomická analýza užívání vody zahrnuje shromáždění a 

vyhodnocení ekonomických informací o užívání vody pro 
  
a) výpočty návratnosti nákladů se zřetelem na dlouhodobou předpověď 

nabídky a poptávky užívání vody včetně 
1. odhadu objemu, cen a nákladů souvisejících s vodohospodářskými 

službami, 

PT  
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2. odhadu souvisejících investic, včetně prognózy těchto investic, 
  
b) posouzení nákladově nejefektivnější kombinace opatření týkajících se 

užívání vody k naplnění cílů plánů povodí na základě odhadu nákladů na 

tato opatření. 

Příloha IV CHRÁNĚNÉ OBLASTI 254/2001 
ve znění 

20/2004 
150/2010 

§ 21 odst. 2 
písm. c) 

Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod zahrnuje 

zejména 
c) zřízení, vedení a aktualizace evidence 

1. vodních toků a jejich povodí, hydrogeologických rajonů a 

vodních nádrží, 
2. vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a 

umělých vodních útvarů, 
3. množství a jakosti povrchových a podzemních vod, stavu 

vodních útvarů a ekologického potenciálu silně ovlivněných a 

umělých vodních útvarů, 
4. odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních 

a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních 

nádržích, 
5. oblastí povodí (§ 25), 
6. chráněných oblastí přirozené akumulace vod (§ 28), 
7. ochranných pásem vodních zdrojů (§ 30), 
8. zdrojů povrchových a podzemních vod, které jsou využívány 

nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné 

vody, 
9. citlivých oblastí (§ 32), 
10. zranitelných oblastí (§ 33), 
11. oblastí povrchových vod využívaných ke koupání (§ 

34), 
12. povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale 
vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších 

vodních živočichů (§ 35), 
13. vodních děl k vodohospodářským melioracím 

pozemků (§ 56), 
14. záplavových území (§ 66). 

 
Rozsah a způsob zpracování, ukládání a předávání údajů zahrnutých v 

evidencích, včetně statistických a kartografických dat, do informačních 

systémů veřejné správy (§ 22 odst. 3 a 4) stanoví Ministerstvo 

zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí 

vyhláškou. 
 

PT  
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Příloha V část I STAV POVRCHOVÝCH VOD 

 

98/2011 

 

Příloha č.4 Všeobecné normativní definice klasifikace ekologického stavu útvarů 

povrchových vod v kategorii jezero a řeka 
PT  

  98/2011 

 

Příloha č.5 Výchozí normativní definice velmi dobrého, dobrého a středního 

ekologického stavu útvarů povrchových vod v kategorii řeka 
  

  98/2011 

 

Příloha č.6 Výchozí normativní definice velmi dobrého, dobrého a středního 

ekologického stavu útvarů povrchových vod v kategorii jezero 
  

  98/2011 

 

Příloha č.7 Výchozí normativní definice maximálního, dobrého a středního 

ekologického potenciálu silně ovlivněných nebo umělých útvarů 

povrchových vod v kategoriích řeka a jezero  

  

  98/2011 
ve znění 

313/2015 

Příloha č.9 Monitoring ekologického a chemického stavu povrchových vod   

  98/2011 

 

Příloha č.10 Klasifikace a znázorňování výsledků zjišťování a hodnocení stavu 

povrchových vod 
  

  98/2011 

 

Příloha č.11 Postup pro stanovení norem environmentální kvality   

  431/2001 § 4 Obsah a způsob sestavení hydrologické bilance jakosti vody  
 
(1) Hydrologická bilance jakosti vody hodnotí jakost povrchových a 

podzemních vod v přírodním prostředí porovnáním výsledků měření 

jakosti povrchových vod a podzemních vod s referenčními hodnotami.2)  
  
(2) Podklady pro sestavení hydrologické bilance jakosti vody obsahují 

výsledky pozorování ve státní monitorovací síti provozované Českým 

hydrometeorologickým ústavem  
  
a) jakosti povrchové vody v síti profilů sledování jakosti povrchových 

vod,  
  
b) průtoků vody ve vodních tocích v síti vodoměrných stanic,  
  
c) jakosti podzemních vod v síti objektů sledování jakosti podzemních 

vod a v síti sledovaných pramenů,  
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d) hladin podzemních vod v síti objektů podzemních vod,  
  
e) vydatností pramenů v síti sledovaných pramenů.  
  
(3) Hydrologická bilance jakosti vody se sestavuje každoročně pro 

oblasti povodí jako hodnocení kalendářního roku. Každý třetí rok se 

posoudí dlouhodobý vývoj jakosti vody.  
  
(4) Výstupy hydrologické bilance jakosti vody obsahují  
  
a) sestavu ukazatelů jakosti vody porovnaných s referenčními 

hodnotami,  
  
b) výsledky výpočtu látkového odnosu zvolených látek ve vybraných 

profilech,  
  
c) přehlednou mapu jakosti podzemních vod v přírodním prostředí,  
  
b) přehlednou mapu jakosti vody ve vodních tocích 

  431/2001 § 7 Obsah a způsob hodnocení jakosti povrchových vod  
 
(1) Hodnocení jakosti povrchových vod se zpracovává pro jednotlivé 

účely využití povrchových vod. Hodnocení se provádí porovnáním 

charakteristických hodnot zjištěných ukazatelů jakosti povrchové vody 

vypočtených z naměřených hodnot s hodnotami ukazatelů přípustného 

stupně znečištění povrchových vod a s jinými limitními hodnotami pro 

různé druhy využívání povrchových vod. Pro hodnocení se využívají 

rovněž informace o množství těchto vod.  
  
(2) Hodnocení jakosti povrchových vod se provádí v síti profilů 

sledování jakosti povrchových vod za daný časový interval. Pro 

hodnocení současného stavu je tato síť podle potřeby doplňována o 

vybrané profily sledované správci povodí a o profily se sledováním 

makrozoobentosu.3)  
  
(3) Hodnocení minulého kalendářního roku obsahuje vyhodnocení 

průběhu hospodaření s vodou v minulém kalendářním roce z hlediska 

jakosti vody v tocích. Vstupními údaji jsou skutečné (měřené) hodnoty 

sledovaných ukazatelů jakosti povrchových vod v profilech sítě 

sledování jakosti povrchových vod, údaje z evidence vypouštění vod a 

výstupy hydrologické bilance jakosti vody. Způsob zpracování těchto 
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údajů je statistická a věcná analýza jakosti vod v jednotlivých profilech 

sledování jakosti povrchových vod.  
  
(4) Hodnocení současného stavu se zpracovává na základě údajů za 

zpravidla šestileté období (minimálně tříleté) v síti profilů sledování 

jakosti povrchových vod rozšířené podle potřeby o profily sledované 

správci povodí a dále v účelové síti profilů, ve kterých se sleduje 

makrozoobentos, a případně v dalších vybraných profilech.  
  
(5) Hodnocení výhledového stavu se zpracovává variantně s vymezením 

očekávaných hospodářských, případně legislativních změn. Způsob 

zpracování je analogický hodnocení současného stavu.  
  
(6) Výstupy bilančního hodnocení jakosti povrchových vod jsou 

podkladem pro klasifikaci chemického a ekologického stavu v síti 

profilů sledování jakosti povrchových vod. 

 

  431/2001 Příloha 5 Minimální požadovaná četnost laboratorního měření jakosti 

odebíraných vod   

Příloha V část II PODZEMNÍ VODY 5/2011 Příloha č.1 Normy jakosti a způsob stanovení prahových hodnot PT  

  5/2011 Příloha č.2 Významný a trvalý vzestupný trend a počátek zvratu trendu   

  5/2011 ve 
znění 

264/2015 

Příloha č.3 Postup hodnocení chemického stavu útvarů podzemních vod   

  5/2011 Příloha č.4 Postup hodnocení kvantitativního stavu útvarů podzemních vod   

  5/2011 ve 
znění 

264/2015 

Příloha č.5 Postup hodnocení jakosti a vývoje jakosti podzemních vod   

Příloha VI SEZNAM OPATŘENÍ, KTERÁ MAJÍ BÝT ZAHRNUTA DO 

PROGRAMŮ OPATŘENÍ 
24/2011 § 4 odst. 1a Obsah základních a doplňkových opatření 

(1) Základní opatření pro ochranu vod podle § 23a zákona navrhovaná v 

plánech povodí jsou 
a) opatření vyžadovaná k provádění předpisů Evropské unie pro oblast 

ochrany vod, včetně opatření požadovaných podle předpisů Evropské 

unie2), 

PT  

Příloha VII PLÁNY POVODÍ 24/2011 
ve znění 

Příloha 1 Základní obsah Plánu národního plánu povodí PT  
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312/2015 

  24/2011 Příloha 3 Základní obsah Plánu národního plánu povodí   

Příloha VIII SMĚRNÝ SEZNAM HLAVNÍCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK 254/2001 
ve znění 

113/2018 

Příloha 1  
 
Zvlášť nebezpečné a nebezpečné látky 
 
I. Zvlášť nebezpečné látky 
 
Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin 

látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle 
mění na látky biologicky neškodné: 
1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové 

sloučeniny ve vodním prostředí, 
2. organofosforové sloučeniny, 
3. organocínové sloučeniny, 
4. látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány 

karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci 

steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve 

vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí, 
5. rtuť a její sloučeniny, 
6. kadmium a jeho sloučeniny, 
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného 

původu, 
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v 

suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv 

užívání vod. 
 
Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny pod označením zvlášť 

nebezpečné látky nebo prioritní nebezpečné látky v nařízení vlády 

vydaném podle § 39 odst. 3; ostatní látky náležející do uvedených 

skupin, ale v nařízení vlády neoznačené jako zvlášť nebezpečné látky 

nebo prioritní nebezpečné látky, se považují za nebezpečné látky. 
 
II. Nebezpečné látky 
 
Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin: 
 
1. Sloučeniny metaloidů a kovů: 
 
1. zinek 6. selen 11. cín 16.
 vanad 

PT 13 
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2. měď 7. arsen 12. baryum 17.
 kobalt 
3. nikl 8. antimon 13. beryllium 18.
 thallium 
4. chrom 9. molybden 14. bor 19.
 tellur 
5. olovo 10. titan 15. uran 20.
 Stříbro 
 
2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných 

látek. 
 
3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro 

lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající 

schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 
 
4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které 

mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou 

biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné 

látky. 
 
5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 
 
6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného 

původu. 
 
7. Fluoridy. 
 
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, 

zejména amonné soli a dusitany. 
 
9. Kyanidy. 
 
10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý 

stav povrchových vod.“. 

  401/2015 Příloha 1  
Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod 

A.  
Odpadní vody vypouštěné z komunálních čistíren odpadních vod 

B.  
Průmyslové odpadní vody 

C.  
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(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

Odpadní vody s obsahem uvedených zvlášť nebezpečných látek 

Příloha IX MEZNÍ HODNOTY EMISÍ A NORMY ENVIRONMENTÁLNÍ 

KVALITY 
401/2015 Příloha 1  

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod 
A.  

Odpadní vody vypouštěné z komunálních čistíren odpadních vod 
 

B.  
Průmyslové odpadní vody 

C.  
Odpadní vody s obsahem uvedených zvlášť nebezpečných látek 

PT  

Příloha X SEZNAM PRIORITNÍCH LÁTEK 401/2015 Příloha 6 Seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek v oblasti 
vodní politiky PT  

Příloha XI MAPA A 

Systém A: Ekoregiony pro řeky a jezera 

MAPA B 

Systém A: Ekoregiony pro brakické a pobřežní vody 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

Ustanovení nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy 

NT  

 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 

č 
Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost 

předpisu 
1. 44/1988 ZÁKON č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 1.7.1988 
2. 17/1992 Zákon č. 17/1997 Sb., o životním prostředí  16.1.1992 
3. 258/2000 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 1.1.2001 
4. 254/2001 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 1.1.2002 
5. 320/2002 Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 1.1.2003 
6. 401/2015 Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 
1.1.2016 

7. 274/2003 Zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 1.10.2003 
8. 20/2004 Zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 23.1.2004 
9. 142/2005 VYHLÁŠKA č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod 1.5.2005 
10. 186/2006 ZÁKON č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 11.5.2006 
11. 515/2006 VYHLÁŠKA č. 515/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 1.1.2007 
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veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. 
12. 227/2009 ZÁKON č.227/2009 Sb.kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 27.4.2009 
13. 428/2001 VYHLÁŠKA č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích) 
1.1.2002 

14. 150/2010 ZÁKON č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

1.8.2010 

15. 393/2010 393/2010 Sb.Vyhláška ze dne 17. prosince 2010 o oblastech povodí 1.1.2011 
16. 5/2011 Vyhláška ze dne 20. prosince 2010 o způsobu vymezení hydrogeologických rajonů,  vymezení útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu  podzemních vod a 

náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod 
26.1.2011 

17. 24/2011 Vyhláška ze dne 2. února 2011 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 4.3.2011 
18. 49/2011 Vyhláška ze dne 21. únor 2011 o vymezení útvarů povrchových vod 15.3.2011 
19. 98/2011 Vyhláška ze dne 30. března o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových 

vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod 
15.5.2011 

20. 146/2004 VYHLÁŠKA č. 146/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

5.4.2004 

21. 274/2001 ZÁKON č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 1.1.2002 
22. 76/2006 ZÁKON č. 76/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
15.3.2006 

23. 85/2012 Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů 19.4.2012 
24. 151/2011 Zákon č. 151/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
7.6.2011 

25. 187/2014 Zákon č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
1.1.2015 

26. 61/2014 Zákon č. 61/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 

279/2013 Sb., a některé další zákony 
7.4.2014 

27. 48/2014 Vyhláška č. 48/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 
1.4.2014 

28. 49/2014 Vyhláška č. 49/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 1.4.2014 
29. 312/2015 Vyhláška č. 312/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb. 1. 12. 2015 
30. 264/2015 Vyhláška č. 264/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a 

náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod 
20.10.2015 

31. 313/2015 Vyhláška č. 313/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně 

ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod 
1. 12. 2015 

32. 431/2001 Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci 1.1.2002 
33. 113/2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu 

životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
1.1.2019 

34. 225/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2018 
35. 350/2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 1.1.2013 

 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č

. 
Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1. 9254 MZE  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 
   prvním dnem 

druhého 
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 kalendářního 

měsíce 

následujícího po 

vyhlášení 
2.  9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 24. 6. 2019 28.5.2020 1. 7. 2023 

 
3. Poznámky  
Poř.č

. 
Text poznámky 

1. Pro ČR není relevantní – nemá vnitrozemské vody. 
2. Pro ČR není relevantní – nemá brakické vody. 
3. Pro ČR není relevantní. 
4. Směrnice používá pojem „aquifer“, který lze přeložit také jako „kolektor“, který je definován ustanovením 2.7 zákona. 
5. Pojem není doslovně transponován, lze však konstatovat slučitelnost; směrnice ho užívá v čl. 1, když vytyčuje cíle ochrany. 
6. Viz také část A a B Programu na snížení znečišťování povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami. 
7. Mezinárodní dohody – Labe, Odra, Dunaj. 
8. Pro ČR není relevantní. 
9. Monitoring bude detailněji upravovat vyhláška. 

10. Ustanovení klasifikuje různé druhy odběratelů. 
11. Diskreční ustanovení. 
12. 1. pododstavec - není relevantní pro transpozici. 

2. a 3. pododstavec – naplní sekundární legislativa. Viz návrh Programů na snížení znečišťování povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami 
13. Viz návrh Programů na snížení znečišťování povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami. 
14. Záleží na faktickém stavu existence kritérií podle čl. 17.2 směrnice. Není třeba transponovat. 
15. Zpráva bude koncipována dle požadavků směrnice 
16. Ve sbírce zákonů (částka 40, rozeslána dne 6. dubna 2016) je obsaženo nařízení vlády č. 99/2016 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České 

republiky, které původně transponovalo toto ustanovení. Nařízení vlády je účinné od 1. 5. 2016. 
Nařízení bylo de facto "nahrazeno" Národními plány povodí (NPP). 
NPP byly schváleny usnesením vlády č. 1083 dne 21. 12. 2015. OOP byly vydány části kapitoly 4 a kapitola 5. OOP nabude účinnosti 28. 1. 2016. Během prvního čtvrtletí roku 2016 dojde ke zrušení nařízení 

vlády č. 262/2007 Sb., kterým byla vyhlášena závazná část Plánu hlavních povodí ČR (PHP). Souběh plánů prvního a druhého plánovacího cyklu bude řešen vydáním metodického pokynu pro vodoprávní 

úřady, který bude vydán, jakmile OOP nabyde účinnosti (tj. po 28. 1. 2016). Podle metodického pokynu se vodoprávní úřady budou řídit schválenými NPP. 
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle 

ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní 

plán povodí Labe, opatření obecné povahy čj. 152/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Odry, a opatření obecné povahy čj. 154/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 
2016, kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje. 
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Celex kód: 32001L0042 Lhůta pro implementaci 1.5.2004 Úřední věstník                     L 206 1992 Gestor: MŽP Zpracoval (jméno, datum): Mgr. Petra Hlaváčková, 31. 1.2017 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých 

plánů a programů na životní prostředí 
Schválil (jméno, datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 31. 1.2017 

                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Obsah Vyhodnocení 

transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

Čl. 1 Cílem směrnice je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a 

přispět k zahrnutí úvah o životním prostředí do přípravy a přijetí plánů a 

programů s cílem podporovat udržitelný rozvoj stanovením, aby v souladu 

s touto směrnicí některé plány a programy, které mohou mít významný vliv 

na životní prostředí, podléhaly posouzení vlivů na životní prostředí. 
 

  [není relevantní pro transpozici, nicméně bod 4 článku I zákona č. 

93/2004 Sb. vkládá do úvodního ustanovení zákona č. 100/2001 Sb. 

v souladu s tímto ustanovením směrnice důraz na trvale udržitelný 

rozvoj společnosti] 

NT  

Čl. 2, písm. a) Pro účely této směrnice se: 
 
a) „plány a programy“ rozumějí plány a programy včetně těch, které jsou 

spolufinancovány Evropským společenstvím, a rovněž jejich veškeré 

změny: 
- které podléhají přípravě a/nebo přijetí orgánem na národní, regionální 

nebo místní úrovni nebo které připravuje úřad pro legislativní proces tak, 

aby mohly být přijaty parlamentem nebo vládou a 
- které jsou vyžadovany právními a správními předpisy; 

 

100/200 
ve znění 

93/2004 

§ 3 písm. b) b) koncepcí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo 

zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy 

schvalované nebo ke schválení předkládané,". 

PT  

Čl. 2, písm. b) b) „posouzením vlivů na životní prostředí“ rozumí příprava zprávy o 

vlivech na životní prostředí, provádění konzultací, vzetí v úvahu uvedené 

zprávy a výsledků konzultací při rozhodování a poskytování informací o 

rozhodnutí v souladu s články 4 až 9; 
 

  [zákon tento pojem nedefinuje, prostě ho v uvedeném smyslu 

používá] 
NT  

Čl. 2, písm. c) c) „zprávou o vlivech na životní prostředí“ rozumí část dokumentace plánu 

nebo programu obsahující údaje stanovené v článku 5 a příloze I; 
 

  [není definováno jako součást pojmového aparátu; zákon používá 

pojem „vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné 

zdraví“, pro který je v § 10d odst. 1 zavedena legislativní zkratka 

„vyhodnocení“] 
 

NT  

Čl. 2, písm. d) d) „veřejností“ rozumí jedna nebo více fyzických nebo právnických osob a 

v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi jejich 

sdružení, organizace nebo skupiny. 
 

  [zákon tento pojem nedefinuje, provádí ho však dostatečně, podle § 

10c se k oznámení a podle § 10f se k návrhu koncepce včetně 

vyhodnocení může vyjadřovat každý; kromě toho § 10f upravuje 

institut veřejného projednání, který rovněž žádným způsobem 

neomezuje] 
 

NT  

Čl. 3, odst. 1 1. Posouzení vlivů na životní prostředí se v souladu s články 4 až 9 provádí 

u plánů a programů uvedených v odstavcích 2 až 4, které mohou mít 

významný vliv na životní prostředí. 
 

100/200 
ve znění 
93/2004 
326/2017 

§ 10a odst. 1 (1) Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (dále 

jen "posuzování koncepce") podle tohoto zákona jsou 
 
a) koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů 

uvedených v příloze č. 1, zpracovávané v oblasti zemědělství, lesního 

hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo 

podzemními vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového 

hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, 

PT 1 
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                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Obsah Vyhodnocení 

transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany přírody, a 

dále koncepce, u kterých podle stanoviska orgánu ochrany přírody 

nelze vyloučit významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle zákona o 

ochraně přírody a krajiny; tyto koncepce podléhají posuzování vždy, 
 
b) koncepce podle písmene a), u nichž je dotčené území tvořeno 

územním obvodem jedné nebo několika obcí, které stanoví využití 

území místního významu, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení 

podle § 10d, 
 
c) změny koncepcí podle písmen a) a b), pokud se tak stanoví ve 

zjišťovacím řízení podle § 10d. 
  9934     
Čl. 3, odst. 2 2. S výhradou odstavce 3 se posouzení vlivů na životní prostředí provádí u 

všech plánů a programů, 
a) které se připravují v odvětvích zemědělství, lesnictví, rybolovu, 

energetiky, průmyslu, dopravy, nakládání s odpady, vodohospodářství, 

telekomunikací, turistiky, územního plánování nebo využívání půdy a které 

stanoví rámec pro budoucí schvalování záměrů uvedených v přílohách I a 

II směrnice 85/337/EHS, nebo 
b) u kterých je vyžadováno posouzení podle článků 6 a 7 směrnice 

92/43/EHS s ohledem na možný vliv na území. 
 

100/200 
ve znění 

93/2004 
326/2017 

§ 10a odst. 1 (1) Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (dále 

jen "posuzování koncepce") podle tohoto zákona jsou 
 
a) koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů 

uvedených v příloze č. 1, zpracovávané v oblasti zemědělství, lesního 

hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo 

podzemními vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového 

hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, 

regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany přírody, a 

dále koncepce, u kterých podle stanoviska orgánu ochrany přírody 

nelze vyloučit významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle zákona o 

ochraně přírody a krajiny; tyto koncepce podléhají posuzování vždy, 
 
b) koncepce podle písmene a), u nichž je dotčené území tvořeno 

územním obvodem jedné nebo několika obcí, které stanoví využití 

území místního významu, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení 

podle § 10d, 
 
c) změny koncepcí podle písmen a) a b), pokud se tak stanoví ve 

zjišťovacím řízení podle § 10d. 

PT  

  9934     
Čl. 3, odst. 3 3.Plány a programy uvedené v odstavci 2, které stanoví využití menších 

oblastí na místní úrovni, a menší změny plánů a programů uvedených v 

odstavci 2 vyžadují posouzení vlivů na životní prostředí pouze tehdy, 

stanoví-li členské státy, že mohou mít významný vliv na životní prostředí. 

100/200 
ve znění 

93/2004 
326/2017 

§ 10a odst. 1 
písm. b) 

b) koncepce podle písmene a), u nichž je dotčené území tvořeno 

územním obvodem jedné nebo několika obcí, které stanoví využití 

území místního významu, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení 

podle § 10d, 

PT  
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                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Obsah Vyhodnocení 

transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

  
  100/200 

ve znění 

93/2004 
326/2017 

§ 10d (1) Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění obsahu a rozsahu 

vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 

(dále jen "vyhodnocení"). U koncepce uvedené v § 10a odst. 1 písm. 

b) a c) je cílem zjišťovacího řízení také zjištění, zda provádění 

koncepce nebo její změna může mít významný vliv na životní 

prostředí a zda bude posuzována podle tohoto zákona. 
 
(2) Příslušný úřad provede zjišťovací řízení na podkladě oznámení, 

vyjádření k němu obdržených a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 

k tomuto zákonu a ukončí jej nejpozději do 35 dnů ode dne zveřejnění 

oznámení koncepce odůvodněným písemným závěrem zjišťovacího 

řízení. 
 
(3) Pokud koncepce podléhá posuzování podle tohoto zákona, 

příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení stanoví 
 
a) obsah a rozsah vyhodnocení, včetně požadavku na zpracování v 

úvahu přicházejících variant koncepce, 
 
b) v jakém počtu vyhotovení má být příslušnému úřadu předán návrh 

koncepce. 
 
(4) Nejde-li o koncepci podle odstavce 3, je příslušný úřad povinen 

uvést v závěru zjišťovacího řízení důvody, pro které není posuzování 

podle tohoto zákona požadováno. 
 
(5) Příslušný úřad zašle závěr zjišťovacího řízení neprodleně 

předkladateli, dotčeným orgánům a dotčeným krajům a případně také 

dotčeným obcím, které příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2, a 

zároveň jej zveřejní podle § 16. 

  

  9936     
  9934     
Čl. 3, odst. 4 4.Členské státy určí, zda plány a programy neuvedené v odstavci 2, které 

stanoví rámec pro budoucí schvalování záměrů, mohou mít významný vliv 

na životní prostředí. 
 

100/200 
ve znění 

93/2004 
326/2017 

 § 10d (1) Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění obsahu a rozsahu 

vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 

(dále jen "vyhodnocení"). U koncepce uvedené v § 10a odst. 1 písm. 

b) a c) je cílem zjišťovacího řízení také zjištění, zda provádění 

koncepce nebo její změna může mít významný vliv na životní 

prostředí a zda bude posuzována podle tohoto zákona. 
 

PT  
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                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Obsah Vyhodnocení 

transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

(2) Příslušný úřad provede zjišťovací řízení na podkladě oznámení, 

vyjádření k němu obdržených a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 

k tomuto zákonu a ukončí jej nejpozději do 35 dnů ode dne zveřejnění 

oznámení koncepce odůvodněným písemným závěrem zjišťovacího 

řízení. 
 
(3) Pokud koncepce podléhá posuzování podle tohoto zákona, 

příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení stanoví 
 
a) obsah a rozsah vyhodnocení, včetně požadavku na zpracování v 

úvahu přicházejících variant koncepce, 
 
b) v jakém počtu vyhotovení má být příslušnému úřadu předán návrh 

koncepce. 
 
(4) Nejde-li o koncepci podle odstavce 3, je příslušný úřad povinen 

uvést v závěru zjišťovacího řízení důvody, pro které není posuzování 

podle tohoto zákona požadováno. 
 
(5) Příslušný úřad zašle závěr zjišťovacího řízení neprodleně 

předkladateli, dotčeným orgánům a dotčeným krajům a případně také 

dotčeným obcím, které příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2, a 

zároveň jej zveřejní podle § 16. 
  9936     
Čl. 3, odst. 5 5.Členské státy určí, zda plány nebo programy uvedené v odstavcích 3 a 4 

mohou mít významný vliv na životní prostředí buď přezkoumáním 

jednotlivých případů, nebo stanovením druhů plánů a programů, nebo 

kombinací obou přístupů. Za tímto účelem vezmou členské státy ve všech 

případech v úvahu příslušná kritéria stanovená v příloze II, aby se zajistilo, 

že se na plány a programy s možným významným vlivem na životní 

prostředí vztahuje tato směrnice. 
 

100/200 
ve znění 

93/2004 
326/2017 

§ 10d (1) Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění obsahu a rozsahu 
vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 

(dále jen "vyhodnocení"). U koncepce uvedené v § 10a odst. 1 písm. 

b) a c) je cílem zjišťovacího řízení také zjištění, zda provádění 

koncepce nebo její změna může mít významný vliv na životní 

prostředí a zda bude posuzována podle tohoto zákona. 
 
(2) Příslušný úřad provede zjišťovací řízení na podkladě oznámení, 

vyjádření k němu obdržených a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 

k tomuto zákonu a ukončí jej nejpozději do 35 dnů ode dne zveřejnění 

oznámení koncepce odůvodněným písemným závěrem zjišťovacího 

řízení. 
 
(3) Pokud koncepce podléhá posuzování podle tohoto zákona, 

příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení stanoví 
 

PT  
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                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Obsah Vyhodnocení 

transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

a) obsah a rozsah vyhodnocení, včetně požadavku na zpracování v 

úvahu přicházejících variant koncepce, 
 
b) v jakém počtu vyhotovení má být příslušnému úřadu předán návrh 

koncepce. 
 
(4) Nejde-li o koncepci podle odstavce 3, je příslušný úřad povinen 

uvést v závěru zjišťovacího řízení důvody, pro které není posuzování 

podle tohoto zákona požadováno. 
 
(5) Příslušný úřad zašle závěr zjišťovacího řízení neprodleně 

předkladateli, dotčeným orgánům a dotčeným krajům a případně také 

dotčeným obcím, které příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2, a 

zároveň jej zveřejní podle § 16. 
  9936     
  9934     
Čl. 3, odst. 6 6.V případě přezkoumání jednotlivých případů a stanovení druhů plánů a 

programů v souladu s odstavcem 5 jsou konzultovány orgány uvedené v čl. 

6 odst. 3. 
 

100/200 
ve znění 

93/2004 
326/2017 

§ 10d odst. 2 (2) Příslušný úřad provede zjišťovací řízení na podkladě oznámení, 

vyjádření k němu obdržených a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 

k tomuto zákonu a ukončí jej nejpozději do 35 dnů ode dne zveřejnění 

oznámení koncepce odůvodněným písemným závěrem zjišťovacího 

řízení. 

PT  

  9936     
Čl. 3, odst. 7 7.Členské státy zajistí, aby závěry přijaté na základě odstavce 5 včetně 

důvodů pro nevyžadování posouzení vlivů na životní prostředí podle 

článků 4 až 9 byly zpřístupněny veřejnosti. 
 

100/200 
ve znění 

93/2004 
326/2017 

§ 10d odst. 5 (5) Příslušný úřad zašle závěr zjišťovacího řízení neprodleně 

předkladateli, dotčeným orgánům a dotčeným krajům a případně také 

dotčeným obcím, které příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2, a 

zároveň jej zveřejní podle § 16. 

PT  

Čl. 3, odst. 8 8. Směrnici nepodléhají tyto plány a programy: 
– plány a programy určené výhradně pro účely národní obrany nebo civilní 

ochrany, 
– finanční nebo rozpočtové plány a programy. 
 

100/200 
ve znění 

93/2004 
326/2017 

§ 10a odst. 4 (4) Předmětem posuzování podle tohoto zákona nejsou 
a) koncepce zpracovávané pouze pro účely obrany státu, 
b) koncepce zpracovávané pro případ mimořádných událostí, při 

kterých dochází k závažnému a bezprostřednímu ohrožení životního 

prostředí, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob,4a) 
c) finanční a rozpočtové koncepce. 

PT  

Čl. 3, odst. 9 9. Tato směrnice se nevztahuje na plány a programy 

spolufinancované v rámci probíhajících příslušných období programování  

pro nařízení Rady (ES) č. 1260/1999  a (ES) č. 1257/1999 . 
 

  [není výslovně upraveno; srovnej článek 11 odst. 3 směrnice] 
 

PT  

Čl. 4, odst. 1 1. Posouzení vlivů na životní prostředí uvedené v článku 3 se provádí 

během přípravy plánu nebo programu a před jeho přijetím nebo předáním k 

legislativnímu procesu. 
 

100/2001 
ve znění 

93/2004 

§ 10g odst. 4 (4) Bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. 

Schvalující orgán je povinen zohlednit požadavky a podmínky 

vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto 

stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou 

PT  
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                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Obsah Vyhodnocení 

transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze zčásti, je schvalující orgán 

povinen svůj postup odůvodnit. 
  9936     
  9934     
Čl. 4, odst. 2 2. Požadavky této směrnice se buď zahrnou do stávajících postupů pro 

přijímání plánů a programů v členských státech, nebo se začlení do 

postupů zavedených k dosažení souladu s touto směrnicí. 
 

  [formálně je posuzování vlivů koncepce odděleno od její přípravy, tj. 

je upraveno jinou právní úpravou, nicméně z § 10c, § 10f a § 10g 

zákona č. 93/2004 Sb. vyplývá, že posuzování se provádí průběžně 

s přípravou koncepce] 
 

NT  

  100/2001 
ve znění 

93/2004 

§ 10b odst. 3 (3) Při posuzování koncepce podle tohoto zákona mohou být využity 

údaje z jiného posuzování, pokud odpovídají údajům podle tohoto 

zákona. 

PT  

  9934     
Čl. 5, odst. 1 až 3 1. Pokud je podle čl. 3 odst. 1 vyžadováno posouzení vlivů na životní 

prostředí, vypracuje se zpráva o vlivech na životní prostředí, ve které se 

určí, popíšou a posoudí možné významné vlivy na životní prostředí 

vyplývající z provádění plánu nebo programu a rozumná náhradní řešení s 

přihlédnutím k cílům a zeměpisné oblasti působnosti plánu nebo programu. 

Informace vyžadované za tímto účelem jsou uvedeny v příloze I. 
 
2. Zpráva o vlivech na životní prostředí vypracovaná podle odstavce 1 
obsahuje informace, které lze rozumně vyžadovat, s přihlédnutím ke 

stávajícím znalostem a metodám posuzování, obsahu a úrovni podrobnosti 

plánu nebo programu, jeho fázi v procesu rozhodování a k rozsahu, ve 

kterém lze některé aspekty vhodněji posuzovat na různých úrovních, aby 

se zabránilo opakovanému posuzování. 
 
3. Příslušné informace o vlivech plánů a programů na životní prostředí, 

které jsou k dispozici a které byly získány na jiných úrovních rozhodování 

nebo prostřednictvím jiných právních předpisů Společenství, lze použít k 

poskytnutí informací uvedených v příloze I. 
 

100/200 
ve znění 

93/2004 
326/2017 

§ 10e (1) Předkladatel je povinen zajistit osobu oprávněnou ke zpracování 

vyhodnocení podle § 19 (dále jen "posuzovatel") a informovat o tom 
nejpozději s předáním návrhu koncepce podle § 10f odst. 1 příslušný 

úřad, který tuto informaci neprodleně zveřejní na internetu. 
 
(2) Předkladatel je povinen spolupracovat s posuzovatelem při 

zpracování vyhodnocení, zejména mu předávat vyjádření došlá v 

průběhu zpracování návrhu koncepce. 
 
(3) Za úplné a objektivní zpracování vyhodnocení je odpovědný 

posuzovatel. Náležitosti vyhodnocení jsou uvedeny v příloze č. 9 k 

tomuto zákonu. 
 
(4) Posuzovatel je oprávněn požadovat informace nezbytné pro 

zpracování vyhodnocení u předkladatele, příslušného úřadu, 

dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků a ty 

jsou povinny mu informace v potřebném rozsahu poskytnout. 

Odmítnout poskytnutí informace je možné pouze za podmínek 

stanovených zvláštními právními předpisy.4c) 
 
(5) Předkladatel spolupracuje při zpracování návrhu koncepce s 

posuzovatelem s cílem zohlednit v koncepci posuzovatelem 

doporučená opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci 

negativních vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. 

PT  

Čl. 5, odst. 4 4. Při rozhodování o oblasti působnosti a úrovni podrobnosti informací, 

které musí být obsaženy ve zprávě o vlivech na životní prostředí, jsou 

konzultovány orgány uvedené v čl. 6 odst. 3. 

100/200 
ve znění 

93/2004 

§ 10c (1) Ten, kdo zpracovává koncepci nebo předkládá podnět k jejímu 

zpracování (dále jen "předkladatel"), je povinen předložit oznámení 

koncepce příslušnému úřadu v listinné a v elektronické podobě. 

PT 2 
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                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
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 326/2017 Náležitosti oznámení koncepce stanoví příloha č. 7 k tomuto zákonu. 
 
(2) Pokud oznámení koncepce splňuje náležitosti podle odstavce 1, 

zašle příslušný úřad do 10 dnů ode dne jeho obdržení dotčeným 

orgánům, dotčeným krajům a případně také dotčeným obcím, které 

příslušný úřad určí s ohledem na předpokládané místní vlivy 
koncepce na životní prostředí, informaci o přijetí oznámení koncepce 

spolu s upozorněním na možnost vyjádřit se k oznámení koncepce. V 

téže lhůtě zveřejní oznámení podle § 16. 
 
(3) Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce 

příslušnému úřadu ve lhůtě do 20 dnů ode dne jeho zveřejnění. K 

vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 
  9934     
Čl. 6 odst. 1 1. Návrh plánu nebo programu a zprávy o vlivech na životní prostředí 

vypracované v souladu s článkem 5 je zpřístupněn orgánům uvedeným v 

odstavci 3 tohoto článku a veřejnosti. 
 

100/200 
ve znění 

93/2004 
326/2017 

§ 10f odst. 2 (2) Pokud vyhodnocení obsahuje náležitosti podle přílohy č. 9 k 

tomuto zákonu, zašle příslušný úřad do 10 dnů ode dne, kdy mu byl 

doručen návrh koncepce, dotčeným orgánům, dotčeným krajům a 

případně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určil podle § 10c 

odst. 2, informaci o přijetí návrhu koncepce spolu s upozorněním na 

možnost vyjádřit se k návrhu koncepce. Příslušný úřad zároveň může 

na základě návrhu koncepce a vyjádření veřejnosti k oznámení 

stanovit, že od veřejného projednání upouští. V téže lhůtě zveřejní 

návrh koncepce podle § 16. Pokud vyhodnocení neobsahuje 

náležitosti podle přílohy č. 9 k tomuto zákonu, vrátí jej v téže lhůtě 

příslušný úřad k doplnění. 

PT  

  9934     
Čl. 6 odst. 2 2. Orgánům uvedeným v odstavci 3 a veřejnosti uvedené v odstavci 4 je 

dána včas skutečná příležitost, aby v přiměřené lhůtě vyjádřily své 

stanovisko k návrhu plánu nebo programu a doprovodné zprávě o vlivech 

na životní prostředí před přijetím plánu nebo programu nebo před jeho 

předáním k legislativnímu postupu. 
 

100/200 
ve znění 

93/2004 
326/2017 

§ 10f odst. 2 (2) Pokud vyhodnocení obsahuje náležitosti podle přílohy č. 9 k 

tomuto zákonu, zašle příslušný úřad do 10 dnů ode dne, kdy mu byl 

doručen návrh koncepce, dotčeným orgánům, dotčeným krajům a 

případně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určil podle § 10c 

odst. 2, informaci o přijetí návrhu koncepce spolu s upozorněním na 

možnost vyjádřit se k návrhu koncepce. Příslušný úřad zároveň může 

na základě návrhu koncepce a vyjádření veřejnosti k oznámení 

stanovit, že od veřejného projednání upouští. V téže lhůtě zveřejní 

návrh koncepce podle § 16. Pokud vyhodnocení neobsahuje 

náležitosti podle přílohy č. 9 k tomuto zákonu, vrátí jej v téže lhůtě 

příslušný úřad k doplnění. 

PT  

  100/200 
ve znění 

93/2004 

§ 10f odst. 5 (5) Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce 

příslušnému úřadu nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného 

projednání návrhu koncepce. V téže lhůtě může zaslat předkladatel 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES 

31.7.2020                                       Strana 8 / 15                                                                                                                                                                                                      

Celex kód: 32001L0042 Lhůta pro implementaci 1.5.2004 Úřední věstník                     L 206 1992 Gestor: MŽP Zpracoval (jméno, datum): Mgr. Petra Hlaváčková, 31. 1.2017 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých 

plánů a programů na životní prostředí 
Schválil (jméno, datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 31. 1.2017 

                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Obsah Vyhodnocení 

transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

326/2017 příslušnému úřadu své písemné vyjádření k vyhodnocení. K 

vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 
  9934     
Čl. 6, odst. 3 3. Členské státy jmenují orgány, které je třeba konzultovat a kterých se z 

důvodu jejich zvláštní působnosti v oblasti životního prostředí mohou týkat 

vlivy na životní prostředí vyplývající z provádění plánů a programů. 
 

100/200 
ve znění 

93/2004 
326/2017 

§ 3 písm. e) 

a f) 
e)   dotčeným správním úřadem správní úřad, který hájí zájmy 

chráněné zvláštními právními předpisy2) a jehož územně správní 

obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území, a Česká inspekce životního 

prostředí,  
 
 

PT  

Čl. 6, odst. 4 4. Pro účely odstavce 2 vymezí členské státy, kdo je veřejností, včetně 

veřejnosti dotčené nebo pravděpodobně dotčené rozhodováním podle této 

směrnice nebo zajímající se o toto rozhodování, včetně příslušných 

nevládních organizací, např. těch, které podporují ochranu životního 

prostředí, a jiných dotčených organizací. 
 

  [veřejnost je zákonem č. 100/2001 Sb., resp. č. 93/2004 Sb. chápána 

velmi široce; podle § 10c „každý může zaslat své písemné vyjádření 

k oznámení koncepce“, podobně je tomu podle § 10f, který navíc 

upravuje institut veřejného projednání, které rovněž žádným 

způsobem neomezuje] 

NT  

Čl. 6, odst. 5 5. Podrobnosti k informacím a konzultacím s orgány a veřejností stanoví 

členské státy. 
 

  [jako takové není bezprostředně relevantní pro transpozici; za 

uvedené podrobnosti mohou nicméně být považovány lhůty pro 

podání vyjádření v různých fázích posuzování, institut veřejného 

projednání návrhu koncepce apod.] 
 

NT  

Čl. 7 1. Domnívá-li se členský stát, že provedení plánu nebo programu 

připravovaného pro jeho území může mít významný vliv na životní 

prostředí jiného členského státu, nebo požaduje-li to členský stát, kterého 

se to může významně dotýkat, zašle členský stát, na jehož území se plán 

nebo program vypracovává, před jeho přijetím nebo předáním k 

legislativnímu procesu, druhému členskému státu kopii návrhu plánu nebo 

programu a příslušnou zprávu o vlivech na životní prostředí. 
 
2. Obdrží-li členský stát kopii návrhu plánu nebo programu a 
zprávu o vlivech na životní prostředí podle odstavce 1, sdělí druhému 

členskému státu, zda si přeje zahájit konzultace před přijetím plánu nebo 

programu nebo před jeho předáním k legislativnímu procesu, a je-li tomu 
tak, zahájí dotyčné členské státy konzultace, týkající se možných 

přeshraničních vlivů na životní prostředí vyplývajících z provádění plánu 

nebo z programu, a plánovaná opatření ke snížení nebo vyloučení těchto 

vlivů. 
Uskuteční-li se tyto konzultace, dohodnou se dotyčné členské státy na 

podrobnostech k zajištění, aby orgány uvedené v čl. 6 odst. 3 a veřejnost 

uvedená v čl. 6 odst. 4 v členském státě, který může být tímto významně 

dotčen, byly informovány a byla jim dána příležitost zaslat v přiměřené 

100/200 
ve znění 

93/2004 
326/2017 

§ 14a (1) Pokud ministerstvo zjistí, že se jedná o koncepci podle § 11 odst. 
1 písm. a), nebo jestliže dotčený stát o mezistátní posuzování požádal 

podle § 11 odst. 1 písm. b), návrh koncepce se předkládá též v 

úředním jazyce dotčeného státu v rozsahu, který stanoví ministerstvo. 

Informaci o návrhu koncepce včetně překladu zašle ministerstvo do 
10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení dotčenému státu spolu s 

upozorněním na možnost vyjádřit se k návrhu koncepce. Současně 

ministerstvo nabídne dotčenému státu konzultaci, zejména pokud je 

návrh koncepce zpracován ve variantách. 
 
(2) Pokud obdržené vyjádření dotčeného státu k návrhu koncepce 

obsahuje požadavek zúčastnit se mezistátního posuzování, 

ministerstvo si od dotčeného státu vyžádá údaje o stavu životního 

prostředí na jeho dotčeném území. Ministerstvo zašle tyto údaje do 5 

pracovních dnů ode dne jejich obdržení předkladateli a posuzovateli. 
 
(3) Pokud dotčený stát projeví o konzultaci zájem, ministerstvo se 

konzultace zúčastní. Ministerstvo předem neprodleně, nejpozději však 

do 5 pracovních dnů ode dne stanovení termínu konzultace, informuje 
o místě a času konzultace předkladatele a jeho prostřednictvím 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES 

31.7.2020                                       Strana 9 / 15                                                                                                                                                                                                      

Celex kód: 32001L0042 Lhůta pro implementaci 1.5.2004 Úřední věstník                     L 206 1992 Gestor: MŽP Zpracoval (jméno, datum): Mgr. Petra Hlaváčková, 31. 1.2017 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých 

plánů a programů na životní prostředí 
Schválil (jméno, datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 31. 1.2017 

                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Obsah Vyhodnocení 

transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

lhůtě své vyjádření. 
 
3. Vyžadují-li se podle tohoto článku konzultace mezi členskými 

státy, dohodnou se na počátku konzultací na přiměřeném časovém rámci 

pro trvání konzultací. 
 

posuzovatele. Ti jsou pak povinni se konzultace rovněž zúčastnit. 

Informaci o konzultaci je ministerstvo povinno zveřejnit podle § 16. 
 
(4) Ministerstvo vyjádření dotčeného státu ke konečnému návrhu 

koncepce zapracuje do stanoviska ke koncepci nebo v něm uvede 

důvody neuvedení tohoto vyjádření nebo jeho uvedení jen zčásti. 

Stanovisko ke koncepci zašle ministerstvo dotčenému státu do 10 dnů 

ode dne jeho vydání. 
 
(5) Schvalující orgán je povinen zaslat ministerstvu jedno vyhotovení 

koncepce do 30 dnů ode dne jejího schválení spolu s dalšími 

informacemi podle § 10g odst. 5. Ministerstvo je povinno schválenou 

koncepci a tyto informace do 7 pracovních dnů zaslat dotčenému 

státu. 
  9934     
Čl. 8 Zpráva o vlivech na životní prostředí vypracovaná podle článku 5, 

vyjádření podle článku 6 a výsledky přeshraničních konzultací zahájených 

podle článku 7 se vezmou v úvahu při vypracování plánu nebo programu a 

před jeho přijetím nebo předáním k legislativnímu procesu. 
 

100/200 
ve znění 

93/2004 
326/2017 

§ 10g odst. 4 (4) Bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. 

Schvalující orgán je povinen zohlednit požadavky a podmínky 

vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto 
stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou 

zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze zčásti, je schvalující orgán 

povinen svůj postup odůvodnit. 

PT  

  9936     
  9934     
Čl. 9, odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby při přijímání plánu nebo programu byly 

informovány orgány uvedené v čl. 6 odst. 3, veřejnost a členský stát, který 

je konzultován podle článku 7, a aby jim byly zpřístupněny tyto údaje: 
a) přijatý plán nebo program, 
b) prohlášení shrnující, jak byly úvahy o životním prostředí začleněny do 

plánu nebo programu a jak byly v souladu s článkem 8 vzaty v úvahu 

zpráva o vlivech na životní prostředí vypracovaná podle článku 5, 

vyjádření podle článku 6 a konzultace zahájené podle článku 7, a důvody 

pro výběr přijatého plánu nebo programu s ohledem na další projednávaná 

rozumná řešení a 
c) přijatá opatření týkající se monitorování v souladu s článkem 10. 
 

100/200 
ve znění 

93/2004 
326/2017 

§ 10g odst. 5 (5) Předkladatel je povinen zveřejnit schválenou koncepci včetně 

prohlášení, které obsahuje zejména 
a) informaci, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a 

podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, 
b) informaci, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření 

dotčeného státu, pokud byla koncepce předmětem mezistátního 

posuzování podle § 14a, 
c) odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován 

ve variantách, 
d) informaci o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu 

posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, 
e) informaci o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru 

vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h. 
 

PT  

Čl. 9, odst. 2 2. Podrobnosti k informacím uvedeným v odstavci 1 stanoví členské státy. 
 

  [samo o sobě není relevantní pro transpozici] NT  

Čl. 10 1. Členské státy monitorují významné vlivy plánů a programů na životní 100/200 § 10h (1) Předkladatel je povinen zajistit sledování a rozbor vlivů schválené PT  
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prostředí, aby mimo jiné včas zjistily nepředpokládané negativní dopady a 

aby byly schopny učinit vhodná nápravná opatření. 
 
2. K dosažení souladu s odstavcem 1 lze případně uplatnit stávající 

opatření v oblasti monitorování, aby se zabránilo opakovanému 

monitorování. 
 

ve znění 

93/2004 
326/2017 

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Pokud zjistí, že 

provádění koncepce má nepředvídané významné negativní vlivy na 

životní prostředí nebo veřejné zdraví, je povinen zajistit přijetí 

opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, informovat o tom 

příslušný úřad a dotčené orgány a současně rozhodnout o změně 

koncepce. 
 
(2) Dotčené orgány v rámci své působnosti podle zvláštních právních 

předpisů2) sledují vlivy schválené koncepce na životní prostředí a 

veřejné zdraví a jsou oprávněny podat podnět ke změně koncepce, 

nelze-li v dohodě se schvalujícím orgánem nepředvídané významné 

negativní vlivy podle odstavce 1 odvrátit nebo zmírnit jinak. 
  9936     
  9934     
Čl. 11, odst. 1 1. Posuzováním vlivů na životní prostředí prováděným podle této směrnice 

nejsou dotčeny požadavky směrnice 85/337/EHS ani žádné jiné požadavky 

právních předpisů Společenství. 
 

  [není relevantní pro transpozici, rozumí se samo sebou] NT  

Čl. 11, odst. 2 2. U plánů a programů, u kterých vzniká povinnost provést posouzení vlivů 

na životní prostředí současně z této směrnice a z jiných právních předpisů 

Společenství, mohou členské státy stanovit koordinované a společné 

postupy, které splňují požadavky příslušných právních předpisů 

Společenství, aby se mimo jiné zabránilo opakovanému posuzování. 
 

  [fakultativní ustanovení, není výslovně transponováno] NT  

Čl. 11, odst. 3 3. U plánů a programů spolufinancovaných Evropským společenstvím se 

provádí posouzení vlivů na životní prostředí podle této směrnice v souladu 

se zvláštními ustanoveními příslušných právních předpisů Společenství. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. For plans and programmes co-financed by the European Community, the 
environmental assessment in accordance with this Directive shall be 
carried out in conformity with the specific provisions in relevant 
Community legislation. 
 

  [není transponováno; příslušnými správními předpisy Společenství se 

zřejmě rozumí nařízení ES upravující strukturální fondy apod.; 

v takovém případě se tyto předpisy uplatní bez výslovného ustanovení 

zákona; v každém případě zákon č. 93/2004 Sb. výslovně stanoví, že 

předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou i „koncepce 

spolufinancované z prostředků fondů Evropských společenství“] 

NT  

Čl. 12, odst. 1 1. Členské státy a Komise si vymění informace o zkušenostech získaných 

při uplatňování této směrnice. 
 

100/200 
ve znění 

93/2004 
 

§ 21 písm. e)  
e) poskytuje Evropské komisi v souladu s právními předpisy 

Evropských společenství informace v oblasti posuzování vlivů na 

životní prostředí,  
 

PT  

  9936     
Čl. 12, odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby zprávy o vlivech na životní prostředí byly 100/200 § 21 písm. e)  PT 3 
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                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Obsah Vyhodnocení 

transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

dostatečně kvalitní, aby vyhověly požadavkům této směrnice, a sdělí 

Komisi veškerá opatření, která učinily ohledně kvality těchto zpráv. 
 

ve znění 

93/2004 
 

e) poskytuje Evropské komisi v souladu s právními předpisy 

Evropských společenství informace v oblasti posuzování vlivů na 

životní prostředí,  
 

  9936     
Čl. 12, odst. 3 a 4 3. Nejpozději do 21. července 2006 předloží Komise Evropskému 

parlamentu a Radě první zprávu o uplatňování a účinnosti této směrnice. 
Za účelem dalšího zahrnutí požadavků na ochranu životního prostředí v 

souladu s článkem 6 Smlouvy a s přihlédnutím ke zkušenostem získaným 

při uplatňování této směrnice v členských státech, přiloží se k této zprávě 

případně návrhy na změnu této směrnice. Komise zejména zváží možnost 

rozšířit oblast působnosti této směrnice na jiné oblasti/odvětví a na jiné 

druhy plánů a programů. 
Nová zpráva se předkládá každých sedm let. 
 
4. Komise včas podá zprávu o vztahu mezi touto směrnicí a nařízeními 

(ES) č. 1260/1999 a (ES) č. 1257/1999 před uplynutím období 

programování stanovených uvedenými nařízeními, aby se zajistil souvislý 

přístup s ohledem na tuto směrnici a následná nařízení Společenství. 
 

  [není relevantní pro transpozici] 
 

NT  

Čl. 13, odst. 1 1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro 

dosažení souladu s touto směrnicí do 21. července 2004. Neprodleně o nich 

uvědomí Komisi. 
 

  [není relevantní pro transpozici] 
 

NT 4 

Čl. 13, odst. 2 2. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. 

Způsob odkazu si stanoví členské státy. 
 

100/2001 
ve znění 

93/2004 

§ 1 odst. 1 (1) Zákon v souladu s právem Evropské unie1) upravuje posuzování 

vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen "posuzování vlivů 

na životní prostředí") a postup fyzických osob, právnických osob, 

správních orgánů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při 

tomto posuzování. 
1) Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. 

června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na 

životní prostředí. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. 

prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých 

záměrů na životní prostředí. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. 

dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování 

vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. 

PT  

Čl. 13, odst. 3 3. Povinnost uvedená v čl. 4 odst. 1 se použije na plány a programy, u 

nichž první formální přípravný akt následuje po dni uvedeném v odstavci 

93/2004 čl. II, bod 2 2. Posouzení rozvojových koncepcí a programů zahájené přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 244/1992 

PT 4 
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                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Obsah Vyhodnocení 

transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

1. Plány a programy, u nichž je první formální přípravný akt před tímto 

dnem a které jsou přijaty nebo předány k legislativnímu procesu více než 

24 měsíců poté, podléhají povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 1, nerozhodnou-
li členské státy v jednotlivém případě, že to není proveditelné a 

neinformují-li o svém rozhodnutí veřejnost. 
 

Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Čl. 13, odst. 4 4. Do 21. července 2004 sdělí členské státy Komisi kromě opatření 

uvedených v odstavci 1 zvláštní informace o druzích plánů a programů, 

které by v souladu s článkem 3 podléhaly posouzení vlivů na životní 

prostředí na základě této směrnice. Komise sdělí tyto informace členským 

státům. Informace budou pravidelně aktualizovány. 
 

100/200 
ve znění 

93/2004 
326/2017 

§ 21 písm. e)  
e) poskytuje Evropské komisi v souladu s právními předpisy 

Evropských společenství informace v oblasti posuzování vlivů na 

životní prostředí,  
 

PT  

  9936     
Čl. 14 Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku 

Evropských společenství. 
 

  [není relevantní pro transpozici] 
 

NT  

Čl. 15 Tato směrnice je určena členským státům. 
 

  [není relevantní pro transpozici] 
 

NT  

Příloha I Informace uvedené v čl. 5 odst. 1 
 
Informace, které mají být poskytnuty podle čl. 5 odst. 1 s výhradou čl. 5 

odst. 2 a 3, zahrnují: 
a) shrnutí obsahu, hlavních cílů plánu nebo programu a vztah k jiným 

příslušným plánům a programům; 
b) příslušné aspekty současného stavu životního prostředí a jejich 

pravděpodobný vývoj bez provedení plánu nebo programu; 
c) charakteristiky životního prostředí oblastí, které by mohly být významně 

zasaženy; 
d) veškeré stávající problémy životního prostředí související s plánem nebo 

programem, zejména včetně těch týkajících se oblastí se zvláštním 

významem pro životní prostředí, jako jsou oblasti stanovené podle směrnic 

79/409/EHS a 92/43/EHS; 
e) cíle ochrany životního prostředí stanovené na mezinárodni úrovni, na 

úrovni Společenství nebo členského státu související s plánem nebo 

programem a způsob, jak byly tyto cíle a úvahy o životním prostředí vzaty 

v úvahu během jeho přípravy; 
f) možné významné vlivy  na životní prostředí, včetně vlivů na otázky jako 

jsou biologická rozmanitost, obyvatelstvo, lidské zdraví, fauna, flóra, půda, 

voda, ovzduší, klimatické faktory, hmotné statky, kulturní dědictví včetně 

architektonického a archeologického dědictví, krajina a vzájemný vztah 

100/200 
ve znění 

93/2004 
326/2017 

Příloha č. 9 Náležitosti vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní 

prostředí a veřejné zdraví 
 
1. Obsah a cíle koncepce, její vztah k jiným koncepcím. 
 
2. Informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném 

území a jeho pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce. 
 
3. Charakteristiky životního prostředí v oblastech, které by mohly být 

provedením koncepce významně zasaženy. 
 
4. Veškeré současné problémy životního prostředí, které jsou 

významné pro koncepci, zejména vztahující se k oblastem se 

zvláštním významem pro životní prostředí (např. oblasti vyžadující 

ochranu podle zvláštních právních předpisů12a)). 
 
5. Cíle ochrany životního prostředí stanovené na mezinárodní, 

komunitární nebo vnitrostátní úrovni, které mají vztah ke koncepci, a 

způsob, jak byly tyto cíle vzaty v úvahu během její přípravy, zejména 

při porovnání variantních řešení. 
 
6. Závažné vlivy (včetně sekundárních, synergických, kumulativních, 

PT  
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                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Obsah Vyhodnocení 

transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

mezi výše uvedenými faktory; 
g) plánovaná opatření pro předcházení, snížení a pokud možno vyrovnání 

všech významných negativních vlivů na životní prostředí vyplývajících z 

provádění plánu nebo programu; 
h) shrnutí důvodů pro výběr projednávaných řešeních a popis, jak bylo 

posuzování provedeno, včetně případných potíží (jako jsou technické 

nedostatky nebo nedostatečné know-how) při shromažďování 

požadovaných informací; 
i) popis plánovaných opatření týkajících se monitorování v souladu s 

článkem 10; 
j) netechnické shrnutí výše uvedených údajů. 
 

krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a 

přechodných, pozitivních a negativních vlivů) navrhovaných variant 

koncepce na životní prostředí. 
 
7. Vyhodnocení možných přeshraničních vlivů koncepce na životní 

prostředí. 
 
8. Výčet důvodů pro výběr zkoumaných variant a popis, jak bylo 

posuzování provedeno, včetně případných problémů při 

shromažďování požadovaných údajů (např. technické nedostatky nebo 

nedostatečné know-how). 
 
9. Stanovení monitorovacích ukazatelů (indikátorů) vlivu koncepce na 

životní prostředí. 
 
10. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, vyloučení, snížení 

a kompenzaci významných negativních vlivů na životní prostředí 

zjištěných nebo předpokládaných při provádění koncepce. 
 
11. Stanovení indikátorů (kritérií) pro výběr projektu. 
 
12. Vlivy koncepce na veřejné zdraví. 
 
13. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů. 
 
14. Souhrnné vypořádání požadavků stanovených závěrem 

zjišťovacího řízení a vyjádření obdržených ke koncepci z hlediska 

vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
 
15. Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska ke koncepci. 

Příloha II Kritéria pro stanovení možné závažnosti vlivů uvedených v čl. 3 odst. 5 
 
1. Charakteristiky plánů a programů, zejména s ohledem na: 
– míru, v jaké plán nebo program stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, 

buď s ohledem na místo, povahu, velikost a provozní podmínky, nebo 

přidělením zdrojů; 
– míru, v jaké plán nebo program ovlivňuje jiné plány a programy, včetně 

plánů a programů v hierarchii; 
– význam plánu nebo programu pro zahrnutí úvah o životním prostředí, 

zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje; 

100/200 
ve znění 

93/2004 
326/2017 

Příloha č. 8 Kritéria pro zjišťovací řízení 
1. Obsah koncepce, zejména s ohledem na: 
 
a. účelnost stanovených variant řešení k dosažení sledovaných cílů 

koncepce; 
 
b. míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a 

to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti a provozním 

podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní zdroje; 
 

PT  
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                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
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– problémy životního prostředí související s plánem nebo programem; 
– význam plánu nebo programu pro provádění právních předpisů 

Společenství týkajících se životního prostředí (např. plány a programy 

spojené s nakládáním s odpady nebo ochranou vody). 
 
2. Charakteristiky vlivů a oblastí, které by mohly být zasaženy, zejména s 

ohledem na: 
– pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivů, 
– kumulativní povahu vlivů, 
– přeshraniční povahu vlivů, 
– rizika pro lidské zdraví nebo životní prostředí (např. při nehodách), 
– závažnost a prostorový rozsah vlivů (zeměpisná oblast a počet obyvatel, 

kteří by mohli být zasaženi), 
– důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena, kvůli: 
– zvláštním přírodním charakteristikám nebo kulturnímu dědictví, 
– překročení norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot, 
– intenzivnímu využívání půdy, 
– vlivy na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na 

vnitrostátní úrovni, na úrovni Společenství nebo na mezinárodní úrovni. 
 

c. míru, v jaké ovlivňuje jiné koncepce; 
 
d. význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního 

prostředí a veřejné zdraví, zejména s ohledem na podporu 

udržitelného rozvoje; 
 
e. vliv koncepce na udržitelný rozvoj dotčeného území (včetně 

sociálně-ekonomických aspektů); 
 
f. problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které jsou závažné 

pro koncepci; 
 
g. význam koncepce pro implementaci požadavků vyplývajících z 

právních předpisů Evropského společenství týkajících se životního 

prostředí a veřejného zdraví (např. plány a programy v oblasti 

odpadového hospodářství nebo ochrany vod). 
 
2. Charakteristika vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 

a charakteristika dotčeného území, zejména s ohledem na: 
 
a. pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivu; 
 
b. kumulativní a synergickou povahu vlivu; 
 
c. přeshraniční povahu vlivu; 
 
d. rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení 

koncepce (např. při přírodních katastrofách, při haváriích); 
 
e. závažnost a rozsah vlivu (velikost území a počet obyvatel, který by 

mohl být pravděpodobně zasažen); 
 
f. důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena, s 

ohledem na: 
 
i. zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dědictví, 
 
ii. hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace, 
 
iii. překročení norem kvality životního prostředí nebo mezních 
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Celex kód: 32001L0042 Lhůta pro implementaci 1.5.2004 Úřední věstník                     L 206 1992 Gestor: MŽP Zpracoval (jméno, datum): Mgr. Petra Hlaváčková, 31. 1.2017 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých 

plánů a programů na životní prostředí 
Schválil (jméno, datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 31. 1.2017 

                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Obsah Vyhodnocení 

transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

hodnot, 
 
iv. kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání; 
 
v. dopady změny klimatu; 
 
g. dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na 

národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni. 
 
3. Předpokládaný přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení 

jiných koncepcí zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti. 
  9936     

 
1. Seznam plných citací uvedených platných předpisů ČR (úplné názvy). 

 
Poř.č.: Název český  Název anglický 
1 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
Act No. 100/2001 Coll. on Environmental Impact Assessment and on amendment of certain related acts 
(Environmental Impact Assessment Act) 

 
2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1.  9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 24. 6. 2019 28. 5. 2020 1. 7. 2023 
2.  9934 MMR Návrh stavebního zákona 24. 6. 2019 28. 5. 2020 1. 7. 2023 

 
 
3. Poznámky (v případě rozsáhlejší poznámky uveďte ve sloupci „Poznámka“ pouze pořadové číslo a text poznámky uveďte v této tabulce) 

 
Poř.č.: Text poznámky 
1 Ve smyslu § 10d odst. 1 se významný vliv posuzuje pouze u koncepcí uvedených v § 10a odst. 1 písm. b) a c). Ostatní koncepce se posuzují zásadně vždy, což je v souladu s článkem 3 odst. 2 směrnice („s 

výhradou odstavce 3 se posouzení vlivů na životní prostředí provádí u všech plánů a programů…“). 
2 Na základě vyjádření obdržených k oznámení se pak způsob a rozsah vyhodnocení upřesňuje ve zjišťovacím řízení podle § 10d. 
3 Jedním takovým opatřením je například požadavek, aby vyhodnocení (zprávu) zpracovávala osoba autorizovaná podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
4 Zákon č. 93/2004 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. května 2004 (čl. III). 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních 

požadavcích na tunely transevropské silniční sítě 
 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Frasch, 27.11.2015 
Anna Kolářová, 14.07.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

Čl. 1 odst. 1 Tato směrnice je zaměřena na zajištění minimální úrovně 

bezpečnosti uživatelů komunikací v tunelech transevropské 

silniční sítě prostřednictvím předcházení vzniku kritických 

událostí, které mohou ohrozit lidský život, životní prostředí a 

zařízení tunelu, a zajištění ochrany v případě nehod. 
 

  Úvodní ustanovení, obecně stanovující cíle směrnice, není 

relevantní z hlediska transpozice. 
NT  

Čl. 1 odst. 2 Vztahuje se na všechny tunely transevropské silniční sítě o délce 

větší než 500 metrů, ať již jsou v provozu, ve výstavbě nebo ve 

fázi projektu. 
 

13/1997 
80/2006 

§ 12a odst. 
1, první 

věta 

Příslušný silniční správní úřad odpovídá za bezpečnost provozu 

tunelu o délce přesahující 500 metrů (dále jen "tunel nad 500 

m"). 

PT  

  264/2009 § 1 Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských 

společenství  a upravuje náležitosti bezpečnostní dokumentace 

tunelu nad 500 m (dále jen „tunel“), bezpečnostní požadavky na 

tunel, vzor zprávy o mimořádných událostech v tunelu, vymezení 

činnosti pověřené osoby při koordinaci opatření k zajištění 

bezpečnosti provozu tunelu a požadavky na její odbornou 

kvalifikaci a praxi. 

  

Čl. 2 odst.1 Pro účely této směrnice se rozumí: 
"transevropskou silniční sítí" silniční síť určená v části 2 přílohy 

I rozhodnutí č. 1692/96/ES a zobrazená nebo popsaná v příloze II 

uvedeného rozhodnutí; 
 

  Odkaz na přímo účinný akt Evropského společenství není 

relevantní z hlediska transpozice. 
NT  

Čl. 2 odst.2 "záchrannými službami" všechny místní služby, ať již jsou 

veřejné, soukromé nebo jsou tvořeny složkami obsluhy tunelu, 

které zasahují v případě nehody, včetně policie, hasičských a 

zdravotních záchranných týmů; 
 

239/2000 § 2 písm. 

a) 
Pro účely tohoto zákona se rozumí  
a) integrovaným záchranným systémem koordinovaný postup 

jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací, 

PT  

  239/2000 
320/2002 
375/2011 
 

§ 4 odst. 1 

a 2 
(1) Základními složkami integrovaného záchranného systému 

jsou Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen 

"hasičský záchranný sbor"), jednotky požární ochrany zařazené 

do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, 
zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky. 
  
(2) Ostatními složkami integrovaného záchranného systému jsou 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních 

požadavcích na tunely transevropské silniční sítě 
 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Frasch, 27.11.2015 
Anna Kolářová, 14.07.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené 

bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany 

veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, 

která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Ostatní 

složky integrovaného záchranného systému poskytují při 

záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na 

vyžádání (§ 21). 
 

Čl. 2 odst.3 "délkou tunelu" délka nejdelšího jízdního pruhu měřeného v 

obrysově uzavřené části tunelu. 
 

13/1997 
268/2015 

§ 16 odst. 4 
druhá věta 

Prováděcí předpis dále stanoví obecné technické požadavky pro 

stavbu dálnice, silnice a místní komunikace. 
PT  

  104/1997 § 32 odst. 3 Podrobné podmínky pro příčné uspořádání tunelu, bezpečnostní 

stavební úpravy (nouzové a otáčecí zálivy, únikové cesty) a 

vybavení tunelu (osvětlení, větrání, bezpečnostní zařízení, řízení 

provozu) obsahuje závazná ČSN 73 7507 v závislosti na délce 

tunelu, kategorii komunikace, návrhové rychlosti, intenzitě a 

organizaci silničního provozu. 
 

  

  264/2009 § 1 Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských 

společenství 1) a upravuje náležitosti bezpečnostní dokumentace 

tunelu nad 500 m (dále jen „tunel“), bezpečnostní požadavky na 

tunel, vzor zprávy o mimořádných událostech v tunelu, vymezení 

činnosti pověřené osoby při koordinaci opatření k zajištění 

bezpečnosti provozu tunelu a požadavky na její odbornou 

kvalifikaci a praxi. 
 

  

  9936     
Čl. 3 odst. 1 Členské státy zajistí, aby tunely na jejich území spadající do 

oblasti působnosti této směrnice vyhovovaly minimálním 

bezpečnostním požadavkům stanoveným v příloze I. 
 

13/1997 § 12 odst. 1 

písm. c) 
(1) Součástmi dálnice, silnice a místní komunikace jsou 
(...) 
 c) tunely, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, 

tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová 
odvodňovací zařízení, silniční pomocné pozemky, 
 

PT  
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních 

požadavcích na tunely transevropské silniční sítě 
 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Frasch, 27.11.2015 
Anna Kolářová, 14.07.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

  13/1997 
268/2015 

§ 16 odst. 4 
druhá věta 

Prováděcí předpis dále stanoví obecné technické požadavky pro 

stavbu dálnice, silnice a místní komunikace. 
 

  

  80/2006 Čl. II. bod 

1 
 Každý tunel nad 500 m, který bude schválen a provozován po 

nabytí účinnosti tohoto zákona, musí kromě požadavků 

stanovených zvláštními právními předpisy splňovat bezpečnostní 

požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. 
 

  

  264/2009 § 3 Tunel musí splňovat bezpečnostní požadavky uvedené v příloze 

č. 1 a v technické normě upravující bezpečnostní požadavky na 

tunely 6). Pokud má být v případě konkrétního opatření použito 

odlišného postupu, než jaký vyplývá z požadavků technické 

normy podle věty první, musí být k bezpečnostní dokumentaci 

připojeno stanovisko autorizovaného inženýra, kterému byla 

udělena autorizace pro obory dopravní stavby a požární 

bezpečnost staveb, prokazující, že nesplněním požadavků 

technické normy u konkrétního opatření nedojde k ohrožení 

bezpečnosti provozu tunelu, zejména, že zvolené řešení 

umožňuje bezpečnou evakuaci osob a zvířat v případě ohrožení 

požárem nebo při požáru a účinný a bezpečný zásah jednotek 

požární ochrany. 

  

  264/2009 Příloha 1 Minimální bezpečnostní požadavky na tunely pozemních 

komunikací delší než 500 metrů 
 

  

  9936     
Čl. 3 odst. 2  Může-li být určitým konstrukčním požadavkům stanoveným v 

příloze I vyhověno pouze technickým řešením, které nemůže být 

uskutečněno nebo je možné jej provést pouze s vynaložením 

nepřiměřených nákladů, může správní orgán podle článku 4 

přijmout opatření ke snížení rizika jako náhradní možnost ke 

splnění těchto požadavků za podmínky, že tato náhradní opatření 

povedou k rovnocenné nebo zvýšené bezpečnosti. Účinnost 

těchto opatření musí být prokázána pomocí analýzy rizik v 

souladu s článkem 13. Členské státy informují Komisi o 

  Fakultativní z hlediska transpozice NT  
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních 

požadavcích na tunely transevropské silniční sítě 
 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Frasch, 27.11.2015 
Anna Kolářová, 14.07.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

opatřeních ke snížení rizika, která byla přijata jako náhradní, 

včetně jejich odůvodnění. Tento odstavec se nevztahuje na tunely 

ve fázi projektu, jak je uvedeno v článku 9. 
 

Čl. 3 odst. 3 Členské státy mohou stanovit přísnější požadavky za 

předpokladu, že nejsou v rozporu s požadavky této směrnice. 
 

264/2009 § 3 Tunel musí splňovat bezpečnostní požadavky uvedené v příloze 

č. 1 a v technické normě upravující bezpečnostní požadavky na 

tunely. Pokud má být v případě konkrétního opatření použito 

odlišného postupu, než jaký vyplývá z požadavků technické 

normy podle věty první, musí být k bezpečnostní dokumentaci 

připojeno stanovisko autorizovaného inženýra, kterému byla 

udělena autorizace pro obory dopravní stavby a požární 

bezpečnost staveb, prokazující, že nesplněním požadavků 

technické normy u konkrétního opatření nedojde k ohrožení 

bezpečnosti provozu tunelu, zejména, že zvolené řešení 

umožňuje bezpečnou evakuaci osob a zvířat v případě ohrožení 

požárem nebo při požáru a účinný a bezpečný zásah jednotek 

požární ochrany. 

PT  

Čl. 4 odst. 1 až 
3 

1. Členské státy určí jeden nebo více správních orgánů (dále jen 

"správní orgán") příslušné pro zajišťování toho, že jsou 

dodržovány všechny aspekty bezpečnosti tunelu, které přijímají 

opatření nezbytná k zajištění souladu s touto směrnicí. 
2. Správní orgán může být zřízen na celostátní, regionální nebo 

místní úrovni. 
3. Pro každý tunel transevropské silniční sítě, který se nachází na 

území jediného členského státu, je příslušný jeden správní orgán. 

Pro každý tunel nacházející se na území dvou členských států 

buď každý členský stát určí správní orgán, nebo oba členské státy 

určí společný správní orgán. V případě dvou různých správních 

orgánů přijímá každý z nich při výkonu svých pravomocí a 

odpovědnosti týkajících se bezpečnosti tunelu svá rozhodnutí po 

předchozím souhlasu druhého správního orgánu. 
 

13/1997 
80/2006 

§ 12a odst. 

1 
 Příslušný silniční správní úřad odpovídá za bezpečnost provozu 

tunelu o délce přesahující 500 metrů (dále jen "tunel nad 500 

m"). Příslušný silniční správní úřad při správě tunelu nad 500 m 

na základě podkladů správce pozemní komunikace, jejíž součástí 

je tunel nad 500 m 
  
a) sestavuje bezpečnostní dokumentaci a průběžně v ní 

zaznamenává změny údajů, 
  
b) vyhotovuje zprávu o mimořádných událostech, k nimž došlo v 

tunelu nad 500 m, 
  
c) pověřuje koordinací opatření k zajištění bezpečného provozu 

tunelu nad 500 m fyzickou osobu splňující požadavky, stanovené 

prováděcím právním předpisem na odbornou kvalifikaci a praxi 

(dále jen "pověřená osoba"). 

PT  
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cení * 
 

Pozná

mka 
 

  13/1997 
132/2000 
320/2002 
186/2004 
152/2011 
268/2015 

§ 40 odst. 1 Výkon státní správy 
 
(1) Státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a 

veřejné účelové komunikace vykonávají silniční správní úřady, 

kterými jsou Ministerstvo dopravy, krajský úřad a obecní úřad 

obce s rozšířenou působností, celní úřad a újezdní úřad. 
 

  

  9936 
 

    

Čl. 4 odst. 4 Správní orgán uvádí tunely do provozu postupem stanoveným v 

příloze II. 
 

  Pouhý odkaz na přílohu směrnice nepodléhá transpozici. 

Transpozice příslušné přílohy je uvedena níže.  
NT  

Čl. 4 odst. 5 a 6 5. Aniž je dotčena další vnitrostátní úprava v této věci, má 

správní orgán pravomoc pozastavit nebo omezit provoz tunelu, 
jestliže nejsou splněny bezpečnostní požadavky. Správní orgán 

určí podmínky, za kterých může být obnoven běžný provoz. 
6. Správní orgán zajišťuje plnění těchto úkolů: 
a) pravidelné přezkušování a prohlídky tunelů a vypracování s 

tím souvisejících bezpečnostních požadavků; 
b) zavádění organizačních a provozních postupů (včetně plánů 

zásahů v mimořádných situacích) pro výcvik a vybavení 

záchranných služeb; 
c) stanovení postupů pro okamžité uzavření tunelu v případě 

nouze; 
d) zavádění potřebných opatření ke snížení rizika. 
 

13/1997 
 

§ 24 odst. 1 Provoz na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně 

přístupných účelových komunikacích může být částečně nebo 

úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka. Nikdo 
nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v 

důsledku uzavírky nebo objížďky. 
  

PT  

  13/1997 
80/2006 

§ 24 odst. 2 

věta první 
O uzavírce a objížďce rozhoduje příslušný silniční správní úřad 

na základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce. 
 

  

  13/1997 
268/2015 

§ 24 odst. 8 (8) V případě nebezpečí z prodlení (živelní pohromy, dopravní 

nehody, zřícení nebo poškození objektů) musí příslušnou část 

pozemní komunikace neprodleně uzavřít a označit alespoň 

provizorním způsobem její vlastník nebo správce, je-li výkon 

správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce. 
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V případě havárie inženýrské sítě nebo jiného vedení je povinen 

příslušnou část pozemní komunikace neprodleně uzavřít a 

alespoň provizorně označit vlastník této inženýrské sítě nebo 

tohoto vedení a věc neprodleně oznámit vlastníkovi pozemní 

komunikace nebo správci, je-li výkon správy pozemní 

komunikace zajišťován prostřednictvím správce. Tím není 

dotčeno ustanovení § 36 odst. 6. Vlastník pozemní komunikace 

nebo správce, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován 

prostřednictvím správce, oznámí uzavření a označení její části 

správnímu úřadu příslušnému ke stanovení místní a přechodné 

úpravy provozu na pozemních komunikacích neprodleně poté, co 

uzavření a označení provedl nebo se o něm dozvěděl. 
  13/1997 

64/2014 
268/2015 

§ 41 odst. 3 Zjistí-li osoba pověřená výkonem státního dozoru při výkonu 

dozoru závažné závady ve stavebním stavu nebo v dopravně 

technickém stavu pozemní komunikace, které bezprostředně 

ohrožují uživatele nebo pozemní komunikaci, je oprávněna 

písemně nařídit vlastníku této pozemní komunikace okamžité 

zastavení nebo omezení jejího užívání a vyrozumí o tom 

příslušný silniční správní úřad, který je povinen ve lhůtě dvou 

dnů zahájit příslušné správní řízení. 
 

  

  13/1997 
80/2006 

§ 12a odst. 

1 
 Příslušný silniční správní úřad odpovídá za bezpečnost provozu 

tunelu o délce přesahující 500 metrů (dále jen "tunel nad 500 

m"). Příslušný silniční správní úřad při správě tunelu nad 500 m 

na základě podkladů správce pozemní komunikace, jejíž součástí 

je tunel nad 500 m 
  
a) sestavuje bezpečnostní dokumentaci a průběžně v ní 

zaznamenává změny údajů, 
  
b) vyhotovuje zprávu o mimořádných událostech, k nimž došlo v 

tunelu nad 500 m, 
  
c) pověřuje koordinací opatření k zajištění bezpečného provozu 
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Pozná

mka 
 

tunelu nad 500 m fyzickou osobu splňující požadavky, stanovené 

prováděcím právním předpisem na odbornou kvalifikaci a praxi 

(dále jen "pověřená osoba"). 
 

  264/2009 § 2 odst. 2 

písm. d)  
Bezpečnostní dokumentace pro tunel ve fázi projektování, 

přikládaná navrhovatelem k žádosti o zahájení územního řízení a 

stavebního řízení pro stavbu tunelů, obsahuje zejména 
(…) 
d) stanovení intervalů pravidelných bezpečnostních prohlídek 

tunelu, které nejsou delší než 6 let, 

  

  264/2009 § 2 odst. 3 Bezpečnostní dokumentace zpracovávaná příslušným silničním 

správním úřadem při uvedení tunelu do provozu a aktualizovaná 

v době provozu tunelu obsahuje, kromě dokumentace 

požadované ve fázi projektování, 
a) popis organizačních opatření, personálního a materiálního 

zabezpečení a pravidla stanovená správcem tunelu pro zajištění 

provozování a údržby tunelu, 
b) plán řešení mimořádných událostí, který je obsahem 

operativně taktické studie a je sestaven ve spolupráci se složkami 

integrovaného záchranného systému a v kterém se zohlední i 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
c) popis systému nepřetržitého zaznamenávání získaných 

zkušeností, na základě kterého lze zaznamenávat a analyzovat 

závažné mimořádné události, 
d) zprávy o mimořádných událostech, které se v tunelu vyskytly, 

a jejich analýzy a 
e) seznam provedených taktických a prověřovacích cvičení 

integrovaného záchranného systému a analýzu poznatků z nich 

vyplývajících. 

  

Čl. 4 odst. 7 Jestliže orgány, které byly určené správními orgány, existovaly 

před tím, než byly určeny podle tohoto článku, mohou 

pokračovat ve svých dřívějších činnostech za předpokladu, že 

jsou v souladu s touto směrnicí. 

  Není relevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 5 odst. 1 Pro každý tunel nacházející se na území členského státu, ať již je 13/1997 § 12a odst. Příslušný silniční správní úřad odpovídá za bezpečnost provozu PT  
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ve fázi projektu, výstavby nebo provozu, stanoví správní orgán 

za správce tunelu veřejný nebo soukromý subjekt, který odpovídá 

za správu dotyčného tunelu. Tuto funkci může vykonávat i sám 

správní orgán. 
 

80/2006 1 tunelu o délce přesahující 500 metrů (dále jen "tunel nad 500 

m"). Příslušný silniční správní úřad při správě tunelu nad 500 m 

na základě podkladů správce pozemní komunikace, jejíž součástí 

je tunel nad 500 m 
  
a) sestavuje bezpečnostní dokumentaci a průběžně v ní 

zaznamenává změny údajů, 
  
b) vyhotovuje zprávu o mimořádných událostech, k nimž došlo v 

tunelu nad 500 m, 
  
c) pověřuje koordinací opatření k zajištění bezpečného provozu 
tunelu nad 500 m fyzickou osobu splňující požadavky, stanovené 

prováděcím právním předpisem na odbornou kvalifikaci a praxi 

(dále jen "pověřená osoba"). 
 

Čl. 5 odst. 2 Pro každý tunel nacházející se na území dvou členských států 

uznají oba správní orgány nebo společný správní orgán pouze 

jeden subjekt pověřený provozováním tunelu. 
 

  Není relevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 5 odst. 3 a 4 3. O každé závažné události nebo nehodě, ke které v tunelu 

dojde, vypracuje správce tunelu zprávu o mimořádné události. 

Tuto zprávu nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce předá 

bezpečnostnímu technikovi uvedenému v článku 6, správnímu 

orgánu a záchranným službám. 
4. Je-li vypracována vyšetřovací zpráva, která analyzuje 

okolnosti mimořádné události nebo nehody zmíněné v odstavci 3 

nebo závěry, které z ní lze vyvodit, předá ji správce tunelu do 

jednoho měsíce po obdržení bezpečnostnímu technikovi, 

správnímu orgánu a záchranným službám. 
 

13/1997 
80/2006 

§ 12a 

odst.1 
písm. b) 

Příslušný silniční správní úřad odpovídá za bezpečnost provozu 

tunelu o délce přesahující 500 metrů (dále jen "tunel nad 500 

m"). Příslušný silniční správní úřad při správě tunelu nad 500 m 

na základě podkladů správce pozemní komunikace, jejíž součástí 

je tunel nad 500 m 
(...)  
b) vyhotovuje zprávu o mimořádných událostech, k nimž došlo v 

tunelu nad 500 m, 
 

PT  

  13/1997 
80/2006 

§ 12a odst. 

2 
Zprávu vyhotovenou podle odstavce 1 písm. b) zašle správce 

tunelu nad 500 m do 30 dnů ode dne, kdy došlo k mimořádné 

události Ministerstvu dopravy a složkám integrovaného 
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záchranného systému . Údaje z těchto zpráv oznamuje 

Ministerstvo dopravy každé dva roky Evropské komisi. 
 

  264/2009 § 4  Vzor zprávy o mimořádných událostech v tunelu je uveden v 

příloze č. 2 k tomuto nařízení. 
  

  264/2009 Příloha 2 Vzor Zpráva o mimořádných bezpečnostních událostech v tunelu   
Čl. 6 odst. 1 Pro každý tunel a po předchozím souhlasu správního orgánu 

jmenuje správce tunelu jednoho bezpečnostního technika, který 

koordinuje všechna preventivní a bezpečnostní opatření 

zaměřená na zajištění bezpečnosti uživatelů a obsluhy. 

Bezpečnostní technik může být členem obsluhy nebo 

záchranných služeb, ve všech záležitostech, které se týkají 

bezpečnosti tunelu, jedná nezávisle a není v těchto otázkách 

podřízen žádným pokynům zaměstnavatele. Bezpečnostní 

technik může vykonávat své povinnosti a funkci i pro více tunelů 

v určitém regionu. 

13/1997 
80/2006 

§ 12a odst. 

1 písm. c) 
Příslušný silniční správní úřad odpovídá za bezpečnost provozu 

tunelu o délce přesahující 500 metrů (dále jen "tunel nad 500 
m"). Příslušný silniční správní úřad při správě tunelu nad 500 m 

na základě podkladů správce pozemní komunikace, jejíž součástí 

je tunel nad 500 m 
 (...) 
 c) pověřuje koordinací opatření k zajištění bezpečného provozu 

tunelu nad 500 m fyzickou osobu splňující požadavky, stanovené 

prováděcím právním předpisem na odbornou kvalifikaci a praxi 

(dále jen "pověřená osoba"). 
 

PT  

  264/2009 § 5 odst. 2 

a 3 
(2) Pověřená osoba musí splňovat tyto požadavky: 
a) má 3 roky praxe v oboru dopravních staveb a má ukončené 

vysokoškolské vzdělání získané absolvováním bakalářského, 

magisterského nebo doktorského studijního programu v oblasti 

technických věd a technologií, nebo 
b) má 5 let praxe v oboru dopravních staveb a má ukončené vyšší 

odborné vzdělání v oboru vzdělání skupiny 36 Stavebnictví, 

geodézie a kartografie nebo skupiny 23 Strojírenství a 

strojírenská výroba, nebo 
c) má 7 let praxe v oboru dopravních staveb a získala střední 

vzdělání s maturitní zkouškou v odpovídajících skupinách oborů 

vzdělání. 
  
(3) Splnění podmínek podle odstavce 2 se nevyžaduje u osoby, 

která na území České republiky hodlá dočasně nebo příležitostně 

vykonávat činnosti uvedené v odstavci 1 a splňuje kvalifikační 

požadavky stanovené jiným členským státem Evropské unie k 
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mka 
 

výkonu činnosti podle odstavce 1. 
§ 6 odst. 2 Bezpečnostní technik vykonává tyto úkoly nebo funkce: 

a) zajišťuje koordinaci se záchrannými složkami a podílí se na 

přípravě provozních postupů; 
b) účastní se plánování, provádění a vyhodnocování činností v 

případech nouze; 
c) podílí se na stanovení bezpečnostních plánů a určení 

stavebních opatření, technického vybavení a podmínek provozu 

ve vztahu jak k novým tunelům, tak k úpravám stávajících 

tunelů; 
d) ověřuje, zda jsou členové obsluhy a záchranných služeb řádně 

vyškoleni, a podílí se na organizování cvičení prováděných v 

pravidelných intervalech; 
e) vydává doporučení k uvedení stavby do provozu, vybavení a 

provozování tunelů; 
f) ověřuje, zda jsou stavba tunelu a vybavení řádně udržovány a 

opravovány; 
g) v souladu s čl. 5 odst. 3 a 4 se účastní hodnocení každé 

významné mimořádné události nebo nehody. 

264/2009 § 5 odst. 1  Pověřená osoba 
a) zajišťuje koordinaci opatření k zajištění bezpečného provozu 

tunelu se složkami integrovaného záchranného systému a podílí 

se na přípravě provozních plánů, 
b) účastní se plánovaní, provádění a vyhodnocování činností v 

případech mimořádných událostí, 
c) podílí se na vypracování bezpečnostní dokumentace a určení 

stavebních opatření, technického vybavení a podmínek 

provozování tunelů, 
d) spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému 

při přípravě a organizaci taktických a prověřovacích cvičení 

prováděných v pravidelných nejvýše čtyřletých intervalech, 
e) účastní se hodnocení každé významné mimořádné události. 

PT  

Čl. 7 Členské státy zajišťují, aby prohlídky, hodnocení a přezkušování 

vykonávaly inspekční orgány. Tuto funkci může plnit správní 

orgán. Každý orgán provádějící prohlídky, vyhodnocování a 

přezkoušení musí mít vysokou odbornou úroveň, kvalitní 

způsoby práce a musí být funkčně nezávislý na správci tunelu. 
 

13/1997 
320/2002 
152/2011 
196/2012 

§ 41 odst. 1  Státní dozor na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a 

veřejně přístupných účelových komunikacích vykonávají silniční 

správní úřady v rozsahu své působnosti. Ministerstvo dopravy a 
spojů vykonává vrchní státní dozor nad výkonem státního dozoru 

prováděného příslušnými silničními správními úřady. 

PT  

  13/1997 
268/2015 

§ 41 odst. 2 (2) Zjistí-li osoba pověřená výkonem státního dozoru porušení 

povinností stanovených tímto zákonem, podle potřeby a povahy 

zjištěných nedostatků může uložit v řízení na místě nebo v řízení 

zahájeném z moci úřední na základě protokolu o kontrole 

povinnosti k odstranění těchto nedostatků. Rozhodnutí vydané na 

základě protokolu o kontrole je prvním úkonem v řízení. 

  

Čl. 8 Do 1. května 2006 oznámí členské státy Komisi název a adresu 

správního orgánu. Případné změny těchto údajů oznámí Komisi 

do tří měsíců. 

  Notifikační povinnost zavazuje orgány členských států přímo na 

základě směrnice – není relevantní z hlediska transpozice. 
NT  
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Čl. 9 1. Na každý tunel, jehož projekt nebyl do 1. května 2006 

příslušným správním orgánem schválen, se vztahují požadavky 

této směrnice. 
2. Tunel musí být uveden do provozu postupem stanoveným v 

příloze II. 
 

80/2006 Čl. II. bod 

1 
Každý tunel nad 500 m, který bude schválen a provozován po 

nabytí účinnosti tohoto zákona, musí kromě požadavků 

stanovených zvláštními právními předpisy splňovat bezpečnostní 

požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. 

PT  

  13/1997 
102/2000
268/2015 
 

§ 16 odst. 1  (1) Pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně 

přístupné účelové komunikace je speciálním stavebním úřadem4) 

příslušný silniční správní úřad. 

  

  13/1997 
80/2006 
186/2006 
268/2015 

§ 16 odst. 3 (3) Pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak, platí pro územní 

a stavební řízení stavby dálnice, silnice, místní komunikace nebo 

veřejně přístupné účelové komunikace zvláštní předpisy o 

územním plánování a stavebním řádu5) a nejsou dotčeny 

předpisy o ochraně životního prostředí.6)K žádosti o zahájení 

územního řízení a stavebního řízení pro stavbu tunelu nad 500 m 

navrhovatel přikládá kromě náležitostí vyžadovaných zvláštním 

právním předpisem5) bezpečnostní dokumentaci, která obsahuje 

bezpečnostní požadavky na tunely nad 500 m. Nevykonává-li 
Ministerstvo dopravy působnost speciálního stavebního úřadu je 

dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení pro stavbu 

tunelu nad 500 m. 

  

  264/2009 § 3 Tunel musí splňovat bezpečnostní požadavky uvedené v příloze 

č. 1 a v technické normě upravující bezpečnostní požadavky na 

tunely. Pokud má být v případě konkrétního opatření použito 

odlišného postupu, než jaký vyplývá z požadavků technické 

normy podle věty první, musí být k bezpečnostní dokumentaci 

připojeno stanovisko autorizovaného inženýra, kterému byla 

udělena autorizace pro obory dopravní stavby a požární 

bezpečnost staveb, prokazující, že nesplněním požadavků 

technické normy u konkrétního opatření nedojde k ohrožení 

bezpečnosti provozu tunelu, zejména, že zvolené řešení 

umožňuje bezpečnou evakuaci osob a zvířat v případě ohrožení 
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požárem nebo při požáru a účinný a bezpečný zásah jednotek 

požární ochrany. 
  264/2009 Příloha 1 Minimální bezpečnostní požadavky na tunely pozemních 

komunikací delší než 500 metrů 
 

  

  9936     
Čl. 10 1. V případě tunelů, jejichž projekt je schválen, ale které k 1. 

květnu 2006 ještě nebudou uvedeny do provozu, posoudí správní 

orgán soulad s požadavky této směrnice se zvláštním 

přihlédnutím k bezpečnostní dokumentaci podle přílohy II. 
2. Jestliže správní orgán zjistí, že tunel není v souladu s 

požadavky této směrnice, oznámí správci tunelu, aby přijal 

vhodná opatření ke zvýšení bezpečnosti, a uvědomí o tom 

bezpečnostního technika. 
3. Tunel pak musí být uveden do provozu postupem stanoveným 

v příloze II. 
 

80/2006 Čl. II. bod 

1 
Každý tunel nad 500 m, který bude schválen a provozován po 

nabytí účinnosti tohoto zákona, musí kromě požadavků 

stanovených zvláštními právními předpisy splňovat bezpečnostní 

požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. 

PT  

  80/2006 Čl. II. bod 

4 
Silniční správní úřad posoudí, zda tunel nad 500 m, který je 

schválen  v souladu se zvláštním právním předpisem a není ke 

dni účinnosti tohoto zákona uveden do provozu, splňuje 

bezpečnostní požadavky stanovené prováděcím právním 

předpisem. 
 

  

  13/1997 
102/2000
268/2015 
 

§ 16 odst. 1  (1) Pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně 

přístupné účelové komunikace je speciálním stavebním úřadem4) 

příslušný silniční správní úřad. 

  

  13/1997 
80/2006 
186/2006 
268/2015 

§ 16 odst. 3 (3) Pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak, platí pro územní 

a stavební řízení stavby dálnice, silnice, místní komunikace nebo 

veřejně přístupné účelové komunikace zvláštní předpisy o 

územním plánování a stavebním řádu5) a nejsou dotčeny 

předpisy o ochraně životního prostředí.6)K žádosti o zahájení 

územního řízení a stavebního řízení pro stavbu tunelu nad 500 m 

navrhovatel přikládá kromě náležitostí vyžadovaných zvláštním 
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právním předpisem5) bezpečnostní dokumentaci, která obsahuje 

bezpečnostní požadavky na tunely nad 500 m. Nevykonává-li 
Ministerstvo dopravy působnost speciálního stavebního úřadu je 

dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení pro stavbu 

tunelu nad 500 m. 
  264/2009 § 3 Tunel musí splňovat bezpečnostní požadavky uvedené v příloze 

č. 1 a v technické normě upravující bezpečnostní požadavky na 

tunely. Pokud má být v případě konkrétního opatření použito 

odlišného postupu, než jaký vyplývá z požadavků technické 

normy podle věty první, musí být k bezpečnostní dokumentaci 

připojeno stanovisko autorizovaného inženýra, kterému byla 

udělena autorizace pro obory dopravní stavby a požární 

bezpečnost staveb, prokazující, že nesplněním požadavků 

technické normy u konkrétního opatření nedojde k ohrožení 

bezpečnosti provozu tunelu, zejména, že zvolené řešení 

umožňuje bezpečnou evakuaci osob a zvířat v případě ohrožení 

požárem nebo při požáru a účinný a bezpečný zásah jednotek 

požární ochrany. 

  

  264/2009 Příloha 1 Minimální bezpečnostní požadavky na tunely pozemních 

komunikací delší než 500 metrů 
  

  9936     
Čl. 11 odst. 1 až 

4 
1. V případě tunelů, které jsou k 30. dubnu 2006 v provozu, 

posoudí správní orgán do 30. října 2006 jejich soulad s 

požadavky této směrnice se zvláštním přihlédnutím k 

bezpečnostní dokumentaci stanovené v příloze II a na základě 

provedené prohlídky. 
2. Správce tunelu případně navrhne správnímu orgánu plán na 

úpravy tunelu k dosažení souladu s požadavky této směrnice a 

opatření k nápravě nedostatků, která hodlá uskutečnit. 
3. Správní orgán schválí opatření k nápravě nedostatků nebo 

požádá o jejich změnu. 
4. Zahrnují-li opatření k nápravě nedostatků jakékoliv podstatné 

stavební nebo provozní úpravy, použije se po přijetí těchto 

opatření postup stanovený v příloze II. 

80/2006 Čl. II. bod 

2 
Tunel nad 500 m, který byl schválen  a provozován před 

účinností tohoto zákona v souladu se zvláštními právními 

předpisy, musí ke dni 30. dubna 2014 splňovat bezpečnostní 

požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. 

PT  
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  80/2006 Čl. II. bod 

3 
Silniční správní úřad posoudí do 3 měsíců od účinnosti tohoto 

zákona, zda tunel nad 500 m podle předchozího bodu splňuje 

bezpečnostní požadavky stanovené prováděcím právním 

předpisem. 
 

  

  264/2009 § 3 Tunel musí splňovat bezpečnostní požadavky uvedené v příloze 

č. 1 a v technické normě upravující bezpečnostní požadavky na 

tunely. Pokud má být v případě konkrétního opatření použito 

odlišného postupu, než jaký vyplývá z požadavků technické 

normy podle věty první, musí být k bezpečnostní dokumentaci 

připojeno stanovisko autorizovaného inženýra, kterému byla 

udělena autorizace pro obory dopravní stavby a požární 

bezpečnost staveb, prokazující, že nesplněním požadavků 

technické normy u konkrétního opatření nedojde k ohrožení 

bezpečnosti provozu tunelu, zejména, že zvolené řešení 

umožňuje bezpečnou evakuaci osob a zvířat v případě ohrožení 

požárem nebo při požáru a účinný a bezpečný zásah jednotek 

požární ochrany. 

  

  264/2009 Příloha 1 Minimální bezpečnostní požadavky na tunely pozemních 

komunikací delší než 500 metrů 
  

Čl. 11 odst. 5 Do 30. dubna 2007 předají členské státy Komisi zprávu o 

plánovaném plnění požadavků této směrnice, o plánovaných 

opatřeních a případně o následcích otevření nebo uzavření 

hlavních přístupových komunikací k tunelům. V zájmu 

minimalizace narušení dopravního provozu na evropské úrovni 

může Komise vyjádřit připomínky k časovému plánu chystaných 

prací, s ohledem na zajištění souladu s požadavky této směrnice. 
 

  Notifikační povinnost zavazuje orgány členských států přímo na 

základě směrnice – není relevantní z hlediska transpozice. 
NT  

Čl. 11 odst. 6 Úprava tunelů musí být prováděna podle časového plánu a musí 

být dokončena do 30. dubna 2014. 
 

80/2006 Čl. II. bod 

2 
Tunel nad 500 m, který byl schválen  a provozován před 

účinností tohoto zákona v souladu se zvláštními právními 

předpisy, musí ke dni 30. dubna 2014 splňovat bezpečnostní 

požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. 
 

PT  
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Čl. 11 odst. 7 Členské státy mohou o pět let prodloužit lhůtu stanovenou v 

odstavci 6, jestliže celková délka trub stávajících tunelů dělená 

celkovou délkou části transevropské silniční sítě, která se nachází 

na jejich území, překračuje evropský průměr. 
 

  Fakultativní z hlediska transpozice NT  

Čl. 12 1. Správní orgán je povinen ověřovat pravidelné provádění 

prohlídek inspekčním orgánem, aby zajistil, že všechny tunely 

spadající do oblasti působnosti této směrnice splňují její 

požadavky. 
2. Doba mezi dvěma po sobě následujícími prohlídkami daného 

tunelu nesmí přesáhnout šest let. 
3. Jestliže správní orgán na základě zprávy inspekčního orgánu 
zjistí, že tunel nesplňuje požadavky této směrnice, oznámí 

správci tunelu a bezpečnostnímu technikovi, že musí být přijata 

opatření ke zvýšení bezpečnosti tunelu. Správní orgán stanoví 

podmínky pro další provoz tunelu nebo pro opětovné uvedení do 

provozu, které se použijí do doby, než budou provedena opatření 

k nápravě nedostatků nebo jiná související omezení nebo 

podmínky. 
4. Jestliže opatření k nápravě nedostatků obsahují podstatné 

změny stavby tunelu nebo jeho provozu, podléhá tunel po přijetí 

těchto opatření novému povolovacímu řízení pro uvedení do 

provozu postupem stanoveným v příloze II. 
 

13/1997 
320/2002 
152/2011 
196/2012 

§ 41 odst. 1 (1) Státní dozor na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a 

veřejně přístupných účelových komunikacích vykonávají silniční 

správní úřady v rozsahu své působnosti. Ministerstvo dopravy a 

spojů vykonává vrchní státní dozor nad výkonem státního dozoru 

prováděného příslušnými silničními správními úřady. 
  

PT  

  13/1997 
268/2015 

§ 41 odst. 2 (2) Zjistí-li osoba pověřená výkonem státního dozoru porušení 

povinností stanovených tímto zákonem, podle potřeby a povahy 

zjištěných nedostatků může uložit v řízení na místě nebo v řízení 

zahájeném z moci úřední na základě protokolu o kontrole 

povinnosti k odstranění těchto nedostatků. Rozhodnutí vydané na 

základě protokolu o kontrole je prvním úkonem v řízení. 
  
 

  

  13/1997 
64/2014 

§ 41 odst. 3 Zjistí-li osoba pověřená výkonem státního dozoru při výkonu 

dozoru závažné závady ve stavebním stavu nebo v dopravně 
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268/2015 technickém stavu pozemní komunikace, které bezprostředně 

ohrožují uživatele nebo pozemní komunikaci, je oprávněna 

písemně nařídit vlastníku této pozemní komunikace okamžité 

zastavení nebo omezení jejího užívání a vyrozumí o tom 

příslušný silniční správní úřad, který je povinen ve lhůtě dvou 

dnů zahájit příslušné správní řízení. 
 

  13/1997 
64/2014 
268/2015 

§ 41 odst. 4 Pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního 

dozoru ve věcech pozemních komunikací ve formě průkazu 

vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá. 

Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis. 

  

  264/2009 § 2 odst. 2 

písm. d) 
Bezpečnostní dokumentace pro tunel ve fázi projektování, 

přikládaná navrhovatelem k žádosti o zahájení územního řízení a 

stavebního řízení pro stavbu tunelů, obsahuje zejména 
(…) 
d) stanovení intervalů pravidelných bezpečnostních prohlídek 

tunelu, které nejsou delší než 6 let, a 

  

Čl. 13 odst. 1 Případné analýzy rizik provádí orgán, který je funkčně nezávislý 

na správci tunelu. Obsah a výsledky analýzy rizik jsou součástí 

bezpečnostní dokumentace, která je předkládána správnímu 

orgánu. Analýza rizik je analýzou rizik pro daný tunel, která 

zahrnuje veškeré konstrukční faktory a podmínky dopravního 

provozu, které mají vliv na bezpečnost, zejména charakteristiky a 

typ dopravního provozu, délku tunelu, prostorové uspořádání 

tunelu a prognózu počtu těžkých nákladních vozidel za den. 
 

264/2009 § 2 odst. 2 

písm. b)  
Bezpečnostní dokumentace pro tunel ve fázi projektování, 

přikládaná navrhovatelem k žádosti o zahájení územního řízení a 

stavebního řízení pro stavbu tunelů, obsahuje zejména 
(…) 
b) prognózu intenzity dopravy, která stanoví a odůvodní 

očekávané podmínky dopravy nebezpečných nákladů, včetně 

analýzy rizik; analýza rizik pro tunel zahrnuje veškeré 

konstrukční faktory a podmínky provozu na pozemních 

komunikacích, které mají vliv na bezpečnost, zejména 

charakteristiky provozu na pozemních komunikacích, délku 

tunelu, prostorové uspořádání tunelu a prognózu počtu těžkých 

nákladních vozidel za den, 

PT  

Čl. 13 odst. 2  a 

3 
2. Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní úrovni byla užívána 

podrobná a řádně stanovená metodika odpovídající 

nejvhodnějším dostupným postupům, a informují o ní Komisi; 

Komise tuto informaci poskytne v elektronické podobě ostatním 

členským státům. 

  Není relevantní z hlediska transpozice. NT  
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3. Do 30. dubna 2009 Komise zveřejní zprávu o praxi 

uplatňované v členských státech. V případě potřeby navrhne 

přijetí společné harmonizované metodiky analýzy rizik postupem 

podle čl. 17 odst. 2. 
 

Čl. 14 1. V zájmu zavedení a používání inovovaného bezpečnostního 

vybavení nebo užívání nových bezpečnostních postupů, které 

poskytují rovnocennou nebo vyšší úroveň ochrany než běžné 

technologie předepsané touto směrnicí, může správní orgán 

udělit výjimku z požadavků směrnice na základě řádně doložené 

žádosti správce tunelu. 
2. Jestliže správní orgán zamýšlí tuto výjimku udělit, členský stát 

nejprve Komisi předá žádost o výjimku, která obsahuje vlastní 

žádost a stanovisko inspekčního orgánu. 
3. Komise oznámí tuto žádost členským státům do jednoho 

měsíce od obdržení. 
4. Jestliže ve lhůtě tří měsíců nevznese Komise ani žádný členský 

stát námitky, je výjimka považována za udělenou a Komise o 

tom vyrozumí všechny členské státy. 
5. Jestliže jsou vyjádřeny námitky, podá Komise návrh postupem 

podle čl. 17 odst. 2. Jestliže je rozhodnutí záporné, správní orgán 

výjimku neudělí. 
6. Po přezkumu postupem podle čl. 17 odst. 2 může rozhodnutí o 

udělení výjimky povolovat, aby se výjimka vztahovala i na další 

tunely. 
7. Pokud to žádost o výjimku předložená Komisi odůvodňuje, 

zveřejní Komise zprávu o praxi uplatňované v členských státech 

a případně navrhne změnu této směrnice. 
 

  Fakultativní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 15 odst. 1 Každé dva roky členské státy vypracují zprávy o požárech v 

tunelech a o nehodách, které významně ovlivnily bezpečnost 

uživatelů komunikací v tunelech, a o četnosti a příčinách těchto 

nehod, tyto nehody vyhodnotí a uvedou informaci o skutečné 

úloze a účinnosti bezpečnostních zařízení a opatření. Tyto zprávy 

13/1997 
80/2006 

§ 12a odst. 

1 písm. b)  
Příslušný silniční správní úřad odpovídá za bezpečnost provozu 

tunelu o délce přesahující 500 metrů (dále jen "tunel nad 500 

m"). Příslušný silniční správní úřad při správě tunelu nad 500 m 

na základě podkladů správce pozemní komunikace, jejíž součástí 

je tunel nad 500 m 

PT  
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členské státy předávají Komisi před koncem září roku 

následujícího po období, za které je podávána zpráva. Komise 

poskytne zprávy všem členským státům. 
 

(…) 
b) vyhotovuje zprávu o mimořádných událostech, k nimž došlo v 

tunelu nad 500 m, 

  13/1997 
80/2006 

§ 12a odst. 

2 
Zprávu vyhotovenou podle odstavce 1 písm. b) zašle správce 

tunelu nad 500 m do 30 dnů ode dne, kdy došlo k mimořádné 

události Ministerstvu dopravy a složkám integrovaného 

záchranného systému . Údaje z těchto zpráv oznamuje 

Ministerstvo dopravy každé dva roky Evropské komisi. 
 

  

  264/2009 § 4 Vzor zprávy o mimořádných událostech v tunelu je uveden v 

příloze č. 2 k tomuto nařízení. 
  

  264/2009 Příloha 2 Vzor Zpráva o mimořádných bezpečnostních událostech v tunelu   
Čl. 15 odst. 2 Členské státy vypracují plán, který obsahuje časový plán 

postupného uplatňování této směrnice na tunely, které jsou již v 

provozu ve smyslu článku 11, a do 30. října 2006 oznámí tento 

plán Komisi. Poté členské státy až do konce období uvedeného v 

čl. 11 odst. 6 a 7 každé dva roky informují Komisi o stavu 

provádění plánu a o všech jeho změnách. 
 

  Povinnost členského státu vypracovat příslušný plán a notifikovat 

ho Evropské komisi vyplývá přímo ze směrnice a není potřebné ji 

transponovat.   

NT  

Čl. 16 Komise přizpůsobuje přílohy této směrnice technickému pokroku 

postupem podle čl. 17 odst. 2. 
 

  Není relevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 17 1. Komisi je nápomocen výbor. 
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 

rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného 

rozhodnutí. 
Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři 

měsíce. 
3. Výbor přijme svůj jednací řád. 
 

  Úprava komitologie není relevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 18 1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy 

nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. dubna 

2006. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a 

  Není relevantní z hlediska transpozice. NT  
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srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí. 
2. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na 

tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich 

úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 
 

Čl. 19 Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním 

věstníku Evropské unie. 
 

  Není relevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 20 Tato směrnice je určena členským státům. 
 

  Není relevantní z hlediska transpozice. NT  

Příloha I. Bezpečnostní opatření podle článku 3 
 

13/1997 § 12 odst. 1 

písm. c) 
(1) Součástmi dálnice, silnice a místní komunikace jsou 
(...) 
 c) tunely, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, 

tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová 

odvodňovací zařízení, silniční pomocné pozemky, 
 

PT  

  13/1997 
268/2015 

§ 16 odst. 4 
druhá věta 

Prováděcí předpis dále stanoví obecné technické požadavky pro 

stavbu dálnice, silnice a místní komunikace. 
 

  

  80/2006 Čl. II. bod 

1 
 Každý tunel nad 500 m, který bude schválen a provozován po 

nabytí účinnosti tohoto zákona, musí kromě požadavků 

stanovených zvláštními právními předpisy splňovat bezpečnostní 

požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. 
 

  

  104/1997 
 

§ 32 (1) Prostorové uspořádání tunelů na komunikacích musí 

vyhovovat průjezdnímu průřezu stanovenému podle dalších 

ustanovení. Do tohoto průřezu nesmí - s výjimkou záchytných 

bezpečnostních zařízení - zasahovat žádné části staveb, 

stavebních konstrukcí a zařízení (osvětlení, větrání, signalizace, 

dopravní značky, odvodnění, elektrická zařízení apod.). 
  
(2) Nejmenší šířka vozovky mezi obrubami je pro jeden jízdní 

pás v tunelové troubě 7,50 m, přičemž nejmenší šířka jízdních 

pruhů v tunelu je 3,50 m a vodicích proužků 0,25 m. Nejmenší 
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šířka služebních chodníků je 0,75 m. Výška průjezdního průřezu 

tunelu je zpravidla 4,50 m. 
(3) Podrobné podmínky pro příčné uspořádání tunelu, 

bezpečnostní stavební úpravy (nouzové a otáčecí zálivy, únikové 

cesty) a vybavení tunelu (osvětlení, větrání, bezpečnostní 

zařízení, řízení provozu) obsahuje závazná ČSN 73 7507 v 

závislosti na délce tunelu, kategorii komunikace, návrhové 

rychlosti, intenzitě a organizaci silničního provozu. 
 

  264/2009 § 3 Tunel musí splňovat bezpečnostní požadavky uvedené v příloze 

č. 1 a v technické normě upravující bezpečnostní požadavky na 

tunely. Pokud má být v případě konkrétního opatření použito 

odlišného postupu, než jaký vyplývá z požadavků technické 

normy podle věty první, musí být k bezpečnostní dokumentaci 

připojeno stanovisko autorizovaného inženýra, kterému byla 

udělena autorizace pro obory dopravní stavby a požární 

bezpečnost staveb, prokazující, že nesplněním požadavků 

technické normy u konkrétního opatření nedojde k ohrožení 

bezpečnosti provozu tunelu, zejména, že zvolené řešení 

umožňuje bezpečnou evakuaci osob a zvířat v případě ohrožení 

požárem nebo při požáru a účinný a bezpečný zásah jednotek 

požární ochrany. 

  

  264/2009 Příloha 1 Minimální bezpečnostní požadavky na tunely pozemních 

komunikací delší než 500 metrů 
 

  

  9936     
Příloha II. Schválení projektu, bezpečnostní dokumentace tunelu, uvedení 

tunelu do provozu, úpravy a pravidelná cvičení 
 

13/1997 
102/2000 
268/2015 
 

§ 16 odst. 1  (1) Pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně 

přístupné účelové komunikace je speciálním stavebním úřadem4) 

příslušný silniční správní úřad. 

PT  

  13/1997 
80/2006 
186/2006 
268/2015 

§ 16 odst. 3 Pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak, platí pro územní a 

stavební řízení stavby dálnice, silnice nebo místní komunikace 

zvláštní předpisy o územním plánování a stavebním řádu a 

nejsou dotčeny předpisy o ochraně životního prostředí. K žádosti 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních 

požadavcích na tunely transevropské silniční sítě 
 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Frasch, 27.11.2015 
Anna Kolářová, 14.07.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

o zahájení územního řízení a stavebního řízení pro stavbu tunelu 

nad 500 m navrhovatel přikládá kromě náležitostí vyžadovaných 

zvláštním právním předpisem bezpečnostní dokumentaci, která 

obsahuje bezpečnostní požadavky na tunely nad 500 m. 

Nevykonává-li Ministerstvo dopravy působnost speciálního 

stavebního úřadu je dotčeným orgánem v územním a stavebním 

řízení pro stavbu tunelu nad 500 m. 
 

  13/1997 
80/2006 

§ 12a odst. 

3 
Náležitosti bezpečnostní dokumentace tunelu nad 500 m, vzor 

zprávy o mimořádných událostech v tunelu nad 500 m, vymezení 

činnosti pověřené osoby při koordinaci opatření k zajištění 

bezpečnosti provozu tunelu nad 500 m, požadavky na její 

odbornou kvalifikaci a praxi stanoví prováděcí právní předpis. 
 

  

  264/2009 § 2 odst. 1  Bezpečnostní dokumentací se pro účely tohoto nařízení rozumí 

písemně formulovaný soubor preventivních a bezpečnostních 

opatření potřebných k zajištění bezpečnosti uživatelů tunelu s 

ohledem na povahu trasy tunelu, uspořádání stavby tunelu a 

jejího okolí, povahu provozu na pozemních komunikacích, 

jejichž součástí tunel je, na osoby se sníženou schopností pohybu 

a orientace a s ohledem na oblast působnosti zásahu složek 

integrovaného záchranného systému. V bezpečnostní 

dokumentaci je dále uveden a vyhodnocován rozsah a provedení 

stavebních úprav tunelu a jeho technického vybavení. 

  

  264/2009 § 2 odst. 2 Bezpečnostní dokumentace pro tunel ve fázi projektování, 

přikládaná navrhovatelem k žádosti o zahájení územního řízení a 

stavebního řízení pro stavbu tunelů, obsahuje zejména 
a) popis plánované stavby a příjezdu k ní, včetně plánů 

nezbytných k pochopení projektu stavby a předpokládané 

organizace provozu, 
b) prognózu intenzity dopravy, která stanoví a odůvodní 

očekávané podmínky dopravy nebezpečných nákladů, včetně 

analýzy rizik; analýza rizik pro tunel zahrnuje veškeré 

konstrukční faktory a podmínky provozu na pozemních 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních 

požadavcích na tunely transevropské silniční sítě 
 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Frasch, 27.11.2015 
Anna Kolářová, 14.07.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

komunikacích, které mají vliv na bezpečnost, zejména 

charakteristiky provozu na pozemních komunikacích, délku 

tunelu, prostorové uspořádání tunelu a prognózu počtu těžkých 

nákladních vozidel za den, 
c) zvláštní hodnocení rizikových situací, zejména nejsložitější 

varianty takové situace, popisující možné mimořádné události, 

které jednoznačně ovlivňují bezpečnost uživatelů komunikací v 

tunelech, ke kterým může dojít během provozování tunelu, a 

povahu a rozsah jejich možných následků; zvláštní hodnocení 

určuje a odůvodňuje opatření ke snížení pravděpodobnosti 
vzniku mimořádných událostí a jejich následků, 
d) stanovení intervalů pravidelných bezpečnostních prohlídek 

tunelu, které nejsou delší než 6 let, a 
e) odborné stanovisko k celkové bezpečnosti tunelu zpracované 

autorizovaným inženýrem, kterému byla udělena autorizace pro 

obory dopravní stavby a požární bezpečnost staveb. 
  264/2009 § 2 odst. 3 Bezpečnostní dokumentace zpracovávaná příslušným silničním 

správním úřadem při uvedení tunelu do provozu a aktualizovaná 

v době provozu tunelu obsahuje, kromě dokumentace 
požadované ve fázi projektování, 
  
a) popis organizačních opatření, personálního a materiálního 

zabezpečení a pravidla stanovená správcem tunelu pro zajištění 

provozování a údržby tunelu, 
b) plán řešení mimořádných událostí, který je obsahem 

operativně taktické studie a je sestaven ve spolupráci se složkami 

integrovaného záchranného systému a v kterém se zohlední i 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
c) popis systému nepřetržitého zaznamenávání získaných 

zkušeností, na základě kterého lze zaznamenávat a analyzovat 

závažné mimořádné události, 
d) zprávy o mimořádných událostech, které se v tunelu vyskytly, 

a jejich analýzy a 
e) seznam provedených taktických a prověřovacích cvičení 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních 

požadavcích na tunely transevropské silniční sítě 
 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Frasch, 27.11.2015 
Anna Kolářová, 14.07.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

integrovaného záchranného systému a analýzu poznatků z nich 
vyplývajících. 

  264/2009 § 5 odst. 1 

písm. a), b) 

a d)  

 Pověřená osoba 
a) zajišťuje koordinaci opatření k zajištění bezpečného provozu 

tunelu se složkami integrovaného záchranného systému a podílí 

se na přípravě provozních plánů, 
b) účastní se plánovaní, provádění a vyhodnocování činností v 

případech mimořádných událostí, 
(…) 
d) spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému 

při přípravě a organizaci taktických a prověřovacích cvičení 

prováděných v pravidelných nejvýše čtyřletých intervalech, 
 

  

  9936     
Příloha III. Dopravní značení tunelů 104/1997 § 24 odst. 1 Svislé a vodorovné dopravní značky musí být navrženy, 

provedeny a umístěny podle zvláštního předpisu. 2) Bližší 

podrobnosti obsahuje doporučená ČSN 01 8020. 

PT  

  294/2015 §2 odst. 1 (1) Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly pro 

účastníky provozu na pozemních komunikacích, pro které jsou 

určeny, včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. 

  

  294/2015 § 11 odst. 1 
 

(1) Vodorovné dopravní značky se vyznačují na vozovku nebo 
jinou zpevněnou část pozemní komunikace. 

  

  294/2015 Příloha 1, 
č. A 21 

Tunel   

  294/2015 Příloha 5, 
č. IZ 3a 

Tunel   

  294/2015 Příloha 5, 
č. IP 9 

Nouzové stání    

  294/2015 Příloha 5, 
č. IJ 6 

Telefon   

  294/2015 Příloha 6, 

č. E 3a 
Vzdálenost   

  294/2015 Příloha 6, 

č. E 4 
Délka úseku   
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních 

požadavcích na tunely transevropské silniční sítě 
 

Schválil    (jméno+datum): Mgr. Frasch, 27.11.2015 
Anna Kolářová, 14.07.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

  294/2015 Příloha 8, 

č. V 1a 
Podélná čára souvislá   

  294/2015 Příloha 8, 

č, V 1b 
Dvojitá podélná čára souvislá   

  294/2015 Příloha 9, 
č. S 8a  

Zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu   

  294/2015 Příloha 9, 

č. S 8b 
Volný vjezd vozidel do jízdního pruhu   

  294/2015 Příloha 9, 

č. S 8c 
Světelná šipka vlevo   

  294/2015 Příloha 9, 

č. S 8d 
Světelná šipka vpravo   

 
 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 

č 
Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost 

předpisu 
1.  13/1997 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 1. 4. 1997 
2.  104/1997 Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 7.5.1997 
3.  102/2000 Zákon č. 102/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 1. 7. 2000 
4.  132/2000 Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o 

hlavním městě Praze 
1.1.2001 

5.  239/2000 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 1.1.2001 
6.  320/2002 Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 1.1.2003 
7.  186/2004 Zákon č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky 1.5.2004 
8.  80/2006 Zákon č. 80/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 1. 2007 
9.  186/2006 Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 11.5.2006 
10.  264/2009 Nařízení vlády č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů 1.9.2009 
11.  152/2011 Zákon č. 152/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2011 
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12.  375/2011 Zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a 

zákona o zdravotnické záchranné službě 
1.4.2012 

13.  196/2012 Zákon č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 13.6.2012 
14.  64/2014 Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 1.5.2014 
15.  268/2015 Zákon č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu  na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
31.12.2015 

16.  294/2015 Vyhláška č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 1.1.2016 
 
 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.

č. 
Číslo ID Předkladate

l 
Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum 
předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1.  9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona zahájena předloženo 01.07.2023 
2.        
3.        
4.        
5.        

 
3. Poznámky  

Poř.

č. 
Text poznámky 

1  
2  
3  
  
  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32004L0107      str. 1 z 15   

Celex: 32004L0107 Lhůta pro implementaci 15.2.2007 Úřední věstník                     L 023 2005 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová, 14. 4. 2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004, o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a 

polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 14.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

Čl. 1.a a) zavést cílovou hodnotu koncentrace arsenu, kadmia, niklu a 

benzo(a)pyrenu ve vnějším ovzduší za účelem vyloučení, zamezení nebo 

snížení škodlivých účinků arsenu, kadmia, niklu a polycyklických 

aromatických uhlovodíků na lidské zdraví a na životní prostředí celkově; 

  Není relevantní pro transpozici 
 
Jedná se o stanovení cílů směrnice. Dané ustanovení tedy nemá žádné 

bezprostřední dopady do práv fyzických nebo právnických osob ani do 
kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem veřejné 

správy.  

NT  

Čl. 1.b b) zajistit ve vztahu k arsenu, kadmiu, niklu a polycyklickým 

aromatickým uhlovodíkům udržování kvality ovzduší tam, kde je dobrá, 

a její zlepšení v ostatních případech; 

  Není relevantní pro transpozici 
 
Jedná se o stanovení cílů směrnice. Dané ustanovení tedy nemá žádné 

bezprostřední dopady do práv fyzických nebo právnických osob ani do 

kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem veřejné 

správy. 

NT  

Čl. 1.c c) určit společné metody a kritéria pro posuzování koncentrací arsenu, 

kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve 
vnějším ovzduší a pro posuzování depozice arsenu, kadmia, rtuti, niklu a 

polycyklických aromatických uhlovodíků; 

  Není relevantní pro transpozici 
 
Jedná se o stanovení cílů směrnice. Dané ustanovení tedy nemá žádné 

bezprostřední dopady do práv fyzických nebo právnických osob ani do 

kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem veřejné 

správy. 

NT  

Čl. 1.d d) zajistit získávání dostatečných informací o koncentracích arsenu, 

kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve 

vnějším ovzduší a o depozici arsenu, kadmia, rtuti, niklu a 

polycyklických aromatických uhlovodíků a zajistit zpřístupnění těchto 

údajů veřejnosti. 

  Není relevantní pro transpozici 
 
Jedná se o stanovení cílů směrnice. Dané ustanovení tedy nemá žádné 

bezprostřední dopady do práv fyzických nebo právnických osob ani do 

kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem veřejné 

správy. 

NT  

Čl. 2.a a)"cílovou hodnotou "koncentrace ve vnějším ovzduší stanovená za 

účelem odstranění, zabránění nebo omezení škodlivých účinků na lidské 

zdraví a na životní prostředí celkově, které je třeba dosáhnout pokud 

možno ve stanovené době;330/20123.1 

201/2012 § 2 písm. k) k) imisním limitem nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto 

zákonem, 
PT  

  201/2012 Příloha č. 1 

bod 3 
3. Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 

vyhlášené pro ochranu zdraví lidí 
  

Čl. 2.b b)"celkovou nebo hromadnou depozicí "celkové množství znečišťujících 

látek, které jsou přenášeny z ovzduší na povrch (např. půda, vegetace, 
voda, budovy atd.) v dané oblasti za určité období; 

201/2012 § 2, písm. d) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
d) úrovní znečištění hmotnostní koncentrace znečišťující látky v ovzduší 

(imise) nebo její depozice na zemský povrch za jednotku času, 

PT  

Čl. 2.c c)"horním prahem posuzování" koncentrace uvedená v příloze II, pod 

níž lze k hodnocení kvality vnějšího ovzduší použít kombinaci měření a 

modelování v souladu s čl. 6 odst. 3 směrnice 96/62/ES; 

330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 2, odst. 1  (1) Posuzování úrovně znečištění se provádí  
a) měřením prováděným v souladu s cíli kvality údajů podle části I 

přílohy č. 1 k této vyhlášce na místech určených v souladu s požadavky 

přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce (dále jen „stacionární měření“) ve všech 

aglomeracích a v těch zónách, kde úroveň znečištění dosahuje nebo 

přesahuje horní mez pro posuzování úrovně znečištění a kde, v případě 

troposférického ozonu, úroveň znečištění překračuje během posledních 5 

let imisní limit stanovený v bodu 5 přílohy č. 1 zákona,  
b) výpočtem prostřednictvím modelu (dále jen „modelování“) v zónách, 

PT  
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

kde úroveň znečištění nepřesahuje dolní mez pro posuzování úrovně 

znečištění, nebo  
c) kombinací stacionárního měření a měření prováděného v souladu s 

cíli kvality údajů podle části II přílohy č. 1 k této vyhlášce (dále jen 

„orientační měření“) nebo kombinací stacionárního měření a 

modelování v zónách, kde je úroveň znečištění ovzduší nižší než horní 

mez pro posuzování. 
  330/2012 

ve znění 

83/2017 

Příloha 3 Požadavky na měřicí lokality a umístění bodů vzorkování pro 

stacionární měření 
  

Čl. 2.d d)"dolním prahem posuzování"koncentrace uvedená v příloze II, pod níž 

lze k hodnocení kvality vnějšího ovzduší použít pouze modelování nebo 

odborný odhad v souladu s čl. 6 odst. 4 směrnice 96/62/ES; 

330/2012 §2, odst. 1, 

písm. b) 
b) výpočtem prostřednictvím modelu (dále jen „modelování“) v zónách, 

kde úroveň znečištění nepřesahuje dolní mez pro posuzování úrovně 

znečištění, nebo 

PT  

  330/2012 
ve znění 

83/2017 

Příloha 3 Požadavky na měřicí lokality a umístění bodů vzorkování pro 

stacionární měření 
  

Čl. 2.e e)"stacionárním měřením"měření prováděná na určených místech 

měření, a to buď kontinuálně, nebo namátkovým odběrem vzorků, v 

souladu s čl. 6 odst. 5 směrnice 96/62/ES; 

330/2012 
ve znění 

68/2020 

§2, odst. 1, 

písm. a) 
a) měřením prováděným v souladu s cíli kvality údajů podle části I 

přílohy č. 1 k této vyhlášce na místech určených v souladu s požadavky 

přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce (dále jen „stacionární měření“) ve všech 

aglomeracích a v těch zónách, kde úroveň znečištění dosahuje nebo 

přesahuje horní mez pro posuzování úrovně znečištění a kde, v případě 

troposférického ozonu, úroveň znečištění překračuje během posledních 5 

let imisní limit stanovený v bodu 5 přílohy č. 1 zákona, 

PT  

Čl. 2.f f)"arsenem", "kadmiem", "niklem" a "benzo(a)pyrenem"celkový obsah 

těchto prvků a sloučenin ve frakci PM10; 
330/2012 Příloha č. 4 Horní a dolní meze pro posuzování úrovně znečištění 

Znečišťující   látka/doba   průměrování1)  Horní   mez   pro   posuzování                 

Dolní   mez   pro   posuzování 
 
Arsen                               3,6   ng.m-3                                2,4   ng.m-3 
 Kadmium                     3   ng.m-3                                  2   ng.m-3 
 Nikl                          14   ng.m-3                                 10   ng.m-3 
 Benzo(a)pyren    0,6   ng.m-3                                0,4   ng.m-3 
 
Poznámky:  1)   Pokud   není   uvedeno   jinak,   je   doba   průměrování   

1kalendářní   rok. 

PT  

  201/2012 Příloha č. 1 

bod 3 
3. Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 

vyhlášené pro ochranu zdraví lidí 
 
Znečišťující   látka   Doba   průměrování    Imisní   limit 
Arsen                1   kalendářní   rok      6   ng.m-3 
 Kadmium              1   kalendářní   rok      5   ng.m-3 
 Nikl                 1   kalendářní   rok      20   ng.m-3 
 Benzo(a)pyren        1   kalendářní   rok      1   ng.m-3 
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ení * 
 

Poznám
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Čl. 2.g g)"PM10"částice, které projdou velikostně selektivním filtrem s 

odlučovací účinností 50 % pro aerodynamický průměr 10 μm podle 

definice v EN 12341; 

201/2012 
ve znění 

369/2016 

§ 7 odst. 3 (3) Ministerstvo vyhláškou stanoví strukturu emisní inventury, metodiku 
jejího provádění, metodiku provádění emisní projekce a poměr částic, 

které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro 

aerodynamický průměr 10 µm odlučovací účinnost 50 % (dále jen 

„částice PM10“), a částic, které projdou velikostně-selektivním 

vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 2,5 µm 

odlučovací účinnost 50 % (dále jen „částice PM2,5“), vůči tuhým 

znečišťujícím látkám v emisích. 

PT  

Čl.2.h h)"polycyklickými aromatickými uhlovodíky" organické sloučeniny 

sestávající z nejméně dvou kondenzovaných benzenových jader 

tvořených výhradně uhlíkem a vodíkem; 

330/2012 
ve znění 

83/2017 

Příloha č. 1 

poznámka č. 

1 

1) Polycyklické aromatické uhlovodíky kromě benzo(a)pyrenu. PT  

Čl. 2.i i)"celkovou plynnou rtutí" výpary elementární rtuti (Hg0) a reaktivní 

plynná rtuť, tj. sloučeniny rtuti rozpustné ve vodě s dostatečně vysokou 

tenzí par umožňující jejich setrvávání v plynném stavu. 

330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 3 odst. 2 

písm. a) 
(2) Aniž je dotčen § 2 odst. 1, provádí se alespoň v jedné lokalitě na 

území České republiky, kde je patrná úroveň znečištění 

reprezentativní pro danou oblast bez jednoznačného 

vlivu některého zdroje (dále jen „pozaďová měřicí 

lokalita“), posuzování úrovně znečištění 

a) orientačním a stacionárním měřením celkové depozice u arsenu, 

kadmia, výparů elementární rtuti a reaktivní plynné rtuti, 

niklu, benzo(a)pyrenu, benzo(a)anthracenu, 
benzo(b)fluoranthenu, benzo( j)fluoranthenu, 
benzo(k)fluoranthenu, indeno( 1,2,3-cd)pyrenu a 
dibenz(a,h)anthracenu, 

PT  

Čl. 3.1 Cílové hodnoty 
1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření nevyžadující 

nepřiměřené výdaje k zajištění toho, aby od 31. prosince 2012 

koncentrace arsenu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrenu použitého jako 

referenční látka pro riziko karcinogenity polycyklických aromatických 

uhlovodíků ve vnějším ovzduší posouzené v souladu s článkem 4 

nepřekračovaly cílové hodnoty stanovené v příloze I. 

201/2012  § 4, odst. 1 Přípustná úroveň znečišťování 
(1) Přípustná úroveň znečišťování je určena emisními limity, emisními 

stropy, technickými podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře. 

PT  

  330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 3, odst. 1 Podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění 
(1) Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí pro 

znečišťující látky, které mají zákonem stanovený imisní limit, a látky 

uvedené v odstavci 2. Společně se stacionárním měřením 

benzo(a)pyrenu se alespoň na jedné měřicí lokalitě v každé zóně nebo 

aglomeraci provádí stacionární měření benzo(a)anthracenu, 

benzo(b)fluoranthenu, benzo(j)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, 
indeno(1,2,3-cd)pyrenu a dibenz(a,h)anthracenu. 

  

Čl. 3.2 Členské státy vypracují seznam zón a aglomerací, ve kterých jsou 

koncentrace arsenu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrenu nižší než 

201/2012 
 

§ 5 odst. 2 
 

( 2 ) Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí pro území 

vymezené pro účely posuzování a řízení kvality ovzduší (dále jen 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32004L0107      str. 4 z 15   

Celex: 32004L0107 Lhůta pro implementaci 15.2.2007 Úřední věstník                     L 023 2005 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová, 14. 4. 2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004, o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a 

polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 14.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
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odpovídající cílové hodnoty. Členské státy budou udržovat koncentrace 

uvedených znečišťujících látek v těchto zónách a aglomeracích nižší než 

odpovídající cílové hodnoty a vynasnaží se zachovat nejlepší kvalitu 

vnějšího ovzduší slučitelnou s udržitelným rozvojem. 
 

„zóna“) a pro zónu, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel 

vyšším než 250 000 (dále jen „aglomerace“). Seznam zón a aglomerací 

je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu. 

  201/2012 Příloha č. 3 Seznam zón a aglomerací   
Čl.3.3 Pro tyto zóny a aglomerace určí členské státy oblasti překročení a 

zdroje, které k takovému překročení přispívají. Členské státy prokáží, že 

v uvedených oblastech uplatnily veškerá nezbytná opatření nevyžadující 

nepřiměřené výdaje, zaměřená zejména na převládající zdroje emisí, aby 

bylo dosaženo cílových hodnot. V případě průmyslových zařízení 

uvedených ve směrnici 96/61/ES to znamená uplatnění nejlepších 

dostupných technik ve smyslu čl. 2 bodu 11 uvedené směrnice. 

201/2012 
ve znění 

172/2018 
 

§ 9 Programy zlepšování kvality ovzduší 
 
(1) V případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit 

stanovený v bodech 1 až 3 v příloze č. 1 k tomuto zákonu, nebo v 

případě, že je v zóně nebo aglomeraci imisní limit stanovený v této 

příloze v bodu 1 překročen vícekrát, než je zde stanovený maximální 

počet překročení, zpracuje ministerstvo ve spolupráci s příslušným 

krajským úřadem nebo obecním úřadem do 18 měsíců od konce 

kalendářního roku, ve kterém došlo k překročení imisního limitu, pro 

danou zónu nebo aglomeraci program zlepšování kvality ovzduší. 

Program zlepšování kvality ovzduší vydává ministerstvo formou 

opatření obecné povahy a vyhlašuje ho ve Věstníku Ministerstva 

životního prostředí. 
(2) Požadavky na obsah programu zlepšování kvality ovzduší jsou 

uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Při zpracování programu 

zlepšování kvality ovzduší ministerstvo přijme taková opatření, aby 

imisního limitu bylo dosaženo co nejdříve. 
(3) Emisní stropy stanovené v programu zlepšování kvality ovzduší 

zohlední krajský úřad v podmínkách povolení provozu podle § 11 odst. 

2 písm. d) a ministerstvo v podmínkách závazného stanoviska podle § 

11 odst. 1 písm. b). 
(4) Námitku proti návrhu programu zlepšování kvality ovzduší může 

podat pouze provozovatel stacionárního zdroje, u kterého byl při 

zpracování programu zlepšování kvality ovzduší identifikován 

významný příspěvek k překročení imisního limitu. Přezkumné řízení lze 

zahájit nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti programu 

zlepšování kvality ovzduší. 

PT  

  201/2012 
ve znění 

87/2014 

§ 12 odst. 1 (1) Při vydání stanoviska, závazného stanoviska a povolení provozu 

podle § 11 odst. 1 a 2 vychází ministerstvo a krajský úřad z programů 

zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, 

které mají stanoven imisní limit v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto 

zákonu. V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit 

v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním znečištění 

přihlíží. 

  

  201/2012 
ve znění 

Příloha č. 5 Obsah programu zlepšování kvality ovzduší   
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172/2018 
 
9936 
 

Čl.4.1 Posuzování koncentrací ve vnějším ovzduší a rychlosti depozice 
1. Kvalita vnějšího ovzduší ve vztahu k obsahu arsenu, kadmia, niklu a 
benzo(a)pyrenu se posuzuje na celém území členských států. 

  Nerelevantní pro transpozici. 
 
Jedná se o obecné ustanovení, které nemá žádné bezprostřední dopady 

do práv fyzických nebo právnických osob ani do kompetencí orgánů 

veřejné moci nebo osob pověřených výkonem veřejné správy. 

Posuzování na celém území České republiky je zajištěno transpozicí 

následujících ustanovení této směrnice.  
 
 

NT  

Čl.4.2 2. V souladu s kritérii uvedenými v odstavci 7 je měření povinné v 

těchto zónách: 
a) v zónách a aglomeracích, v nichž koncentrace leží mezi horním a 

dolním prahem posuzování, a 
b) v ostatních zónách a aglomeracích, v nichž koncentrace překračují 

horní práh posuzování. 
Stanovená měření mohou být doplněna modelováním, aby byla získána 

dostatečná úroveň informací o kvalitě vnějšího ovzduší. 

330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 2, odst. 1 (1) Posuzování úrovně znečištění se provádí  
a) měřením prováděným v souladu s cíli kvality údajů podle části I 

přílohy č. 1 k této vyhlášce na místech určených v souladu s požadavky 

přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce (dále jen „stacionární měření“) ve všech 

aglomeracích a v těch zónách, kde úroveň znečištění dosahuje nebo 

přesahuje horní mez pro posuzování úrovně znečištění a kde, v případě 

troposférického ozonu, úroveň znečištění překračuje během posledních 5 

let imisní limit stanovený v bodu 4 přílohy č. 1 zákona,  
b) výpočtem prostřednictvím modelu (dále jen „modelování“) v zónách, 

kde úroveň znečištění nepřesahuje dolní mez pro posuzování úrovně 

znečištění, nebo  
c) kombinací stacionárního měření a měření prováděného v souladu s 

cíli kvality údajů podle části II přílohy č. 1 k této vyhlášce (dále jen 

„orientační měření“) nebo kombinací stacionárního měření a 

modelování v zónách, kde je úroveň znečištění ovzduší nižší než horní 

mez pro posuzování. 

PT  

  201/2012 § 5, odst. 3 (3) Posuzování úrovně znečištění provádí ministerstvo stacionárním 

měřením, výpočtem nebo jejich kombinací, podle toho, zda v zóně nebo 

aglomeraci došlo k překročení dolní nebo horní meze pro posuzování 

úrovně znečištění. Ministerstvo provádí hodnocení, zda v jednotlivých 

zónách a aglomeracích došlo k překročení dolní nebo horní meze pro 

posuzování úrovně znečištění. 

  

Čl. 4.3 3. K hodnocení kvality vnějšího ovzduší v zónách a aglomeracích, v 

nichž koncentrace leží během reprezentativního období mezi horním a 

dolním prahem posuzování podle přílohy II oddílu II, lze použít 

kombinaci měření, včetně orientačních měření uvedených v příloze IV 

oddíle I, a modelování. 

330/2012 §2, odst. 1, 
písm. c) 

c ) kombinací stacionárního měření a měření prováděného v souladu s 

cíli kvality údajů podle části II přílohy č. 1 k této vyhlášce (dále jen 

„orientační měření“) nebo kombinací stacionárního měření a 

modelování v zónách, kde je úroveň znečištění ovzduší nižší než horní 

mez pro posuzování. 

PT  

Čl. 4.4 4. V zónách a aglomeracích, v nichž koncentrace leží pod dolním 330/2012 §2, odst. 1, b) výpočtem prostřednictvím modelu (dále jen „modelování“) v zónách, PT  
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prahem posuzování podle přílohy II oddílu II, lze k hodnocení 

koncentrací použít pouze modelování nebo odborný odhad. 
písm. b) kde úroveň znečištění nepřesahuje dolní mez pro posuzování úrovně 

znečištění, nebo  
 

Čl. 4.5 5. Pokud je nutno znečišťující látky měřit, provedou se měření ve 

stacionárních místech buď kontinuálně, nebo namátkovým odběrem 

vzorků. Počet měření musí být dostatečný, aby bylo možné určit 

koncentrace. 

330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 2 odst. 1 

písm. a) 
(1) Posuzování úrovně znečištění se provádí 
a) měřením prováděným v souladu s cíli kvality údajů podle části I 

přílohy č. 1 k této vyhlášce na místech určených v 

souladu s požadavky přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce 

(dále jen „stacionární měření“) ve všech aglomeracích a 

v těch zónách, kde úroveň znečištění dosahuje nebo 

přesahuje horní mez pro posuzování úrovně znečištění a 

kde, v případě troposférického ozonu, úroveň znečištění 

překračuje během posledních 5 let imisní limit stanovený 

v bodu 5 přílohy č. 1 zákona, 

PT  

Čl. 4.6 6. Horní a dolní práh posuzování pro arsen, kadmium, nikl a 
benzo(a)pyren ve vnějším ovzduší jsou stanoveny v příloze II oddíle I. 

Klasifikace jednotlivých zón a aglomerací pro účely tohoto článku se 

přezkoumá nejméně jednou za pět let postupem stanoveným v příloze II 

oddíle II. Klasifikace se přezkoumá dříve, pokud dojde k významným 

změnám činností významných pro koncentraci arsenu, kadmia, niklu a 

benzo(a)pyrenu ve vnějším ovzduší. 

330/2012 Příloha č. 4 Horní a dolní meze pro posuzování úrovně znečištění PT  

  201/2012  §5, odst. 2 (2) Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí pro území 

vymezené pro účely posuzování a řízení kvality ovzduší (dále jen 

„zóna“) a pro zónu, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel 

vyšším než 250 000 (dále jen „aglomerace“). Seznam zón a aglomerací 

je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu. 

  

Čl. 4.7 7. Kritéria pro určení umístění míst odběru vzorků pro měření arsenu, 

kadmia, niklu a benzo(a)pyrenu ve vnějším ovzduší za účelem 

posouzení souladu s cílovými hodnotami jsou uvedena v příloze III 

oddílech I a II. Minimální počet míst odběru vzorků pro stacionární 

měření koncentrací jednotlivých znečišťujících látek je stanoven v 

příloze III oddíle IV a tato místa se zřídí v každé zóně nebo aglomeraci, 

ve které je měření vyžadováno, pokud je v ní stacionární měření jediným 

zdrojem údajů o koncentracích. 

330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 3 odst. 4 

(4) V případě, že se pro posouzení úrovně znečištění využívá 

a) stacionární měření, dodržují se postupy pro odběr vzorků a provádění 

analýz stanovené v části A přílohy č. 6 k této vyhlášce; ke stacionárnímu 

měření lze použít i jiný postup, jestliže lze testem ekvivalence prokázat, 

že jím lze dosáhnout rovnocenných výsledků, 

b) výpočet modelem, použijí se modely stanovené v části B přílohy č. 6 

k této vyhlášce; k výpočtu modelem lze použít i jiné modely, jestliže lze 

prokázat, že jimi lze dosáhnout rovnocenných výsledků, 

c) rozptylová studie v případech podle § 11 odst. 9 zákona, použijí se 

referenční modely stanovené v části C přílohy č. 6 k této vyhlášce; ke 

zpracování rozptylové studie podle § 11 odst. 9 zákona lze použít i jiné 

modely, jestliže lze prokázat, že jimi lze dosáhnout rovnocenných 

výsledků. 

PT  

Čl. 4.8 8. K posuzování podílu výskytu benzo(a)pyrenu ve vnějším ovzduší 330/2012 § 3 odst. 1 (1) Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí pro PT  
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bude každý členský stát sledovat ostatní významné polycyklické 

aromatické uhlovodíky na omezeném počtu měřicích míst. Tyto 

sloučeniny zahrnou alespoň: benzo(a)anthracen, benzo(b)fluoranthen, 

benzo(j)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, indeno(1,2,3-cd)pyren a 
dibenz(a,h)anthracen. Místa pro sledování těchto polycyklických 

aromatických uhlovodíků se vyberou společně s místy pro odběr vzorků 

pro benzo(a)pyren a je třeba je vybrat tak, aby bylo možné rozpoznat 

zeměpisné rozdíly a dlouhodobé směry vývoje. Použije se příloha III 

oddíly I, II a III. 

ve znění 

68/2020 
znečišťující látky, které mají zákonem stanovený imisní limit, a látky 

uvedené v odstavci 2. Společně se stacionárním měřením 

benzo(a)pyrenu se alespoň na jedné měřicí lokalitě v každé zóně nebo 

aglomeraci provádí stacionární měření benzo(a)anthracenu, 

benzo(b)fluoranthenu, benzo(j)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, 
indeno(1,2,3-cd)pyrenu a dibenz(a,h)anthracenu. 
 

Čl. 4.9 9. Bez ohledu na koncentrace se zřídí jedno pozaďové místo odběru 

vzorků na každých 100000 km2 pro orientační měření arsenu, kadmia, 

celkové plynné rtuti, niklu, benzo(a)pyrenu a ostatních polycyklických 

aromatických uhlovodíků uvedených v odstavci 8 ve vnějším ovzduší a 

pro orientační měření celkové depozice arsenu, kadmia, rtuti, niklu, 
benzo(a)pyrenu a ostatních polycyklických aromatických uhlovodíků 

uvedených v odstavci 8. Každý členský stát zřídí alespoň jednu měřicí 

stanici. Členské státy však mohou po dohodě a v souladu s pokyny, které 

budou vypracovány postupem podle článku 6, zřídit jednu nebo více 

společných měřicích stanic pokrývajících sousedící zóny v sousedících 

členských státech v zájmu dosažení nezbytného prostorového rozlišení. 

Doporučuje se rovněž měření částicové a plynné dvojmocné rtuti. Pokud 
to je vhodné, mělo by být monitorování koordinováno s programem 

spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek 

znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP). Místa odběru vzorků pro tyto 

znečišťující látky by měla být vybrána tak, aby bylo možné rozpoznat 

zeměpisné rozdíly a dlouhodobé směry vývoje. Použije se příloha III 

oddíly I, II a III. 

330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 3 odst. 3 
písm. a) 

(3) Aniž je dotčen § 2 odst. 1, provádí se alespoň v jedné lokalitě na 

území České republiky, kde je patrná úroveň znečištění reprezentativní 

pro danou oblast bez jednoznačného vlivu některého zdroje (dále jen 

„pozaďová měřicí lokalita“), posuzování úrovně znečištění 
  
a) orientačním a stacionárním měřením celkové depozice u arsenu, 

kadmia, výparů elementární rtuti a reaktivní plynné rtuti, niklu, 

benzo(a)pyrenu, benzo(a)anthracenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo( 
j)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, indeno( 1,2,3-cd)pyrenu a 
dibenz(a,h)anthracenu,  

PT  

Čl. 4.10 10. Lze vzít v úvahu použití bioindikátorů v případě posuzování 

regionálních modelů dopadu na ekosystémy. 
  Nerelevantní pro transpozici. 

 
Ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá.  
 
 
 

NT  

Čl. 4.11 11. Pro zóny a aglomerace, pro něž jsou informace ze stacionárních 

měřicích stanic doplňovány informacemi z jiných zdrojů, jako jsou údaje 

z emisních inventur, orientační měřicí metody a modelování kvality 

ovzduší, musí být počet instalovaných stacionárních měřicích stanic a 

prostorové rozlišení ostatních metod dostatečné pro stanovení 

koncentrací znečišťujících látek v ovzduší v souladu s přílohou III 

oddílem I a přílohou IV oddílem I. 

330/2012 
ve znění 

83/2017 

Příloha č. 3 Požadavky na měřicí lokality a umístění bodů vzorkování pro 

stacionární měření 
PT  
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Čl. 4.12 12. Cíle týkající se kvality údajů jsou stanoveny v příloze IV oddíle I. 

Pokud se pro posuzování používají modely kvality ovzduší, použije se 

příloha IV oddíl II. 

330/2012 
ve znění 

83/2017 

Příloha č. 1 Cíle pro kvalitu údajů získaných posuzováním úrovně znečištění PT  

Čl. 4.13 13. Referenční metody odběru vzorků a analýzy arsenu, kadmia, rtuti, 

niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší 

jsou uvedeny v příloze V oddílech I, II a III. Příloha V oddíl IV stanoví 

referenční metody pro měření celkové depozice arsenu, kadmia, rtuti, 

niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků a příloha V oddíl V 

odkazuje na referenční metody modelování kvality ovzduší, pokud jsou 

takové metody k dispozici. 

330/2012 
ve znění 

68/2020 

Příloha č. 6 Referenční metody sledování kvality ovzduší PT  

Čl. 4.14 14. Členské státy sdělí Komisi postupy, které použijí pro předběžné 

posuzování kvality ovzduší v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. d) směrnice 

96/62/ES, do dne uvedeného v článku 10 této směrnice. 

201/2012 31 odst. 3 Ministerstvo a další ústřední správní úřady poskytují příslušným 

orgánům Evropské unie a orgánům uvedeným v mezinárodních 

smlouvách, jimiž je Česká republika vázána, v požadovaném rozsahu a 

formátu a v požadovaných intervalech informace o 
 
a) úrovni znečištění, 
 
b) zdrojích a jejich emisích, 
 
c) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, 
 
d) ochraně klimatického systému Země. 

PT  

Čl. 4.15 15. Veškeré změny potřebné pro přizpůsobení tohoto článku, přílohy II 

oddílu II a příloh III až V vědeckému a technickému pokroku se 

přijímají postupem podle článku 6, avšak nesmějí způsobit žádné přímé 

či nepřímé změny cílových hodnot. 

  Není relevantní pro transpozici. 
 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánu 

EU (Evropské komise). 

NT  

Čl. 5.1. Předávání informací a podávání zpráv 
1. Pokud jde o zóny a aglomerace, v nichž dojde k překročení cílových 

hodnot stanovených v příloze I, předají členské státy Komisi tyto 

informace: 
a) seznamy dotčených zón a aglomerací; 
b) oblasti překročení; 
c) posouzené hodnoty koncentrací; 
d) důvody překročení, a zejména zdroje, které k němu přispěly; 

e) obyvatelstvo exponované takovému překročení. 

Členské státy dále oznámí veškeré údaje posouzené v souladu s 

článkem 4, pokud je již neposkytly podle rozhodnutí Rady 

97/101/ES ze dne 27. ledna 1997, kterým se zavádí vzájemná 

výměna informací a údajů ze sítí a jednotlivých stanic měřících 

znečištění vnějšího ovzduší v členských státech [7]. 

201/2012 §30 odst. 3 (3) Ministerstvo a další ústřední správní úřady poskytují příslušným 

orgánům Evropské unie a orgánům uvedeným v mezinárodních 

smlouvách, jimiž je Česká republika vázána, v požadovaném rozsahu a 

formátu a v požadovaných intervalech informace o 
a) úrovni znečištění, 
b) zdrojích a jejich emisích, 
c) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, 
d) ochraně klimatického systému Země. 

PT  
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

Informace se předávají za každý kalendářní rok nejpozději do 30. září 

následujícího roku a poprvé za kalendářní rok následující po 15. února 

2007. 
Čl. 5.2 2. Vedle požadavků stanovených v odstavci 1 členské státy rovněž 

podají zprávu o veškerých opatřeních přijatých podle článku 3. 
201/2012 §30 odst. 3 (3) Ministerstvo a další ústřední správní úřady poskytují příslušným 

orgánům Evropské unie a orgánům uvedeným v mezinárodních 

smlouvách, jimiž je Česká republika vázána, v požadovaném rozsahu a 

formátu a v požadovaných intervalech informace o 
a) úrovni znečištění, 
b) zdrojích a jejich emisích, 
c) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, 
d) ochraně klimatického systému Země.  

PT  

Čl. 5.3 3. Komise zajistí, aby veškeré informace poskytnuté podle odstavce 1 

byly neprodleně zpřístupněny veřejnosti vhodným způsobem, například 

prostřednictvím internetu, tisku nebo jiných snadno dostupných 

sdělovacích prostředků. 

  Není relevantní pro transpozici. 
 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 
EU (Evropské komise). 

NT  

Čl. 5.4 4. Komise přijme postupem podle článku 6 případnou podrobnou úpravu 

předávání informací poskytovaných podle odstavce 1 tohoto článku. 
  Není relevantní pro transpozici.  

 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 

EU (Evropské komise).  

NT  

Čl. 6.1 1. Komisi je nápomocen výbor zřízený podle čl. 12 odst. 2 směrnice 

96/62/ES. 
  Není relevantní pro transpozici.  

 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 

EU (Evropské komise). 

NT  

 2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 

1999/468/ES 
 s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. Doba uvedená v čl. 5 

odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 

  Není relevantní pro transpozici.  
 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 

EU (Evropské komise). 

NT  

Čl. 6.3 3. Výbor přijme svůj jednací řád.   Není relevantní pro transpozici.  
 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 

EU (Evropské komise). 

NT  

Čl. 7.1 Informování veřejnosti 
1. Členské státy zajistí, aby veřejnost a patřičné organizace, jako jsou 

organizace na ochranu životního prostředí, organizace spotřebitelů, 

organizace zastupující zájmy citlivých skupin obyvatel a jiné příslušné 

subjekty zabývající se ochranou zdraví, měly přístup k jasným a 

srozumitelným informacím o koncentracích arsenu, kadmia, rtuti, niklu 

a benzo(a)pyrenu a ostatních polycyklických aromatických uhlovodíků 

uvedených v čl. 4 odst. 8 ve vnějším ovzduší a o rychlosti depozice 

arsenu, kadmia, rtuti, niklu a benzo(a)pyrenu a ostatních polycyklických 

201/2012 
ve znění 

172/2018 
369/2016  
 
9936 

§ 30 odst. 1 
a 2 

Zpřístupňování informací 
(1) Orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez 

zbytečného odkladu srozumitelné informace o 
a) úrovni znečištění, 
b) stacionárních zdrojích a emisích ze stacionárních a mobilních zdrojů, 
c) připravovaných opatřeních ke snížení úrovně znečištění a 

znečišťování, v dostatečném předstihu umožňujícím vznesení 

připomínek, 
d) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, 

PT  
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004, o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a 

polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 14.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

aromatických uhlovodíků uvedených v čl. 4 odst. 8 a aby jim tyto údaje 

byly běžně poskytovány. 
zejména v rámci programů zlepšování kvality ovzduší a regulačních 

řádů, 
e) ochraně klimatického systému Země, 
f) podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o 

závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě 

těchto žádostí, 
g) stanoviscích k politice územního rozvoje, zásadám územního rozvoje, 

územním plánům a regulačním plánům. 
(2) Příslušný krajský úřad a ministerstvo informuje bez prodlení 

veřejnost, pokud v dané zóně nebo aglomeraci dojde k překročení 

informativní prahové hodnoty, varovné prahové hodnoty nebo regulační 

prahové hodnoty. Veřejnosti jsou v těchto případech poskytovány 

informace minimálně v rozsahu stanoveném prováděcím právním 

předpisem. 
Čl. 7.2 2. V poskytovaných informacích se dále uvádějí případné roční 

překročení cílových hodnot pro arsen, kadmium, nikl a benzo(a)pyren, 

stanovených v příloze I. Informace obsahují vysvětlení důvodů 

překročení a oblast, jíž se týká. Dále poskytují stručné posouzení ve 

vztahu k cílové hodnotě a náležité informace o účincích na zdraví a 

dopadech na životní prostředí.Organizacím uvedeným v odstavci 1 

tohoto článku se zpřístupní informace o veškerých opatřeních přijatých 

podle článku 3.201/2012 

201/2012 
ve znění 

172/2018 
 
 
 
 
9936 

§ 30 odst. 1 (1) Orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez 

zbytečného odkladu srozumitelné informace o 
a) úrovni znečištění, 
b) stacionárních zdrojích a emisích ze stacionárních a mobilních zdrojů, 
c) připravovaných opatřeních ke snížení úrovně znečištění a 

znečišťování, v dostatečném předstihu umožňujícím vznesení 

připomínek, 
d) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, 

zejména v rámci programů zlepšování kvality ovzduší a regulačních 

řádů, 
e) ochraně klimatického systému Země, 
f) podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o 

závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě 

těchto žádostí, 
g) stanoviscích k politice územního rozvoje, zásadám územního rozvoje, 

územním plánům a regulačním plánům. 

PT  

  201/2012  § 5, odst. 2 (2) Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí pro území 

vymezené pro účely posuzování a řízení kvality ovzduší (dále jen 

„zóna“) a pro zónu, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel 

vyšším než 250 000 (dále jen „aglomerace“). Seznam zón a aglomerací 

je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu. 

  

Čl. 7.3 3. Informace se zpřístupní například prostřednictvím internetu, tisku a 
jiných snadno dostupných sdělovacích prostředků. 

201/2012 
ve znění 

172/2018 

§ 30, odst. 1 (1) Orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez 

zbytečného odkladu srozumitelné informace o 
a) úrovni znečištění, 
b) stacionárních zdrojích a emisích ze stacionárních a mobilních zdrojů, 
c) připravovaných opatřeních ke snížení úrovně znečištění a 

znečišťování, v dostatečném předstihu umožňujícím vznesení 

připomínek, 

PT  
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polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 14.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

d) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, 

zejména v rámci programů zlepšování kvality ovzduší a regulačních 

řádů, 
e) ochraně klimatického systému Země, 
f) podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o 

závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě 

těchto žádostí, 
g) stanoviscích k politice územního rozvoje, zásadám územního rozvoje, 

územním plánům a regulačním plánům. 
Čl. 8.1 Zprávy a přezkum 

1. Komise nejpozději do 31. prosince 2010 předloží Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu: 
a) o zkušenostech s uplatňováním této směrnice; 
b) a zejména o výsledcích nejnovějšího vědeckého výzkumu o účincích 

na lidské zdraví a dopadech na životní prostředí celkově expozice 

arsenu, kadmiu, rtuti, niklu a polycyklickým aromatickým uhlovodíkům, 

přičemž zvláštní pozornost věnuje citlivým skupinám obyvatel, jakož i 
c) o technickém rozvoji, včetně pokroku dosaženého v metodách měření 

a dalších metodách posuzování koncentrací těchto znečišťujících látek 

ve vnějším ovzduší i jejich depozice. 

  Není relevantní pro transpozici. 
 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 

EU (Evropské komise). 

NT  

Čl. 8.2 2. Zpráva uvedená v odstavci 1 vezme v úvahu: 
a) současnou kvalitu ovzduší, směry vývoje a výhledy do roku 2015 a do 

dalších let; 
b) rámcové podmínky dalšího snižování znečišťujících emisí ze všech 

významných zdrojů a potenciální přínos zavedení mezních hodnot pro 

znečišťující látky uvedené v příloze I s cílem omezení rizika pro lidské 

zdraví, s ohledem na technickou proveditelnost a efektivnost nákladů a 

na jakoukoli další významnou ochranu zdraví a životního prostředí, 

kterou by to přineslo; 
c) vztahy mezi znečišťujícími látkami a možnostmi pro kombinované 

strategie k dosažení cílů zlepšení kvality ovzduší ve Společenství a s 

nimi spojených cílů; 
d) současné a budoucí požadavky na informování veřejnosti a na 

výměnu informací mezi členskými státy a Komisí; 
e) zkušenosti získané při uplatňování této směrnice v členských státech, 

a zejména podmínky, v nichž bylo prováděno měření podle přílohy III; 
f) sekundární hospodářský přínos pro životní prostředí a zdraví 

vyplývající z omezení emisí arsenu, kadmia, rtuti, niklu a 

polycyklických aromatických uhlovodíků do té míry, do jaké lze tento 

přínos vyhodnotit; 
g) přiměřenost frakce velikosti částic používané při odběru vzorků s 

ohledem na obecné požadavky měření částic; 

  Není relevantní pro transpozici. 
 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 

EU (Evropské komise). 

NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

h) vhodnost benzo(a)pyrenu jako referenční látky pro celkové 

karcinogenní působení polycyklických aromatických uhlovodíků s 

ohledem na převážně plynné formy polycyklických aromatických 

uhlovodíků, jako je fluoranthen. 
Ve světle posledního vědeckého a technického vývoje bude Komise 

zkoumat rovněž účinky arsenu, kadmia a niklu na lidské zdraví s cílem 

vyčíslit jejich genotoxickou karcinogenitu. S ohledem na opatření přijatá 

v souladu se strategií vůči rtuti Komise rovněž zváží potenciální přínos 

dalších akcí týkajících se rtuti, s ohledem na technickou proveditelnost a 

efektivnost nákladů a na jakoukoli další významnou ochranu zdraví a 

životního prostředí, kterou by to přineslo. 
Čl. 8.3 3. S cílem dosažení koncentrací ve vnějším ovzduší, které by dále 

omezily škodlivé účinky na lidské zdraví a které by vedly k dosažení 

vysoké úrovně ochrany životního prostředí celkově s ohledem na 

technickou proveditelnost a efektivnost nákladů dalších opatření, může 

být zpráva uvedená v odstavci 1 v případě potřeby doprovázena návrhy 

na změny této směrnice, zejména s ohledem na výsledky dosažené podle 

odstavce 2. Komise dále zváží regulaci depozice arsenu, kadmia, rtuti, 

niklu a některých polycyklických aromatických uhlovodíků. 

  Není relevantní pro transpozici. 
 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 

EU (Evropské komise). 

NT  

Čl. 9 Sankce 
Členské státy stanoví sankce použitelné při porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této směrnice a přijme veškerá nezbytná 

opatření, aby zajistily jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

201/2012 
ve znění 
369/2016, 
183/2017 
172/2018   

§ 25, odst. 7 (7) Za přestupek právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby lze 

uložit pokutu do 
 
a) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), e), f), 

h), i) nebo m), podle odstavce 2 písm. a), e), h) nebo i) nebo podle 

odstavce 3 písm. b), 
 
b) 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l), podle 

odstavce 2 písm. b) nebo d), podle odstavce 4 písm. b), podle odstavce 5 

písm. a) nebo podle odstavce 6 písm. a) a i), 
 
c) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), p), r) nebo 

s), odstavce 2 písm. c), f), g), j), k), l) nebo m), podle odstavce 3 písm. 

a) nebo c), podle odstavce 4 písm. c) nebo d), podle odstavce 5 písm. b) 

nebo podle odstavce 6 písm. b), c), d), e), f) nebo j), 
 
d) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), g), j), n), o) 

nebo q), podle odstavce 4 písm. a) nebo podle odstavce 6 písm. h), 
 
e) 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k). 

PT  

Čl. 10.1 Provádění 
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 15. února 2007. 

330/2012 
ve znění 

83/2017 

§ 1 Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a 

upravuje 
a) způsob a podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, 

PT  
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Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 14.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

b) rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění a 
c) rozsah informací podávaných veřejnosti při vzniku smogové situace. 

Čl. 10.2 Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních a správních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této 

směrnice. 

  Není relevantní pro transpozici. 
 
Ustanovení obecných způsobem upravuje spolupráci mezi členskými 

státy a EK  

NT  

Čl. 11 Vstup v platnost 
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 

  Není relevantní pro transpozici. 
 
Ustanovení se týká jen samotné směrnice.  

NT  

Čl. 12 Určení 
Tato směrnice je určena členským státům. 
Ve Štrasburku dne 15. prosince 2004. 

  Není relevantní pro transpozici. 
 
Ustanovení se týká jen samotné směrnice. 

NT  

Příloha I Cílové hodnoty pro arsen, kadmium, nikl a benzo(a)pyren 201/2012 Příloha č. 1 
bod 3 

3. Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 

vyhlášené pro ochranu zdraví lidí 
 
Znečišťující   látka   Doba   průměrování    Imisní   limit 
Arsen                1   kalendářní   rok      6   ng.m-3 
 Kadmium              1   kalendářní   rok      5   ng.m-3 
 Nikl                 1   kalendářní   rok      20   ng.m-3 
 Benzo(a)pyren        1   kalendářní   rok      1   ng.m-3 

PT  

Příloha II Stanovení požadavků pro posuzování koncentrací arsenu, kadmia, niklu 

abenzo(a)pyrenu ve vnějším ovzduší v rámci zóny nebo aglomerace 
330/2012 Příloha č. 4 Horní a dolní meze pro posuzování úrovně znečištění PT  

Příloha III Umístění a minimální počet míst odběru vzorků pro měření koncentrací 

ve vnějším ovzduší a rychlosti depozice 
330/2012 
ve znění 

83/2017 
68/2020  

Příloha č. 2  Minimální počty měřicích lokalit pro stacionární měření PT  

  330/2012 
ve znění 

83/2017 

Příloha č. 3 Požadavky na měřicí lokality a umístění bodů vzorkování pro 

stacionární měření 
PT  

 Příloha III část IV. bod a) 330/2012 
ve znění  
68/2020 

Příloha č. 2 

část A bod 1 
Minimální počet měřicích lokalit pro účely posouzení dodržování 

imisních limitů uvedených v bodu 1 přílohy č. 1 zákona a prahových 

hodnot uvedených v příloze č. 6 zákona 
 
Poznámky:  
  
1) Pro oxid dusičitý, oxid uhelnatý, částice PM10 a PM2,5 a benzen se 

zřizuje nejméně 1 lokalita pro měření městské pozaďové úrovně 

znečištění a 1 lokalita orientovaná na měření vlivu dopravy, pokud se 
tím nezvýší počet lokalit. V zónách a aglomeracích se celkový počet 

městských pozaďových lokalit a celkový počet lokalit zaměřených na 

PT  
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Celex: 32004L0107 Lhůta pro implementaci 15.2.2007 Úřední věstník                     L 023 2005 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová, 14. 4. 2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004, o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a 

polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 14.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

dopravu nesmí lišit o více než dvojnásobek. Měřicí lokality, kde byl v 

posledních 3 letech překročen imisní limit pro částice PM10, jsou 

zachovány, pokud není nutné tyto lokality ze zvláštních důvodů změnit. 
  
2) Pokud se částice PM2,5 a částice PM10 měří na stejné lokalitě, 

počítají se jako 2 samostatná místa odběru vzorků. V zónách a 

aglomeracích se celkový počet míst odběru vzorků částic PM2,5 a částic 

PM10 nesmí lišit o více než dvojnásobek. 
  
3) V aglomeracích a dalších městských oblastech s počtem obyvatel 

vyšším než 100 000 se za účelem posouzení dodržování celostátního cíle 

snížení expozice PM2,5 pro ochranu lidského zdraví a dosažení 

maximální expoziční koncentrace PM2,5 zřídí alespoň 1 měřicí lokalita 

na milion obyvatel pro stacionární měření částic PM2,5. Tato místa 

odběru vzorků mohou být totožná s místy odběru vzorků podle části A 

bodu 1. 
Příloha IV Cíle týkající se kvality údajů a požadavky pro modely kvality ovzduší 330/2012 

ve znění 

83/2017 

Příloha č. 1 Cíle pro kvalitu údajů získaných posuzováním úrovně znečištění PT  

Příloha V Referenční metody pro posuzování koncentrací ve vnějším ovzduší a 

rychlosti depozice 
330/2012 
ve znění 

68/2020 

Příloha č. 6 Referenční metody sledování kvality ovzduší PT  

 
Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 

Č. 
Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost 

předpisu 
1.  201/2012 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  1.9.2012 
2.  369/2016 Zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů 
1.1.2017 

3.  172/2018 Zákon č. 172/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 1.9.2018 
4.  183/2017 Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 1.7..2017 
5.  330/2012 Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích 15.10.2012 
6.  83/2017 Vyhláška č. 83/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a 

při smogových situacích 
1.4.2017 

7.  68/2020 Vyhláška č. 68/2020, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při 

smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb. 
27.3.2020 

8.  87/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 1.6.2014 
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2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř. 

č. 
Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1. 9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 24. 6. 2019 28. 5. 2020 1. 7. 2023 
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Celex: 32006L0021 Lhůta pro implementaci 01.05.2008 Úřední věstník L 102 2006   Gestor ČBÚ Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Suchomel 14. 7. 2020 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU  A RADY 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z 

těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES 
Schválil (jméno+datum): 
 

JUDr. Urbanec 14. 7. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Článek 1 Tato směrnice stanoví opatření, postupy a návody pro 

předcházení nepříznivým vlivům na životní prostředí 

způsobeným nakládáním s odpadem z těžebního průmyslu 

a z toho plynoucím rizikům ohrožení lidského zdraví nebo pro 

nejvyšší možné omezení takových vlivů, zejména pokud jde o 

vodu, ovzduší, půdu, rostliny, živočichy a krajinu. 

157/2009 § 1 odst. 1  

písm. a) až 

c) 

(1) Tento zákon zapracovává příslušné 

předpisy Evropských společenství  a upravuje  
a) pravidla pro nakládání s těžebními odpady, 
b) pravidla pro předcházení nepříznivým vlivům na životní 

prostředí, způsobeným nakládáním s těžebním odpadem, a z toho 
plynoucím rizikům ohrožení životů a lidského zdraví, 
c) pravidla pro omezení vlivů na vodu, ovzduší, půdu, rostliny, 

živočichy a krajinu, vyvolaných nakládáním s těžebními odpady, 

PT  

Článek 2 odst. 1 1. S výhradou odstavců 2 a 3 se tato směrnice vztahuje na 

nakládání s odpadem vznikajícím při vyhledávání, těžbě, úpravě 

a skladování nerostných surovin a při provozu lomů (dále jen 

"těžební odpad"). 

157/2009 
ve znění 

168/2013 

§ 2 odst. 1 (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí těžebním odpadem 

jakýkoliv odpad, kterého se provozovatel zbavuje nebo má úmysl 

nebo povinnost se ho zbavit, včetně těžebních odpadů vzniklých 

při těžbě, úpravě  a zpracování radioaktivních nerostů, které 

nelze považovat za radioaktivní odpady4), a které vznikají 
a) při ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo  
při skladování nerostů a který podle zákona o odpadech5) náleží 

mezi odpad z těžby nebo úpravy nerostů, nebo 
b) při těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny. 
V případě pochybností, zda se jedná o těžební odpad podle 

tohoto zákona, rozhodne Český báňský úřad po projednání 

s dotčeným ústředním orgánem státní správy na návrh původce 

odpadu nebo z vlastního podnětu. 
 

PT  

Článek 2 odst. 2 
písm.a) 

2. Z oblasti působnosti této směrnice jsou vyloučeny: 
a) odpad vznikající při vyhledávání, těžbě a úpravě nerostných 

surovin a při provozu lomů, který však nevzniká přímo při těchto 

činnostech; 

157/2009 
ve znění 

168/2013 

§ 1 odst. 2 

písm. c) 
(2) Tento zákon se nevztahuje na 
c) odpad vznikající v souvislosti s ložiskovým průzkumem, 

těžbou, úpravou nebo skladováním nerostů nebo v souvislosti 
s těžbou, úpravou a skladováním rašeliny, který však nevzniká 

přímo při těchto činnostech, 

PT  

Článek 2 odst. 2 
písm. b) 

2. Z oblasti působnosti této směrnice jsou vyloučeny: 
b) odpad vznikající při vyhledávání, těžbě a úpravě nerostných 

surovin v moři; 

157/2009 
ve znění 

168/2013 

§ 1 odst. 2 

písm. a) 
2) Tento zákon se nevztahuje na 
a) těžební odpady vznikající při ložiskovém průzkumu, těžbě 

a úpravě nerostů v moři, 
 
 

PT  

Článek 2 odst. 2 
písm.c) 

2. Z oblasti působnosti této směrnice jsou vyloučeny: 
c) vtlačování vody a zpětné vtlačování čerpané podzemní vody 

podle čl. 11 odst. 3 písm. j) první a druhé odrážky směrnice 

2000/60/ES v rozsahu stanoveném v uvedeném článku. 

157/2009 
ve znění 

168/2013 

§ 1 odst. 2 

písm. b) 
2) Tento zákon se nevztahuje na 
b) vtlačování vody obsahující látky, které vznikají při činnostech 

spojených s ložiskovým průzkumem a těžbou ropných látek nebo 

s těžbou nerostů nebo rašeliny, a vtlačování vody pro technické 

účely do horninových struktur, ze kterých byly vytěženy ropné 

nebo jiné látky, nebo do horninových struktur, které jsou 

s ohledem na přírodní poměry trvale  

PT  
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Celex: 32006L0021 Lhůta pro implementaci 01.05.2008 Úřední věstník L 102 2006   Gestor ČBÚ Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Suchomel 14. 7. 2020 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU  A RADY 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z 

těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES 
Schválil (jméno+datum): 
 

JUDr. Urbanec 14. 7. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

nevhodné pro jiné účely, jakož i na zpětné vtlačování podzemní 

vody čerpané z dolů a lomů nebo čerpané v souvislosti 
s výstavbou nebo údržbou stavebních děl, 

Článek 2 odst. 3 
pododstavec 1 

Na inertní odpad a neznečištěnou zeminu vznikající při 

vyhledávání, těžbě, úpravě a skladování nerostných surovin a 

při provozu lomů a na odpad vznikající při těžbě, úpravě a 

skladování rašeliny se nevztahují články 7 a 8, čl. 11 odst. 1 a 
3, článek 12, čl. 13 odst. 6 a články 14 a 16, pokud není 

uložen v zařízení pro nakládání s odpady kategorie A. 
 

157/2009 
ve znění 
225/2017 

§ 22 odst. 1 1) Na inertní těžební odpad, na neznečištěnou zeminu vznikající 

při ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo skladování nerostů  

a na těžební odpad vznikající při těžbě, úpravě nebo skladování 

rašeliny  se nevztahují ustanovení  § 6 odst. 6, § 7 odst. 1 až 3, § 

8 až 11, § 13, § 15 a § 24 odst. 1 a 2, pokud nejsou uloženy na 

úložném místě  kategorie I.  
 

PT  

Článek 2 odst. 3 
pododstavec 2 

Příslušný orgán může snížit požadavky nebo upustit od 

požadavků na ukládání odpadu neklasifikovaného jako 

nebezpečný, který vzniká při vyhledávání nerostných surovin, s 

výjimkou ropy a evaporitů kromě sádrovce a anhydritu, jakož i 

na ukládání neznečištěné zeminy a odpadu vznikajícího při těžbě, 

úpravě a skladování rašeliny, pokud je přesvědčen o splnění 

požadavků článku 4. 

157/2009 § 22 odst. 2 2) Obvodní báňský úřad může na žádost provozovatele 

rozhodnutím udělit výjimku z plnění požadavků na ukládání 

těžebních odpadů, které nejsou klasifikované jako nebezpečné, 

pokud vznikají při ložiskovém průzkumu, jakož i na ukládání 

neznečištěné zeminy pod podmínkou, že jsou splněny požadavky 

stanovené v § 3; Ministerstvo zemědělství může za stejné 

podmínky na žádost provozovatele rozhodnutím udělit výjimku 

z plnění požadavků na ukládání těžebních odpadů, jde-li o odpad, 
který vzniká při těžbě, úpravě a skladování rašeliny. Zmírnění 

nelze povolit, jde-li o těžební odpad vznikající při ložiskovém 

průzkumu ropy, kamenné soli a solí draselných, borových, 

bromových a jodových.  

PT  

Článek 2 odst. 3 
pododstavec 3 

Členské státy mohou snížit požadavky čl. 11 odst. 3, čl. 12 odst. 

5 a 6, čl. 13 odst. 6 a článků 14 a 16 na neinertní odpad 

neklasifikovaný jako nebezpečný nebo od nich upustit, pokud 

není uložen v zařízení pro nakládání s odpady kategorie A. 

157/2009 
ve znění 
225/2017 

§ 22 odst. 1 (1) Na inertní těžební odpad, na neznečištěnou zeminu vznikající 

při ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo skladování nerostů  

a na těžební odpad vznikající při těžbě, úpravě nebo skladování 

rašeliny  se nevztahují ustanovení  § 6 odst. 6, § 7 odst. 1 až 3, § 

8 až 11, § 13, § 15 a § 24 odst. 1 a 2, pokud nejsou uloženy na 

úložném místě  kategorie I.  

PT  

Článek 2 odst. 4 4. Aniž jsou dotčeny jiné právní předpisy Společenství, na odpad 

spadající do oblasti působnosti této směrnice se nevztahuje 

směrnice 1999/31/ES. 

185/2001 
ve znění 

154/2010 

§ 2 odst. 2 

písm.a) 
Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, vztahuje se tento zákon na  
a) nakládání s těžebním odpadem, 

PT  

  157/2009 
ve znění 

168/2013 

§ 2 odst. 1 (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí těžebním odpadem 

jakýkoliv odpad, kterého se provozovatel zbavuje nebo má úmysl 

nebo povinnost se ho zbavit, včetně těžebních odpadů vzniklých 

při těžbě, úpravě  a zpracování radioaktivních nerostů, které 

nelze považovat za radioaktivní odpady4), a který vzniká 
a) a) při ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo při 

skladování nerostů a který podle zákona o odpadech5) náleží 
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mezi odpad z těžby nebo úpravy nerostů, nebo 
b) b) při těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny. 

 
Článek 3 

odst.1-7 
Definice 
Pro účely této směrnice se rozumí: 
1. "odpadem" odpad ve smyslu čl. 1 písm. a) směrnice 

75/442/EHS; 
2. "nebezpečným odpadem" odpad ve smyslu čl. 1 odst. 4 

směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o 

nebezpečných odpadech [16]; 
3. "inertním odpadem" odpad, který nepodléhá žádným 

fyzikálním, chemickým nebo biologickým změnám. Inertní 

odpad se nerozkládá, nehoří a není fyzikálně ani chemicky 
reaktivní, není biologicky rozložitelný a nenarušuje jiné látky, s 

nimiž přichází do styku, způsobem, který by mohl vést ke 

znečištění životního prostředí nebo k poškození lidského zdraví. 

Celkové množství vznikajících průsakových vod a obsah 
znečišťujících látek v odpadu stejně jako ekotoxicita 

průsakových vod musí být zanedbatelné, zejména pak nesmí 

poškozovat jakost povrchových nebo podzemních vod; 
4. "neznečištěnou zeminou" zemina, která se odstraňuje z horní 

vrstvy povrchu země během těžebních prací a není považována 

za znečištěnou podle vnitrostátního práva členského státu, na 

jehož území k těžbě dochází nebo podle práva Společenství; 
5. "nerostnou surovinou" nebo "nerostem" přírodní ložisko 

organické nebo anorganické látky v zemské kůře, například 

energetická paliva, kovové rudy, průmyslové a stavební nerostné 

suroviny, s výjimkou vody; 
6. "těžebním průmyslem" veškerá zařízení a podniky, které se 

zabývají povrchovou nebo hlubinnou těžbou nerostných surovin 

pro obchodní účely, včetně těžby pomocí vrtů, nebo úpravou 

vytěžených surovin; 
7. "v moři" oblast moře a mořského dna od bodu nejnižšího stavu 

vody normálního nebo středního odlivu směrem do moře; 
 

  Jedná se o pojmy všeobecně známé, které není nezbytné 

definovat v tomto zákoně. 
NT  

Článek 3 odst. 8 8. "úpravou" mechanický, fyzikální, biologický, tepelný nebo 

chemický proces nebo kombinace procesů, které se používají u 

nerostných surovin a při provozu lomů s cílem těžby nerostu, 

včetně změny velikosti, třídění, oddělování a loužení, jakož i 

51/1989 
ve znění 

9/1994 

§ 2 písm. 

n) 
n) úpravu nerostů soubor procesů, které na mechanických, 

fyzikálních, chemických nebo fyzikálně-chemických principech 

umožňují zlepšit jakostní znaky vydobytých nerostů tak, že se 

dají buď přímo použít nebo lépe zpracovat na konečné výrobky, 

PT  
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opětovné zpracování odpadu, s výjimkou tavení, tepelných 

výrobních procesů (kromě pálení vápence) a hutnických prací; 
tj. zbavit vydobyté nerosty nečistot a bezcenných součástí, s 

nimiž jsou v ložisku promíšeny nebo těsně spojeny a které se 

spolu s užitkovými nerosty vytěží. Úprava rud, uhlí a dalších 

nerostů se provádí tříděním, drcením, oddělováním užitkových 

nerostů od jaloviny (mechanická, magnetická, gravitační, flotační 

úprava apod.), 
 

Článek 3 odst.9 9. "hlušinou" odpadní pevné látky nebo kaly zbylé po úpravě 

nerostů oddělováním (například drcením, rozmělňováním, 

tříděním podle velikosti, flotací a jinými fyzikálně-chemickými 

postupy), kterým se užitkové nerosty oddělují od méně hodnotné 

horniny; 

157/2009 § 2 odst. 2 

písm. b) 
2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 
 
b) hlušinou odpadní látky zbylé po úpravě nerostů nebo rašeliny, 
 

PT  

Článek 3 

odst.10 
10. "odvalem" uměle vybudované povrchové zařízení na 

ukládání pevného odpadu; 
  Jedná se o pojem všeobecně známý, který není nezbytné 

definovat v tomto zákoně. 
NT  

Článek 3 

odst.11 
11. "hrází" uměle vybudovaný objekt za účelem zachycení nebo 

spoutání vody nebo odpadu v odkališti; 
  Jedná se o pojem všeobecně známý, který není nezbytné 

definovat v tomto zákoně. 
NT  

Článek 3 
odst.12 

12. "odkalištěm" přírodní nebo uměle vybudované zařízení na 

ukládání jemnozrnného odpadu, obvykle hlušiny, spolu s různým 

množstvím volné vody, který vzniká při úpravě nerostných 

surovin a při čištění a recirkulaci technologické vody; 

  Jedná se o pojem všeobecně známý, který není nezbytné 

definovat v tomto zákoně. 
NT  

Článek 3 

odst.13 
13. "kyanidem rozložitelným ve slabé kyselině" kyanid a 

sloučeniny kyanidu, které se rozkládají ve slabé kyselině při 

stanovené hodnotě pH; 

  Jedná se o pojem všeobecně známý, který není nezbytné 

definovat v tomto zákoně. 
NT  

Článek 3 

odst.14 
14. "průsakovou vodou" jakákoli kapalina, která prosakuje 

uloženým odpadem a vytéká ze zařízení pro nakládání s odpady 

nebo je v něm zadržována, včetně znečištěného odvodňovacího 

systému, a která může mít nepříznivý vliv na životní prostředí, 

pokud není vhodně upravena; 

  Jedná se o pojem všeobecně známý, který není nezbytné 

definovat v tomto zákoně. 
NT  

Článek 3 

odst.15 
15. "zařízením pro nakládání s odpady" prostor vyhrazený pro 

hromadění nebo ukládání těžebního odpadu v pevném nebo 

kapalném stavu nebo ve formě roztoku či suspenze pro 

následující období: 
- bez časového omezení pro zařízení pro nakládání s odpady 

kategorie A a pro zařízení pro nakládání s odpady, popsanými 

jako nebezpečné v plánu pro nakládání s odpady, 
- více než šest měsíců pro zařízení pro nakládání s nebezpečnými 

odpady, které vznikly neočekávaně, 
- více než jeden rok pro zařízení pro nakládání s neinertními 

odpady neklasifikovanými jako nebezpečné, 

157/2009 § 2 odst. 2 

písm.c) 
2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 
c) úložným místem důlní stavba vyhrazená pro ukládání 

těžebního odpadu v pevném nebo kapalném stavu nebo ve formě 

roztoku či suspenze, včetně odkališť, přičemž součástí této 

stavby je zpravidla hráz nebo jiný dílčí objekt sloužící k držení, 

zachycení, spoutání nebo k jiné podpůrné úloze pro úložné místo, 

s výjimkou vytěžených prostor, které jsou těžebním odpadem po 

vytěžení znovu vyplňovány v rámci sanace a rekultivace a při 

provádění stavebních prací, 
 

PT  
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- více než tři roky pro zařízení pro nakládání s neznečištěnou 

zeminou, odpady neklasifikovanými jako nebezpečné, které 

vznikají při vyhledávání, odpady vznikajícími při těžbě, úpravě a 

skladování rašeliny a inertního odpadu. 
Součástí takových zařízení je zpravidla hráz nebo jiný objekt 

sloužící k držení, zachycení, spoutání nebo k jiné podpůrné úloze 

pro uvedené zařízení, mimo jiné odvaly a odkaliště, s výjimkou 

vytěžených prostor, které jsou odpadem znovu vyplňovány, po 

vytěžení nerostu, z rekultivačních a stavebních důvodů; 
  9936     
Článek 3 

odst.16 
16. "závažnou havárií" událost na místě během nakládání s 

těžebními odpady v jakémkoli zařízení, na které se vztahuje tato 

směrnice, jež vede bezprostředně nebo později k vážnému 

ohrožení lidského zdraví a životního prostředí přímo na místě 

nebo mimo toto místo; 

  Jedná se o pojem všeobecně známý, který není nezbytné 

definovat v tomto zákoně. 
NT  

Článek 3 

odst.17 
17. "nebezpečnou látkou" nebezpečná látka, směs nebo přípravek 

ve smyslu směrnice 67/548/EHS [17] nebo směrnice 1999/45/ES 

[18]; 

  Jedná se o pojem všeobecně známý, který není nezbytné 

definovat v tomto zákoně. 
NT  

Článek 3 

odst.18 
18. "nejlepšími dostupnými technikami" techniky ve smyslu čl. 2 

odst. 11 směrnice 96/61/ES; 
  Jedná se o pojem všeobecně známý, který není nezbytné 

definovat v tomto zákoně. 
NT  

Článek 3 

odst.19 
19. "vodním recipientem" povrchové, podzemní, brakické a 

pobřežní vody, jak jsou definovány v čl. 2 odst. 1, 2, 6 a 7 

směrnice 2000/60/ES; 

  Jedná se o pojem všeobecně známý, který není nezbytné 

definovat v tomto zákoně. 
NT  

Článek 3 

odst.20 
20. "rekultivací" úprava území zasaženého zařízením pro 

nakládání s odpady takovým způsobem, aby byla uvedena do 

uspokojivého stavu, zejména pokud jde o kvalitu půdy, planě 

rostoucí rostliny a volně žijící živočichy, přírodní stanoviště, 

sladkovodní systémy, krajinu a vhodné možnosti dalšího využití; 

  Jedná se o pojem všeobecně známý, který není nezbytné 

definovat v tomto zákoně. 
NT  

Článek 3 

odst.21 
21. "vyhledáváním" hledání hospodářsky využitelných 

nerostných ložisek včetně odběru vzorků, hromadného odběru 

vzorků, vrtání a hloubení průzkumných rýh, kromě všech prací 

nutných k otevření takových ložisek a kromě činností přímo 

souvisejících se stávajícím těžebním provozem; 

  Jedná se o pojem všeobecně známý, který není nezbytné 

definovat v tomto zákoně. 
NT  

Článek 3 

odst.22 
22. "veřejností" jedna nebo více fyzických nebo právnických 

osob a jejich sdružení, organizace nebo skupiny v souladu s 

vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi; 

  Jedná se o pojem všeobecně známý, který není nezbytné 

definovat v tomto zákoně. 
NT  

Článek 3 

odst.23 
23. "dotčenou veřejností" veřejnost, které se týká nebo 

pravděpodobně týká rozhodování v oblasti životního prostředí 

podle článků 6 a 7 této směrnice nebo která má na tomto 

  Jedná se o pojem všeobecně známý, který není nezbytné 

definovat v tomto zákoně. 
NT  
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rozhodování zájem; pro účely této definice se má za to, že 

nevládní organizace, které se zabývají ochranou životního 

prostředí a splňují příslušné požadavky podle vnitrostátního 

práva, na tomto rozhodování mají zájem; 
Článek 3 

odst.24 
24. "provozovatelem" fyzická nebo právnická osoba odpovědná 

za nakládání s těžebním odpadem v souladu s vnitrostátním 

právem členského státu, ve kterém k němu dochází, včetně 

dočasného skladování těžebního odpadu, provozní fáze a fáze po 

uzavření; 

157/2009 § 2 odst. 2 

písm.a) 
2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 
a) provozovatelem právnická nebo podnikající fyzická osoba, 

která je odpovědná za nakládání s těžebním odpadem, včetně 

jeho dopravy a dočasného skladování, za provoz úložného místa 

a za jeho stav po ukončení provozu; provozovatelem je 

i právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má těžební 

odpady v držení,  
 

PT  

Článek 3 

odst.25 
25. "držitelem odpadů" původce těžebních odpadů nebo fyzická 

či právnická osoba, která má tyto odpady v držení; 
157/2009 § 2 odst. 2 

písm.a) 
2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 
a) provozovatelem právnická nebo podnikající fyzická 

osoba, která je odpovědná za nakládání s těžebním odpadem, 

včetně jeho dopravy a dočasného skladování, za provoz 

úložného místa a za jeho stav po ukončení provozu; 

provozovatelem je i právnická nebo podnikající fyzická osoba, 

která má těžební odpady v držení,  
 

PT  

Článek 3 

odst.26 
26. "způsobilou osobou" fyzická osoba, která má podle 

vnitrostátního práva členského státu, v němž provozuje svou 

činnost, takové technické znalosti a zkušenosti, aby mohla 

vykonávat povinnosti vyplývající z této směrnice; 

157/2009 § 7 odst. 3 (3) Provozovatel musí ustanovit z osob splňujících 

odbornou kvalifikaci podle právního předpisu upravujícího 

odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti 

prováděné hornickým způsobem pro úložné místo odpovědnou 

osobu, která odpovídá za jeho bezpečné a odborné řízení 

a provoz.  
 

PT  

Článek 3 

odst.27 
27. "příslušným orgánem" orgán nebo orgány určené členským 

státem a pověřené úkoly vyplývajícími z této směrnice; 
157/2009 § 17 odst. 1 1) Veřejnou správu podle tohoto zákona vykonávají  

a) Český báňský úřad, 
b) obvodní báňské úřady, 
c) Ministerstvo životního prostředí, 
d) Ministerstvo zemědělství, 
e) krajské úřady. 
 

PT  

  9936     
Článek 3 

odst.28 
28. "místem" celé území v určité zeměpisné poloze, které 

podléhá kontrole provozovatele; 
  Jedná se o pojem všeobecně známý, který není nezbytné 

definovat v tomto zákoně. 
NT  

Článek 3 

odst.29 
29. "podstatnou změnou" změna ve složení nebo v provozu 

zařízení pro nakládání s odpady, která by podle názoru 

  Jedná se o pojem všeobecně známý, který není nezbytné 

definovat v tomto zákoně. 
NT  
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JUDr. Urbanec 14. 7. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

příslušného orgánu mohla mít významný nepříznivý vliv na 

lidské zdraví nebo na životní prostředí. 
Článek 4 odst.1 Obecné požadavky 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že 

nakládání s těžebním odpadem neohrožuje lidské zdraví, že 

nejsou používány procesy a metody, které by mohly poškozovat 

životní prostředí, zejména pokud jde o vodu, ovzduší, půdu, 

rostliny a živočichy, že nedochází k obtěžování hlukem nebo 

zápachem ani k nepříznivému vlivu na krajinu nebo na místa 

zvláštního zájmu. Členské státy dále přijmou nezbytná opatření 

vedoucí k zákazu nekontrolovaného ponechávání, skládkování 

nebo neřízeného ukládání těžebního odpadu. 

157/2009 
ve znění 

168/2013 

§ 3 odst. 1 
a 4 

1) Při nakládání s těžebním odpadem nesmí být ohroženy životy 

osob a lidské zdraví a nesmí být používány procesy a metody, 
které by mohly poškozovat životní prostředí, zejména pokud jde 

o jakost vody, ovzduší nebo půdy, a nesmí docházet k obtěžování 

hlukem nebo zápachem nad rozsah stanovený jinými právními 

předpisy ani k nepříznivému vlivu na krajinu, rostliny, živočichy 

nebo na zvláště chráněná území, památkové rezervace a zóny, 

případně jiná chráněná území nebo ochranná pásma stanovená 

podle jiných právních předpisů.  

(4) Je zakázáno ukládat těžební odpad na jiné místo, než které je 
urče určené plánem pro nakládání s těžebním odpadem (dále jen 

„plá“plán“). 

PT  

Článek 4 odst.2 2. Členské státy zajistí, aby provozovatel přijal všechna nezbytná 

opatření za účelem předcházení nepříznivým účinkům na životní 

prostředí a lidské zdraví způsobeným nakládáním s těžebním 

odpadem nebo nejvyššího možného omezení takových vlivů. 

Toto zahrnuje řízení jakéhokoli zařízení pro nakládání s odpady, 

i po ukončení jeho provozu, prevenci závažných havárií 

způsobených takovýmto zařízením a omezení jejich důsledků pro 

životní prostředí a lidské zdraví. 

157/2009 § 3 odst. 2 2) Provozovatel je povinen přijmout opatření vedoucí 

k předcházení nepříznivým účinkům na lidské zdraví a životní 

prostředí způsobeným nakládáním s těžebním odpadem nebo 

k nejvyššímu možnému omezení takových vlivů během provozu 

úložného místa i po ukončení jeho provozu, včetně prevence 

závažných nehod způsobených provozem tohoto místa a omezení 

negativních důsledků případné závažné nehody na lidské zdraví 

a životní prostředí. 

PT  

Článek 4 odst.3 3. Opatření podle odstavce 2 se zakládají mimo jiné na nejlepších 

dostupných technikách, aniž by bylo předepsáno použití 

některých technik či konkrétní technologie, s přihlédnutím k 

technickým vlastnostem zařízení pro nakládání s odpady, k jeho 

zeměpisné poloze a místním environmentálním podmínkám. 

157/2009 § 3 odst. 3 3) Ekonomicky proveditelná opatření podle odstavce 2 se 

zakládají mimo jiné na nejlepších dostupných technikách, aniž by 

bylo stanoveno, kterou techniku či technologii, s přihlédnutím k 
technickým vlastnostem úložného místa, k jeho zeměpisné 

poloze a místním  podmínkám životního prostředí je nutno 

použít. 
 

PT  

Článek 5 odst. 1 Plán pro nakládání s odpady 
1. Členské státy zajistí, aby provozovatel vypracoval plán pro 

nakládání s odpady za účelem minimalizace, zpracování, využití 

a odstraňování těžebního odpadu, s ohledem na zásadu 

udržitelného rozvoje. 
 
 

157/2009 
ve znění 

168/2013 

§ 5 odst. 1 1) Provozovatel je povinen s ohledem na  udržitelný rozvoj 
vypracovat plán za účelem minimalizace vzniku těžebního 

odpadu, jeho zpracování, využití a odstraňování těžebního 

odpadu a požádat o schválení plánu obvodní báňský úřad, nebo 
Ministerstvo zemědělství v případě těžebního odpadu 

vznikajícího při těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny. Plán 

může být nahrazen plánem podle jiných právních předpisů15)), 
pokud odpovídá požadavkům tohoto zákona.  
 

PT  
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Poznámka 

 

Článek 5 odst. 2 2. Cílem plánu pro nakládání s odpady je: 
a) předcházet vzniku odpadu a jeho škodlivosti nebo je omezit, 

zvláště zohledněním: 
i) nakládání s odpady již během projektování zařízení a při volbě 

metody používané pro těžbu a úpravu nerostů, 
ii) změn, ke kterým může u těžebního odpadu dojít při rozšíření 

velikosti plochy a v důsledku podmínek, kterým je odpad na 

povrchu vystaven, 
iii) vyplňování vytěžených prostor těžebním odpadem po 

ukončení těžby nerostu, pokud je to technicky a hospodářsky 

proveditelné a šetrné k životnímu prostředí v souladu se 

stávajícími ekologickými normami na úrovni Společenství a 

případně s požadavky této směrnice, 
iv) zpětného navezení ornice po ukončení provozu zařízení pro 

nakládání s odpady, nebo pokud to není prakticky možné, jejího 

nového využití na jiném místě, 
v) používání méně nebezpečných látek při úpravě nerostných 

surovin; 
b) podporovat využití těžebního odpadu pomocí recyklace, 

opětovného použití nebo regenerace, pokud je to šetrné k 

životnímu prostředí v souladu se stávajícími ekologickými 

normami na úrovni Společenství a případně s požadavky této 

směrnice; 
c) zajistit krátkodobé a dlouhodobé bezpečné ukládání těžebního 

odpadu, zejména tím, že se již ve fázi projektování zohlední 

nakládání s takovým odpadem během provozu zařízení pro 

nakládání s odpady i po jeho ukončení, a výběrem projektu, který 
i) klade minimální, a pokud možno nakonec žádné, požadavky na 
monitorování, kontrolu a řízení uzavřeného zařízení pro 

nakládání s odpady, 
ii) zabrání nebo alespoň minimalizuje jakékoliv nepříznivé 

dlouhodobé účinky, například ty, které lze připsat migraci 

vzduchem nebo vodou přenášených znečišťujících látek ze 

zařízení pro nakládání s odpady, a 
iii) zajistí dlouhodobou geotechnickou stabilitu hrází nebo odvalů 

vystupujících nad původní úroveň povrchu. 

157/2009 § 5 odst. 2 2) Plán musí obsahovat podmínky pro 
a) předcházení vzniku těžebního odpadu a jeho škodlivosti nebo 
jeho omezování, zvláště zohledněním  
1. vlivu metody používané pro těžbu a úpravu nerostů 

a rašeliny na vznik těžebních odpadů a způsob nakládání 

s těžebními odpady již během projektování těžby a úpravy 

nerostů a rašeliny,  
2. změn, ke kterým může u těžebního odpadu dojít 

v důsledku zvětšení jeho aktivního povrchu vystaveného 

působení podmínek na povrchu, 
3. možnosti vyplňování vytěžených prostor těžebním 

odpadem po ukončení těžby nerostů a rašeliny, pokud je to 

technicky a ekonomicky proveditelné a šetrné  
k životnímu prostředí, v souladu se  zákonem, 
4. možnosti zpětného navezení kulturní vrstvy půdy, 

která je vegetačním prostředím rostlinstva, po ukončení provozu 

úložného místa, nebo pokud to není prakticky možné, jejího 

nového využití na jiném místě, 
5. omezení používání nebezpečných látek a přípravků při 

úpravě nerostů a rašeliny, 
b) zajištění bezpečného ukládání těžebního odpadu tím, že se již 

ve fázi projektování zohlední způsob nakládání s takovým 

odpadem během provozu úložného místa  
a zajištění bezpečného stavu po ukončení provozu, a to výběrem 

projektu, který 
1. klade minimální nebo pokud možno žádné požadavky 

na monitorování, kontrolu a řízení uzavřeného úložného místa, 
2. zabrání jeho nepříznivým dlouhodobým účinkům na 

okolí úložného místa, zejména těm, ke kterým dochází přenosem 

znečišťujících látek z úložného místa vzduchem nebo vodou 

nebo alespoň tyto účinky minimalizuje, a 
3. zajistí dlouhodobou geotechnickou stabilitu úložného 

místa, 
c) podporu využití těžebního odpadu, pokud je to šetrné 

k životnímu prostředí a v souladu s tímto zákonem, 
d) umístění úložného místa včetně alternativních umístění, 
e) sanaci a rekultivaci území dotčeného provozem úložného 

místa a 
f) ukládaní těžebního odpadu z hlediska jeho druhu a vlastností. 

PT  
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Poznámka 

 

Článek 5 odst. 3 3. Plán pro nakládání s odpady musí obsahovat alespoň tyto 

údaje: 
a) v případě potřeby návrh klasifikace zařízení pro nakládání s 

odpady v souladu s kritérii uvedenými v příloze III: 
- pokud je vyžadováno zařízení pro nakládání s odpady kategorie 

A, doklad, který prokazuje, že byla zavedena politika pro 

prevenci závažných havárií, systém řízení bezpečnosti pro její 

provádění a vnitřní havarijní plán v souladu s čl. 6 odst. 3, 
- pokud provozovatel usoudí, že není vyžadováno zařízení pro 

nakládání s odpady kategorie A, dostatečné zdůvodňující 

informace, včetně zhodnocení možných nebezpečí havárie; 
b) popis odpadu v souladu s přílohou II a údaj o odhadovaném 

celkovém množství těžebních odpadů, které vzniknou během 

provozní fáze; 
c) popis postupů, při kterých takové odpady vznikají, a popis 

veškerého jejich následného zpracování; 
d) popis uvádějící, do jaké míry by ukládání takových odpadů 

mohlo mít nepříznivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví a 

jaká musí být přijata preventivní opatření, aby byl co možná 

nejvíce snížen dopad na životní prostředí během provozu i po 

jeho ukončení, mimo jiné se zřetelem k čl. 11 odst. 2 písm. a), b), 

d) a e); 
e) návrh kontrolních a monitorovacích postupů podle článku 10 v 

případě potřeby a čl. 11 odst. 2 písm. c); 
f) návrh plánu pro ukončení provozu včetně rekultivace, postupů 

po ukončení provozu a monitorování podle článku 12; 
g) opatření pro předcházení zhoršování stavu vody v souladu se 

směrnicí 2000/60/ES a pro předcházení nebo minimalizaci 

znečištění ovzduší a půdy podle článku 13; 
h) hodnocení stavu území, které bude zasaženo provozem 

zařízení pro nakládání s odpady. 
Plán pro nakládaní s odpady musí poskytovat dostatek informací, 

aby umožnil příslušnému orgánu zhodnotit schopnost 

provozovatele dosáhnout cílů plánu pro nakládání s odpady podle 
odstavce 2 a plnit své povinnosti vyplývající z této směrnice. 

Plán zejména uvádí, jak možnost a metoda vybraná podle odst. 2 

písm. a) podbodu i) splní cíle plánu pro nakládání s odpady 

stanovené v odst. 2 písm. a). 

429/2009 § 12 (1) Plán pro nakládání s těžebním odpadem5) kromě informací 

uvedených v § 5 odst. 2 zákona obsahuje tyto náležitosti  
a) návrh zařazení úložného místa do kategorie podle § 4 zákona 

a v souladu s limity uvedenými v § 4 až 10 této vyhlášky; 

pokud je plánováno úložné místo kategorie I, dokumentaci 
zpracovanou podle § 14  zákona; pokud má provozovatel za 

to, že není plánováno úložné místo kategorie I, dostatečné 

zdůvodňující informace včetně zhodnocení možných 

nebezpečí havárie,  
b) hodnocení očekávaných vlastností těžebního odpadu podle § 

2 a 3 a v případě inertního těžebního odpadu rovněž podle § 

11 a údaj o odhadovaném celkovém množství těžebních 

odpadů, které vzniknou během provozu úložného místa, 
c) popis postupů, při kterých takové těžební odpady vzniknou a 

popis jejich veškerého následného zpracování, 
d) popis uvádějící, do jaké míry by ukládání takových 

těžebních odpadů mohlo mít vliv na životní prostředí a 

lidské zdraví a jaká musí být přijata preventivní opatření, 

aby byl co možná nejvíce snížen dopad na životní prostředí 

během provozu i po jeho ukončení, zvláště s ohledem na 
ustanovení § 6 odst. 3 zákona, 

e) návrh kontrolních a monitorovacích postupů podle § 6 odst. 

3 písm. c) zákona a návrh postupu při zjištění nestability 

nebo znečištění vody nebo půdy, 
f) návrh plánu pro ukončení provozu úložného místa včetně 

rekultivace, postupů a opatření po ukončení provozu a 

monitorování po ukončení provozu s ohledem na ustanovení 

§ 10 odst. 1 zákona, 
g) návrh opatření pro předcházení zhoršování jakosti 

povrchových a podzemních vod a pro předcházení nebo 

minimalizaci znečištění ovzduší a půdy podle § 12 zákona, 
h) hodnocení stavu území, které bude dotčeno provozem 

úložného místa.  
 

(2) Plán pro nakládání s těžebním odpadem dále obsahuje 
a) identifikační údaje původce (obchodní firmu nebo název, 

právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno 

a příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo podnikání, je-
li žadatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání), 

PT  
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b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 
c) přehled druhů a kategorií produkovaných těžebních odpadů, 

způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo 

odstranění, vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání 

s těžebním odpadem, 
d) vyhodnocení plánu pro nakládání s těžebním odpadem  a 

porovnání s  plánem odpadového hospodářství kraje nebo 

dotčených krajů, pokud je nakládání s těžebním odpadem 

součástí těchto plánů, 
e) přehled cílů a opatření k jejich dosažení, včetně stanovení 

lhůt, která bude provozovatel realizovat k předcházení 

vzniku těžebních odpadů, omezování jejich množství a 

nebezpečných vlastností s využitím koncepčních materiálů 

kraje, kterými jsou např. plán odpadového hospodářství 

kraje, plán snižování emisí apod., 
f) způsob organizačního zabezpečení řízení nakládání 

s těžebním odpadem včetně provozu úložného místa a 

seznamu vnitřních dokumentů, 
g) jméno, příjmení a kontaktní údaje odpovědné osoby podle § 

7 odst. 3 zákona. 
 
(3) Provozovatel přiloží k žádosti o schválení plánu pro 

nakládání s těžebním odpadem v samostatné příloze návrh na 

sanaci a rekultivaci13) úložného místa po ukončení jeho provozu. 
 

Článek 5 odst. 4 4. Plán pro nakládání s odpady bude přezkoumán každých pět let 

a podle potřeby pozměněn, pokud dojde v provozu zařízení pro 

nakládání s odpady nebo u ukládaného odpadu k podstatným 

změnám. Veškeré změny se oznámí příslušnému orgánu. 
 

157/2009 
ve znění 

168/2013 

§ 5 odst. 4 (4) Provozovatel musí plán přezkoumat každých 5 let. Změny 

plánu provede bez zbytečného odkladu vždy, jestliže dojde 

u ukládaného těžebního odpadu ke změnám v jeho složení, které 

by vedly ke změně zařazení těžebního odpadu nebo kategorie 
úložného místa, nebo k takovým změnám v provozu úložného 

místa, které by mohly mít významný nepříznivý vliv na lidské 

zdraví nebo na životní prostředí. O provedených změnách musí 

provozovatel informovat orgán, který plán schválil, a  orgány, 

které se k plánu vyjadřovaly.  

PT  

Článek 5 odst. 5 5. Plány vyhotovené podle jiných vnitrostátních právních 

předpisů nebo podle jiných právních předpisů Společenství, které 

obsahují informace popsané v článku 3, se mohou použít, pokud 

se tím zamezí zbytečnému zdvojování informací a opakování 

činností provozovatele za předpokladu, že jsou splněny všechny 

157/2009  § 5 odst. 1 

2. věta 
Plán může být nahrazen plánem podle jiných právních předpisů, 

pokud odpovídá požadavkům tohoto zákona.  
 

PT  
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požadavky odstavců 1 až 4. 
Článek 5 odst. 6 6. Příslušný orgán schválí plán pro nakládání s odpady na 

základě postupů, které určí členské státy, a sleduje jeho 

provádění. 

157/2009 
ve znění 
168/2013 

§ 5 odst. 1 

1. věta 
Provozovatel je povinen s ohledem na  udržitelný rozvoj 
vypracovat plán za účelem minimalizace vzniku těžebního 

odpadu, jeho zpracování, využití a odstraňování těžebního 

odpadu a požádat o schválení plánu obvodní báňský úřad, nebo 
Ministerstvo zemědělství v případě těžebního odpadu 

vznikajícího při těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny.  

PT  

Článek 6 Prevence závažných havárií a informace 
1. Tento článek se vztahuje na zařízení pro nakládání s odpady 

kategorie A kromě zařízení, která spadají do oblasti působnosti 

směrnice 96/82/ES. 
2. Aniž jsou dotčeny jiné právní předpisy Společenství, a 

zejména směrnice 92/91/EHS a 92/104/EHS, členské státy zajistí, 

aby byla určena nebezpečí závažných havárií a aby při 

projektování, stavbě, provozu, údržbě, ukončení provozu a v 

době po ukončení provozu zařízení pro nakládání s odpady byly 
včleněny prvky nezbytné k prevenci takových havárií a k 

omezení jejich nepříznivých důsledků pro lidské zdraví nebo 

životní prostředí, včetně případných přeshraničních vlivů. 
3. Pro účely požadavků odstavce 2 vypracuje před zahájením 

provozu každý provozovatel politiku prevence závažných havárií 

při nakládání s těžebními odpady, zavede systém řízení 

bezpečnosti pro její provádění v souladu s oddílem 1 přílohy I a 

zavede také vnitřní havarijní plán určující opatření, která je nutné 

na místě provést v případě havárie. 
V rámci této politiky jmenuje provozovatel bezpečnostního 

technika, který je odpovědný za provádění a pravidelnou 

kontrolu politiky prevence závažných havárií. 
Příslušný orgán vypracuje vnější havarijní plán určující opatření, 

která je nutné v případě havárie provést mimo místo zařízení. 

Jako součást žádosti o povolení poskytne provozovatel 

příslušnému orgánu informace nutné k tomu, aby tento orgán 

mohl takový plán vypracovat. 
4. Havarijní plány podle článku 3 mají mít tyto cíle: 
a) potlačení a zvládnutí závažných havárií a jiných mimořádných 

událostí takovým způsobem, aby se minimalizovaly jejich účinky 

a aby se omezilo zejména poškození lidského zdraví a životního 

prostředí; 
b) provádění opatření nezbytných k ochraně lidského zdraví a 

157/2009 
ve znění 
168/2013 

§ 14 (1) Provozovatel úložného místa kategorie I je povinen 
a) vytvořit systém řízení bezpečnosti provozu úložných míst, 
b) ustanovit odborně způsobilého pracovníka pro řízení 

likvidace závažných nehod,  
c) určit zásady prevence závažných nehod při nakládání 

s těžebními odpady, 
d) vypracovat havarijní plán, 
e) poskytnout krajskému úřadu informaci o opatřeních, která 

je nutno v  případě závažné nehody provést mimo úložné místo 

kategorie I, a 
f) poskytnout krajskému úřadu každé 3 roky podklady pro 

informování veřejnosti podle odstavce 5 a každé 3 roky je 

přezkoumat a podle potřeby aktualizovat a výsledky 

přezkoumání nebo aktualizace poskytnout každé 3 roky 

krajskému úřadu. 
(2) Systém řízení bezpečnosti musí řešit  
a) úkoly a povinnosti zaměstnanců zapojených do zdolávání 

závažných nehod na všech stupních řízení, včetně stanovení 

potřeby výcviku těchto zaměstnanců a poskytnutí takto 

stanoveného výcviku a zapojení zaměstnanců a případně 

subdodavatelů, 
b) stanovení a hodnocení nebezpečí, která by mohla způsobit 

závažnou nehodu, zejména přijímání a provádění postupů 

systematického určování závažných nebezpečí vyplývajících 

z běžného i mimořádného provozu a hodnocení jejich 

pravděpodobnosti a závažnosti, 
c) provozní kontrolu, zejména přijímání a provádění postupů 

a pokynů pro bezpečný provoz včetně údržby a dočasných 

odstávek, 
d) řízení změn, zejména přijímání a provádění postupů pro 

plánování změn nových úložných míst nebo pro jejich stavbu, 
e) plánování řešení závažných nehod, zejména přijímání 

PT  
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životního prostředí před účinky závažných havárií a jiných 

mimořádných událostí; 
c) sdělování nezbytných informací veřejnosti a příslušným 

útvarům nebo orgánům v dané oblasti; 
d) zajištění rekultivace, sanace a vyčištění životního prostředí po 

závažné havárii. 
Členské státy zajistí, aby provozovatel v případě závažné havárie 

okamžitě poskytl příslušnému orgánu všechny informace, které 

pomohou minimalizovat důsledky pro lidské zdraví, a aby 

zhodnotil a minimalizoval skutečný nebo možný rozsah 

poškození životního prostředí. 
5. Členské státy zajistí, aby dotčená veřejnost dostala včas 

příležitost účinně se podílet na přípravě nebo přezkoumání 

vnějšího havarijního plánu, který musí být vypracován v souladu 

s odstavcem 3. Za tímto účelem je dotčená veřejnost 

informována o každém takovém návrhu a jsou jí poskytnuty 

související informace, mimo jiné o právu účastnit se 

rozhodovacího procesu a o příslušném orgánu, kterému lze 

předkládat připomínky a otázky. 
Členské státy zajistí, aby dotčená veřejnost mohla v přiměřené 

lhůtě sdělit své připomínky, které budou při rozhodování o 

vnějším havarijním plánu vzaty náležitě v úvahu. 
6. Členské státy zajistí, aby byly dotčené veřejnosti bezplatně a 

samozřejmě poskytnuty informace o bezpečnostních opatřeních a 

úkonech požadovaných v případě havárie, přičemž tyto 

informace musí obsahovat alespoň prvky uvedené v oddílu 2 

přílohy I. 
Tyto informace budou každé tři roky přezkoumány a podle 

potřeby aktualizovány. 

a provádění postupů ke stanovení předvídatelných mimořádných 

událostí systematickým rozborem a k přípravě, zkouškám 

a hodnocení havarijních plánů pro případy závažných nehod, 
f) sledování funkčnosti systému řízení bezpečnosti, zejména 

přijetí a provádění postupů průběžného hodnocení dodržování 

cílů stanovených politikou prevence závažných nehod ze strany 

provozovatele a jeho systémem řízení bezpečnosti 

a mechanismus pro vyšetřování a provedení nápravných opatření 

v případě, že se nedodržují. Postupy by měly ze strany 

provozovatele zahrnovat systém hlášení závažných nehod nebo 

případů, kdy k nim téměř došlo, zvláště v případech, kdy 
zklamala ochranná opatření, dále vyšetřování a následná opatření 

na základě získaných zkušeností, 
g) postup revize a hodnocení systému řízení bezpečnosti, 

zejména přijetí a provádění postupů pro pravidelné systematické 

hodnocení politiky prevence závažných nehod a účinnosti 

a vhodnosti systému řízení bezpečnosti; dokumentované 

hodnocení provádění politiky a systému řízení bezpečnosti a jeho 
aktualizace. 
(3) Provozovatel je povinen při zpracování havarijního plánu 

a při změně podmínek, nejméně však jednou za rok, vyhodnotit 
rizika závažných nehod a na jejich základě zpracovat opatření 

nezbytná k prevenci těchto nehod, zejména organizační strukturu, 

povinnosti zaměstnanců, běžné způsoby, postupy, procesy 

a zdroje pro určování a provádění zásad prevence závažných 

nehod a k omezení jejich nepříznivých důsledků pro lidské zdraví 

nebo životní prostředí, včetně případných přeshraničních vlivů, 

která je nutno přijmout při provozu, údržbě, ukončení provozu 

a v době po ukončení provozu úložného místa. 
(4) Krajský úřad zapracuje do havarijního plánu kraje 

opatření, která je nutno v případě závažné nehody provést mimo 

úložné místo kategorie I.  
(5) Krajský úřad zajistí, aby byly veřejnosti k dispozici 
informace o bezpečnostních opatřeních a úkonech požadovaných 

v případě závažné nehody, a to 
a) údaje podle § 37 správního řádu a údaje o umístění 

úložného místa, 
b) určené osoby poskytující informace podle zastávané funkce, 
c) sdělení o tom, že provoz úložného místa podléhá tomuto 
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zákonu a právním předpisům vydaným na jeho základě a že 

příslušnému orgánu bylo podáno oznámení o vyhodnocení rizik, 
d) jednoduché a jasné vysvětlení činnosti nebo činností 

prováděných na úložném místě,  
e) názvy a klasifikace stupně nebezpečí látek a přípravků 

používaných na úložném místě a odpadů, které by mohly vést 
k závažné nehodě,  
f) obecné informace o povaze nebezpečí závažné nehody, 

včetně možných účinků na obyvatelstvo a životní prostředí, 
g) informace o tom, jak bude obyvatelstvo varováno 

a informováno v případě závažné nehody, 
h) informace o opatřeních, která má obyvatelstvo učinit, a o 
tom, jak se má zachovat v případě závažné nehody, 
i) sdělení o tom, že se od provozovatele vyžaduje provedení 

odpovídajících opatření na místě, zejména spojení se 

záchrannými službami, aby bylo možno zdolat závažné nehody 

a omezit jejich účinky, 
j) informaci o tom, že v době zdolávání závažné nehody je 

nutné se řídit příkazy vedoucího likvidace havárie a pokyny nebo 
příkazy záchranných služeb, 
k) podrobnosti o způsobu, jímž lze obdržet související 

informace. 
Havarijní plán podle odstavce 1 může být nahrazen havarijním 

plánem podle jiných právních předpisů, pokud odpovídá 

požadavkům tohoto zákona. 
  9936     
Článek 7 Žádost a povolení 

1. Žádnému zařízení pro nakládání s odpady nesmí být umožněn 

provoz bez povolení uděleného příslušným orgánem. Povolení 

musí obsahovat prvky uvedené v odstavci 2 tohoto článku a jasné 

údaje o kategorii zařízení pro nakládání s odpady v souladu s 

kritérii uvedenými v článku 9. 
Pokud jsou splněny všechny požadavky tohoto článku, mohou 

být veškerá povolení vydaná v souladu s jinými vnitrostátními 

právními předpisy nebo s jinými právními předpisy Společenství 

sloučena v jediné povolení, pokud se tím zamezí zbytečnému 

zdvojování informací a opakování činností provozovatele a 

příslušného orgánu. Údaje uvedené v odstavci 2 mohou být 

obsaženy v jediném povolení nebo v několika povoleních, pokud 

157/2009 
ve znění 

168/2013 
225/2017 

§ 8 1) Úložné místo lze provozovat pouze na základě povolení. 

Provoz úložného místa a jeho změny povoluje obvodní báňský 

úřad.  
2) Kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu 

k žádosti o povolení provozu úložného místa musí provozovatel 

připojit  
a) schválený plán (§ 5), 
b) návrh na vytvoření rezervy finančních prostředků (§ 13), 
c) stanovisko a dokumentace k posouzení vlivů provedení 

záměru na životní prostředí vydané podle jiného právního 

předpisu, pokud je tímto předpisem požadováno, 
d) rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru, jde-li o úložné 

místo v dobývacím prostoru,  

PT  
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jsou splněny všechny požadavky tohoto článku. 
2. Žádost o povolení musí obsahovat alespoň tyto údaje: 
a) totožnost provozovatele; 
b) návrh umístění zařízení pro nakládání s odpady včetně všech 

možných alternativních umístění; 
c) plán pro nakládání s odpady podle článku 5; 
d) vhodná opatření týkající se finanční nebo jiné rovnocenné 

záruky podle článku 14; 
e) informace poskytnuté provozovatelem v souladu s článkem 5 

směrnice 85/337/EHS [19], pokud je v uvedené směrnici 

požadováno hodnocení vlivu na životní prostředí. 
3. Příslušný orgán vydá povolení pouze, je-li přesvědčen, že: 
a) provozovatel splňuje příslušné požadavky podle této směrnice; 
b) nakládání s odpadem není v přímém rozporu s prováděním 

příslušného plánu pro nakládání s odpady podle článku 7 

směrnice 75/442/EHS ani je jiným způsobem nenarušuje. 
4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily 

pravidelná posouzení podmínek povolení příslušným orgánem a 

podle potřeby jejich aktualizaci: 
- pokud v provozu zařízení pro nakládání s odpady nebo u 

ukládaného odpadu došlo k podstatným změnám, 
- na základě výsledků monitorování sdělených provozovatelem 

podle čl. 11 odst. 3 nebo na základě kontrol vykonaných podle 

článku 17, 
- na základě výměny informací o podstatných změnách týkajících 

se nejlepších dostupných technik podle čl. 21 odst. 3. 
5. Informace obsažené v povolení, které bylo vydáno podle 

tohoto článku, se poskytnou příslušným vnitrostátním 

statistickým orgánům a příslušným statistickým orgánům 

Společenství, pokud jsou požadovány pro statistické účely. 

Citlivé informace ryze obchodní povahy, například informace 

týkající se obchodních vztahů, nákladové složky a objemu 

hospodářsky využitelných zásob nerostných surovin, se 
nezveřejňují. 

e) územní rozhodnutí, jde-li o úložné místo, které není 

umístěno v dobývacím prostoru, 
f) stavební povolení a kolaudační rozhodnutí, nebylo-li zřízení 

úložného místa povoleno v rámci povolení hornické činnosti 

nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, jde-li o odval, 
g) povolení vodoprávního úřadu pro stavbu odkaliště 

a kolaudační souhlas, 
h) manipulační řád odkaliště, pokud jeho zpracování bylo 
uloženo vodoprávním úřadem, 
i) vyhodnocení možnosti tvorby průsaků, včetně obsahu 

znečišťujících látek ve výluzích a jejich pH, a to během provozu 

i po ukončení provozu úložného místa, a určení vodní bilance, 
j) havarijní plán určující opatření, která je nutno provést ke 

zdolání závažné nehody, 
k) v případě úložných míst kategorie I podklady pro havarijní 

plán kraje, 
l) souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle jiného právního 

předpisu. 
3) Řízení o povolení provozu úložného místa nebo jeho změny se 

zahajuje na návrh provozovatele. Účastníky řízení o povolení 

provozu úložného místa jsou provozovatel, obec, v jejímž 

územním obvodu má být úložné místo zřízeno, a osoby, jejichž 

práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být 

povolením dotčeny.  
4) V povolení stanoví obvodní báňský úřad kromě údajů 

uvedených v žádosti podle odstavce 2 písm. a) a c) podmínky pro 

ukládání těžebního odpadu, způsob řešení tvorby rezervy 

finančních prostředků, způsob kontrol a sledování úložného 

místa a opatření pro ukončení provozu úložného místa a pro jeho 
sanaci a rekultivaci. 
5) Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu požádat 

o změnu vydaného povolení provozu úložného místa,  
a) pokud došlo ke změnám ve složení ukládaného těžebního 

odpadu nebo provozu úložného místa, které by mohly mít 

nepříznivý vliv na lidské zdraví nebo životní prostředí, nebo 
b) pokud na základě výsledků monitorování zjistil změny, které 

mohou významně ovlivnit bezpečnost provozu úložného místa. 
6) Informace obsažené v povolení podle odstavce 4  poskytne 

Český báňský úřad orgánům státní statistické služby a 
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příslušným  statistickým orgánům Evropské unie, pokud jsou 

požadovány  pro statistické účely. Citlivé informace obchodní 

povahy, například informace týkající se obchodních vztahů, 

nákladové složky a objemu hospodářsky využitelných zásob 

nerostných surovin, se nezveřejňují. 
 

  9936     
Článek 8 

odst.1-6 
Účast veřejnosti 
1. Veřejnost je informována pomocí veřejného oznámení nebo 

jinými vhodnými prostředky, například elektronickými 

sdělovacími prostředky, pokud jsou k dispozici, s těmito 

skutečnostmi, a sice v rané fázi povolovacího řízení nebo 

nejpozději ve chvíli, kdy lze tyto informace poskytnout: 
a) žádost o povolení; 
b) případně skutečnost, že rozhodnutí týkající se žádosti o 

povolení podléhá konzultaci mezi členskými státy v souladu s 

článkem 16; 
c) údaje o příslušných orgánech odpovědných za rozhodování, o 

orgánech, od kterých je možno získat informace a kterým je 

možno předkládat připomínky nebo otázky, a údaje o časovém 

harmonogramu pro doručování připomínek a otázek; 
d) povaha možných rozhodnutí; 
e) v případě potřeby údaje týkající se návrhu na aktualizaci 

povolení nebo podmínek povolení; 
f) čas, místo a případně prostředky zpřístupnění příslušných 

informací; 
g) údaje o opatřeních, která umožní účast veřejnosti podle 

odstavce 7. 
2. Členské státy zajistí, aby byly dotčené veřejnosti v 

přiměřených lhůtách zpřístupněny: 
a) nejdůležitější zprávy a podklady předané podle vnitrostátních 

právních předpisů příslušnému orgánu ke dni, kdy je veřejnost 

informována podle odstavce 1; 
b) v souladu s ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k 

informacím o životním prostředí [20] další informace kromě 

informací uvedených v odstavci 1 tohoto článku, které se týkají 

rozhodování podle článku 7 této směrnice a které vyšly najevo 

poté, co byly poskytnuty veřejnosti informace podle odstavce 1 

157/2009 § 9 1) Obvodní báňský úřad zahájí z moci úřední řízení 

o změně vydaného povolení provozu úložného místa, pokud 

provozovatel nesplnil některou z povinností uložených v § 8 

odst. 5. 
2) Obvodní báňský úřad zahájí na návrh provozovatele řízení 

o změně vydaného povolení provozu úložného místa v případě, 

že provozovatel navrhuje použití účinnější dostupné techniky 

využitelné při provozu úložného místa. 
3) Obvodní báňský úřad provoz úložného místa nebo jeho změnu 

nepovolí, pokud provozovatel nesplňuje požadavky stanovené 

zákonem nebo je-li nakládání s těžebním odpadem v  rozporu 
s Plánem odpadového hospodářství kraje. 
4) Řízení o povolení provozu nebo změny úložného místa lze 

spojit s řízením o povolení hornické činnosti nebo činnosti 
prováděné hornickým způsobem. 
5) Obvodní báňský úřad informuje též prostřednictvím portálu 

veřejné správy veřejnost, a to již v rámci povolovacího řízení, o 
a) žádosti o povolení provozu úložného místa,  
b) podkladech pro vydávané rozhodnutí, 
c) skutečnosti, že rozhodnutí o povolení podléhá konzultaci 

mezi členskými státy, 
d) údajích o orgánech, od kterých je možno získat informace 

a kterým je možno předkládat  
připomínky nebo otázky, a o lhůtách pro doručování připomínek 

a otázek, 
e) údajích týkajících se návrhu na změnu povolení provozu 

úložného místa nebo podmínek povolení, 
f) opatřeních, která umožní účast osob podle § 8 odst. 3, 
g) návrhu rozhodnutí o povolení provozu úložného místa a o 
změnách v povolení provozu úložného místa.  
 

PT  
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tohoto článku. 
3. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby v souladu s 

odstavcem 1 tohoto článku zajistily, že veřejnost bude 
informována o aktualizaci podmínek povolení v souladu s čl. 7 

odst. 4. 
4. Dotčená veřejnost je oprávněna sdělit své připomínky a svá 

stanoviska příslušnému orgánu před přijetím rozhodnutí. 
5. Při rozhodování se vezmou náležitě v úvahu výsledky 

konzultací uskutečněných podle tohoto článku. 
6. Příslušný orgán informuje dotčenou veřejnost v souladu s 

příslušnými postupy o vydání rozhodnutí a zpřístupní jí tyto 

informace: 
a) obsah rozhodnutí, včetně kopie povolení; 
b) důvody rozhodnutí a úvahy, na kterých je rozhodnutí 

založeno. 
Článek 8 odst.7 7. Členské státy určí podrobně určí opatření pro účast veřejnosti 

podle tohoto článku tak, aby byla dotčené veřejnosti umožněna 

účinná příprava a účast. 

157/2009 
ve znění 

168/2013 

§ 14 odst. 4 
(4) Krajský úřad zajistí, aby veřejnost byla prostřednictvím 

úřední desky a portálu veřejné správy informována do 15 dnů od 

přijetí podání o přípravě nebo přezkoumání havarijního plánu pro 

úložná místa kategorie I s tím, že veřejnost může k těmto 

návrhům sdělit do 30 dnů od jejich zveřejnění své připomínky 

krajskému úřadu. Krajský úřad zveřejní jejich vypořádání 

obdobným způsobem ještě před schválením havarijního plánu. 

Opatření, která je nutno v případě závažné nehody provést mimo 

úložné místo kategorie I, krajský úřad zapracuje do havarijního 

plánu kraje34). 

PT  

Článek 9 Klasifikační systém pro zařízení pro nakládání s odpady 
Pro účely této směrnice zařadí příslušné orgány do kategorie A 

zařízení pro nakládání s odpady v souladu s kritérii uvedenými v 

příloze III. 

157/2009 § 4 1) Úložná místa se z hlediska možných vlivů na životy, lidské 

zdraví a životní prostředí zařazují do kategorií I nebo II. 
O zařazení úložného místa do kategorie a o změně kategorie 

rozhodne na základě žádosti provozovatele obvodní báňský úřad. 

Účastníky řízení o zařazení úložného místa do kategorie a změny 

zařazení do kategorie jsou žadatel a obec, v jejímž územním 

obvodu má být úložné místo zřízeno. 
2) Úložné místo se zařadí do kategorie I v případě, že 

z provedeného hodnocení rizik, a u odkališť z posudku osoby 
pověřené podle jiného právního předpisu plyne, že by selhání 

techniky nebo chybná manipulace mohly zapříčinit závažnou 

nehodu, přitom se bere v úvahu zejména současná a budoucí 

velikost a umístění úložného místa a jeho dopadu na životní 

PT  
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prostředí. Úložné místo se zařadí do kategorie I také na základě 

posouzení množství ukládaného nebezpečného těžebního odpadu 

nebo objemu nebezpečných chemických látek a přípravků 

obsažených v ukládaném těžebním odpadu, s ohledem na limit 
stanovený prováděcím právním předpisem podle odstavce 6.  
3) Úložná místa, která nesplňují podmínky pro zařazení do 

kategorie I, nebo úložná místa, určená jen pro těžební odpad 

vznikající z těžby, úpravy a skladování rašeliny, se zařazují vždy 

do kategorie II. 
4) V žádosti o zařazení úložného místa do kategorie musí 

provozovatel uvést 
b) charakter a množství těžebního odpadu, který se bude 

v úložném místě ukládat, v rozsahu nutném k posouzení 

dlouhodobé stability úložného místa a předcházení závažným 

nehodám, který zahrnuje popis očekávaných fyzikálních 

a chemických vlastností těžebního odpadu, s ohledem na jeho 
stabilitu za různých atmosférických podmínek, s ohledem na typ 
těženého nerostu a vlastnosti skrývky nebo hlušiny, které budou 

v průběhu těžby přemisťovány, 
c) zařazení těžebního odpadu podle Katalogu odpadů a podle 
kategorií se zvláštním zřetelem k jeho nebezpečným vlastnostem 

podle jiného právního předpisu, 
d) popis chemických látek, které se mají používat při úpravě 

nerostů, a jejich stabilita, 
e) popis způsobu ukládání, 
f) systém dopravy těžebních odpadů na úložné místo. 
5) Pokud dojde u ukládaného těžebního odpadu ke změnám jeho 

složení, které mohou vést ke změně kategorie úložného místa, je 

provozovatel povinen požádat obvodní báňský úřad o změnu 

zařazení úložného místa. 
Článek 10 Vytěžené prostory 

1. Členské státy zajistí, aby provozovatel, který za účelem 

rekultivace a stavby vyplňuje těžebním odpadem vytěžené 

prostory vzniklé povrchovou nebo hlubinnou těžbou, přijal 

vhodná opatření za účelem: 
1. zajištění stability těžebního odpadu obdobně jako podle čl. 11 

odst. 2; 
2. předcházení znečištění půdy a povrchových a podzemních vod 

obdobně jako podle čl. 13 odst. 1, 3 a 5; 

157/2009 
ve znění 

168/2013 

§ 16 odst. 1 
a 3 

1) Provozovatel, který z důvodů rekultivačních nebo 

stavebních prací vyplňuje zpětně těžebním odpadem vytěžené 

prostory vzniklé povrchovou nebo hlubinnou těžbou, přijme 

vhodná opatření za účelem 
a) zajištění stability těžebního odpadu, 
b) předcházení znečištění půdy a povrchových a podzemních 

vod31), 
c) zajištění monitorování těžebního odpadu a vytěžených 

prostor. 
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3. zajištění monitorování těžebního odpadu a vytěžených prostor 

obdobně jako podle čl. 12 odst. 4 a 5. 
2. Směrnice 1999/31/ES se i nadále podle potřeby vztahuje na 

jiný odpad než těžební odpad používaný pro vyplňování 

vytěžených prostor. 

(3) Při ukládání těžebního odpadu do vytěžených prostor, ve 
kterých po uzavření může dojít k naplnění vodou, poskytne 

provozovatel příslušnému obvodnímu báňskému úřadu a 

vodoprávnímu úřadu informace o přijatých opatřeních podle 

požadavku odstavce 1 písm. b). 
 

Článek 11 odst. 
1 a 2 

Stavba a řízení zařízení pro nakládání s odpady 
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že 

zařízení pro nakládání s odpady je v rukou způsobilé osoby a že 

je postaráno o technický vývoj a odborné vzdělávání 

zaměstnanců. 
2. Příslušný orgán se přesvědčí, že při stavbě nového zařízení pro 

nakládání s odpady nebo při změně stávajícího zařízení 

provozovatel zajistí, že: 
a) zařízení pro nakládání s odpady je vhodně umístěno, přičemž 

se vezmou v úvahu především povinnosti Společenství nebo 

jednotlivých států týkající se chráněných oblastí a geologické, 

hydrologické, hydrogeologické, seismické a geotechnické 

faktory, a je navrženo tak, aby splňovalo z krátkodobého i 

dlouhodobého hlediska všechny nezbytné podmínky pro 

předcházení znečištění půdy, ovzduší, podzemních nebo 
povrchových vod, zejména s ohledem na směrnice 76/464/EHS 

[21], 80/68/EHS [22] a 2000/60/ES, je zajištěn účinný sběr 

znečištěné vody a průsakové vody, pokud je vyžadován v 

povolení, a je omezena eroze způsobovaná větrem a vodou v 

nejvyšší technicky možné a hospodářsky únosné míře; 
b) zařízení pro nakládání s odpady je vybudováno, řízeno a 

udržováno tak, aby byla zajištěna jeho fyzická stabilita, aby se z 

krátkodobého i dlouhodobého hlediska předcházelo znečištění 

půdy, ovzduší, povrchových nebo podzemních vod a aby se co 
možná nejvíce minimalizovalo poškození krajiny; 
c) existují vhodné plány a opatření pro pravidelné monitorování a 

kontrolu zařízení pro nakládání s odpady způsobilými osobami a 

pro učinění kroků v případě, že jejich výsledky prokáží 

nestabilitu nebo znečištění vody nebo půdy; 
d) jsou přijata vhodná opatření pro rekultivaci oblasti a pro 

ukončení provozu zařízení pro nakládání s odpady; 
e) jsou přijata vhodná opatření pro období po ukončení provozu 

157/2009 
ve znění 
225/2017  

§ 6 odst. 1 
až 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Pro uložení těžebních odpadů musí provozovatel zřídit úložné 

místo, není-li dále stanoveno jinak; tím nejsou dotčena 

ustanovení jiných právních předpisů17). Schválený plán musí být 

součástí žádosti o povolení stavby úložného místa, pokud její 

povolení nebude spojeno s řízením o umístění úložného místa.  
  
(2) Umístění stavby úložného místa v hranicích dobývacího 

prostoru, jakož i její změnu a užívání povoluje, případně její 

odstranění nařizuje nebo povoluje obvodní báňský úřad39).  
  
(3) Umístění stavby úložného místa mimo dobývací prostor, 

jakož i její změnu nebo užívání, případně její odstranění nařizují 

nebo povolují orgány podle zvláštních právních předpisů21). 
Příslušný obvodní báňský úřad je v takovém případě dotčeným 

orgánem.  
  
(4) Za stavbu úložného místa se nepovažuje uložení  
  
a) těžebních odpadů klasifikovaných jako nebezpečné, které 

vznikly neočekávaně, mají-li být uloženy v daném místě po dobu 

kratší než 6 měsíců,  
  
b) těžebních odpadů, které nejsou klasifikované jako nebezpečné, 

mají-li být uloženy v daném místě na dobu kratší než 12 měsíců,  
  
c) neznečištěných zemin, těžebních odpadů, které nejsou 

klasifikované jako nebezpečné a vznikají při ložiskovém 

průzkumu nerostů, odpadů vznikajících při těžbě, úpravě a 

skladování rašeliny a inertního těžebního odpadu, mají-li být v 

daném místě uloženy na dobu kratší než 3 roky.  
 Doba podle písmen a) až c) počíná běžet ode dne 

prvního uložení těžebního odpadu v daném místě.  

PT  
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zařízení pro nakládání s odpady. 
Záznamy o monitorování a kontrolách podle písmene c) jsou 

vedeny společně s podklady k povolení, aby se zajistilo patřičné 

předání informací, zejména v případě změny provozovatele. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(5) Při umístění a povolení stavby, povolení provozu nebo při 

změně úložného místa je provozovatel povinen  
  
a) úložné místo umístit s ohledem na chráněné oblasti a 

geologické, hydrologické, hydrogeologické, seismické a 

geotechnické faktory a navrhnout jej tak, aby  
1. splňovalo všechny nezbytné podmínky pro předcházení 

znečištění půdy, ovzduší a podzemních nebo povrchových vod 

stanovené jinými právními předpisy18),  
2. byl zajištěn účinný sběr znečištěné vody a průsaků, pokud je 

vyžadován v povolení podle § 8, a  
3. byla omezena eroze způsobovaná větrem a vodou v nejvyšší 

technicky možné a ekonomicky únosné míře,  
  
b) úložné místo provést a udržovat tak, aby byla zajištěna jeho 

geotechnická stabilita, aby se předcházelo znečištění půdy, 

ovzduší a povrchových nebo podzemních vod a aby bylo co 

možná nejvíce minimalizováno poškození krajiny,  
  
c) vypracovat postup pro pravidelné monitorování a kontrolu 

úložného místa v průběhu jeho provozu a po určenou dobu po 

jeho ukončení,  
  
d) podle postupu uvedeného v písmenu c) monitorovat a 
kontrolovat úložné místo.  
  
(6) V případě, že výsledky kontrol podle odstavce 5 písm. d) 
prokáží nestabilitu úložného místa nebo znečištění vody nebo 

půdy, musí provozovatel přijmout nezbytná opatření k odstranění 

těchto nedostatků a musí informovat orgán, který provoz 

úložného místa povolil.  
  
(7) Záznamy o monitorování a kontrolách podle odstavce 5 písm. 

d) musí provozovatel vést společně s podklady k povolení po 

dobu provozu úložného místa a uchovávat v souladu s § 11 odst. 

2.  
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Čl.  11 odst. 3 3. Provozovatel oznámí bez zbytečného odkladu a nejpozději 

však do 48 hodin příslušnému orgánu jakoukoli událost, která by 

mohla ovlivnit stabilitu zařízení pro nakládání s odpady, a 

jakýkoli nepříznivý vliv zařízení na životní prostředí zjištěný při 

kontrole nebo monitorování. Provozovatel v případě potřeby 

provede vnitřní havarijní plán a řídí se jakýmikoli dalšími 

pokyny příslušného orgánu o nápravných opatřeních, která mají 

být přijata. 
Provozovatel nese náklady opatření, která mají být přijata. 
Podle harmonogramu stanoveného příslušným orgánem, nejméně 

však jednou ročně, předloží provozovatel příslušným orgánům na 

základě shromážděných údajů zprávu o veškerých výsledcích 

monitorování s cílem prokázat dodržování podmínek povolení a 

zlepšit znalosti o odpadu a o chování zařízení pro nakládání s 

odpady. Na základě této zprávy rozhodne příslušný orgán, zda je 

nutný posudek nezávislého odborníka. 

157/2009
ve znění 

225/2017 

§ 6 odst.8 a 
9 

8)Provozovatel je povinen oznámit příslušnému obvodnímu 

báňskému úřadu, u odkališť rovněž příslušnému vodoprávnímu 

úřadu, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin každou 

událost, která by mohla ovlivnit stabilitu úložného místa, a každý 

jeho nepříznivý vliv na životní prostředí zjištěný při kontrole 

nebo monitorování. Provozovatel v případě potřeby postupuje 

podle havarijního plánu a bez zbytečného odkladu musí vznik 

takové události oznámit orgánu podle věty první a dalším 

orgánům uvedeným v havarijním plánu.  
9) Pokud dojde při nakládání s těžebním odpadem k závažné 

nehodě, je provozovatel povinen tuto skutečnost ohlásit také 

odborové organizaci, radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nepůsobí-li 
u provozovatele žádný ze zástupců zaměstnanců uvedených ve 

větě první, musí být zaměstnanci informováni přímo. 

PT  
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  157/2009 

ve znění 

168/2013 

§ 11 odst. 1 1) Provozovatel je povinen předložit nejméně jednou  ročně 
obvodnímu báňskému úřadu na základě shromážděných údajů 

písemnou zprávu o výsledcích monitorování a o provozu 

úložného místa, s výjimkou úložných míst pro ukládání 

těžebního odpadu, který nebyl klasifikován jako nebezpečný, kde 

může obvodní báňský úřad určit jiný interval pro předkládání 

zprávy. Bez ohledu na tuto lhůtu musí předložit zprávu také 

v případě, že výsledky monitorování ukazují na podstatné 

zhoršení sledovaných parametrů29). 
 

  

Článek 12 Postupy při ukončení a po ukončení provozu zařízení pro 

nakládání s odpady 
1. Členské státy přijmou opatření k zajištění souladu s odstavci 2 

až 5. 
2. Zařízení pro nakládání s odpady zahájí proces ukončení 

provozu pouze v případě, že je splněna jedna z těchto podmínek: 
a) příslušné podmínky uvedené v povolení jsou splněny; 
b) povolení je na žádost provozovatele uděleno příslušným 

orgánem; 
c) příslušný orgán za tímto účelem vydá odůvodněné rozhodnutí. 
3. Zařízení pro nakládání s odpady může být považováno za 

uzavřené s konečnou platností až poté, co příslušný orgán 

157/2009 
ve znění 

168/2013 

§ 10 1) Provoz úložného místa lze řádně ukončit po dokončení 

sanačních a rekultivačních prací, a to jen na základě povolení 

vydaného obvodním báňským úřadem na žádost provozovatele. 

Součástí žádosti musí být zpráva o celkovém vyhodnocení 

úložného místa včetně způsobu jeho zajištění a splnění opatření 

pro ukončení provozu úložného místa a sanaci a rekultivaci. 
Součástí žádosti musí být také stanoviska dotčených orgánů 

veřejné správy podle jiných právních předpisů, pokud byla 

vydána. 
2) Na základě žádosti provozovatele o povolení ukončení 

provozu úložného místa obvodní báňský úřad provede kontrolu 

na místě.  

PT  
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provede bez zbytečného prodlení konečnou kontrolu na místě, 

vyhodnotí všechny zprávy předložené provozovatelem, potvrdí, 

že na území zasaženém provozem zařízení pro nakládání s 

odpady proběhla rekultivace, a sdělí provozovateli svůj souhlas s 

ukončením provozu. 
Tento souhlas nijak nesnižuje povinnosti provozovatele, které 

pro něho vyplývají z podmínek povolení nebo z jiných právních 

předpisů. 
4. Provozovatel je v období po ukončení provozu zařízení pro 

nakládání s odpady odpovědný za údržbu, monitorování, 

kontrolu a nápravná opatření po dobu, kterou příslušný orgán 

považuje za nutnou s přihlédnutím k povaze a trvání nebezpečí, 

aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy nebo právní 

předpisy Společenství upravující povinnosti držitele odpadu, 

pokud příslušný orgán nerozhodne, že tento úkol od 

provozovatele převezme. 
5. Pokud to příslušný orgán po ukončení provozu zařízení pro 

nakládání s odpady považuje za nutné za účelem splnění 

environmentálních požadavků stanovených v právních 

předpisech Společenství, zejména požadavků ve směrnicích 

76/464/EHS, 80/68/EHS a 2000/60/ES, provozovatel mimo jiné 

zkontroluje fyzickou a chemickou stabilitu zařízení a 

minimalizuje vliv na životní prostředí, zejména s ohledem na 

podzemní a povrchové vody, přičemž zajistí, aby: 
a) všechny objekty zařízení byly monitorovány a udržovány 

pomocí kontrolních a měřicích přístrojů, které jsou vždy 

připraveny k použití; 
b) případné přepadové kanály a výpusti byly udržovány čisté a 

volné. 
6. Po ukončení provozu zařízení pro nakládání s odpady oznámí 

provozovatel neprodleně příslušnému orgánu jakoukoli událost 

nebo vývoj, který by mohl ovlivnit stabilitu zařízení pro 

nakládání s odpady, a jakýkoli významný nepříznivý vliv na 

životní prostředí zjištěný při příslušné kontrole nebo 

monitorování. Provozovatel v případě potřeby provede vnitřní 

havarijní plán a řídí se jakýmikoli dalšími pokyny příslušného 

orgánu o nápravných opatřeních, která mají být přijata. 
Provozovatel nese náklady opatření, která mají být přijata. 
Podle harmonogramu stanoveného příslušným orgánem předloží 

3) Účastníky řízení jsou provozovatel a obec, v jejímž územním 

obvodu se úložné místo nachází. V povolení stanoví obvodní 

báňský úřad podmínky pro údržbu, monitorování, kontrolu 
a nápravná opatření pro dobu určenou pro monitorování po 

ukončení provozu po ukončení provozu úložného místa, a to 
s přihlédnutím ke kategorii úložného místa. V povolení dále 

obvodní báňský úřad uvede, že je provozovatel zproštěn 

povinností podle § 13. Vydáním povolení k ukončení provozu 

nejsou dotčeny povinnosti provozovatele vyplývající z podmínek 

povolení provozu úložného místa nebo z jiných právních 

předpisů. 
4) Provozovatel je v období po ukončení provozu úložného místa 

odpovědný za údržbu, monitorování, kontrolu a plnění 

nápravných opatření po dobu, kterou obvodní báňský úřad 

považuje za nutnou s přihlédnutím k povaze a trvání nebezpečí 

a kterou stanoví v povolení podle odstavce 3. 
5) Provozovatel po ukončení provozu úložného místa je povinen 

kontrolovat jeho geotechnickou a chemickou stabilitu 
a minimalizovat negativní vliv na životní prostředí, zejména 

s ohledem na podzemní a povrchové vody, a to tím, že zajistí, 

aby 
a) úložné místo bylo udržováno a monitorováno pomocí 

kontrolních a měřicích přístrojů umístěných na úložném místě 

podle rozhodnutí o ukončení provozu a přístrojů, které je 

provozovatel povinen mít připraveny k použití, 
b) přepadové kanály a výpusti, jsou-li součástí zajištění 

stability úložného místa, byly udržovány čisté a volné. 
6) Provozovatel po ukončení provozu úložného místa je povinen 

bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému orgánu jakoukoli 

skutečnost zjištěnou při kontrole nebo monitorování, která by 

mohla ovlivnit stabilitu úložného místa, a jeho jakýkoli 

významný nepříznivý vliv na životní prostředí. V případě potřeby 

postupuje podle havarijního plánu. Příslušný orgán může 

provozovateli uložit nápravná opatření. Náklady těchto opatření 

hradí provozovatel.  
7) Pro úložná místa, na kterých bylo ukončeno ukládání 

těžebního odpadu a ze kterých bude uložený materiál odebírán, 

ustanovení  odstavců 1 až 6 se nepoužije; pro tyto činnosti musí 

být vypracován  plán podle § 5. 
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provozovatel příslušným orgánům na základě shromážděných 

údajů zprávu o veškerých výsledcích monitorování s cílem 

prokázat dodržování podmínek povolení a zlepšit znalosti o 

odpadu a o chování zařízení pro nakládání s odpady. 

 

Článek 13 odst. 

1-3 
Předcházení zhoršování stavu vody a znečištění ovzduší a půdy 
1. Příslušný orgán se přesvědčí, že provozovatel přijal nezbytná 

opatření, aby splnil enviromentální normy Společenství, zejména 

v oblasti předcházení zhoršování současného stavu vod podle 

směrnice 2000/60/ES, mimo jiné aby: 
a) byla vyhodnocena možnost tvorby průsakové vody, včetně 

obsahu znečišťujících látek v průsakové vodě, během provozu i 

po ukončení provozu zařízení pro nakládání s odpady a aby byla 

určena vodní bilance zařízení; 
b) se předcházelo tvorbě průsakové vody a znečištění 

povrchových a podzemních vod a půdy odpadem nebo aby se 
tvorba průsakové vody a znečištění minimalizovala; 
c) se shromáždění a úprava znečištěné vody a průsakové vody ze 

zařízení pro nakládání s odpady prováděly na jakost 

požadovanou pro jejich vypouštění. 
2. Příslušný orgán zajistí, aby provozovatel přijal vhodná 

opatření za účelem předcházení plynným emisím a emisím 

prachu nebo jejich omezení. 
3. Pokud příslušný orgán na základě hodnocení rizik pro životní 

prostředí rozhodl, zejména s ohledem na směrnice 76/464/EHS a 

80/68/EHS nebo 2000/60/ES, že není nutno shromažďovat a 

upravovat průsakovou vodu, nebo pokud bylo stanoveno, že 

zařízení pro nakládání s odpady nepředstavuje možné nebezpečí 

pro půdu a podzemní nebo povrchové vody, mohou se 

požadavky uvedené v odst. 1 písm. b) a c) snížit nebo se od nich 
může upustit. 

157/2009 § 12 odst. 1 1) Provozovatel je povinen 
a) předcházet tvorbě průsaků a znečištění povrchových 

a podzemních vod a půdy těžebním  
odpadem, popřípadě tvorbu průsaků, a znečištění vod 

minimalizovat, 
b) vypouštět v požadované jakosti shromážděnou a upravenou 
znečištěnou vodu nebo průsaky, pokud je tak požadováno 

v povolení podle jiného právního předpisu, 
c) přijmout opatření za účelem omezení a předcházení emisím 

znečisťujících látek do ovzduší v souladu s jiným právním 

předpisem. 
2) Obvodní báňský úřad může se souhlasem vodoprávního úřadu 

rozhodnout, že provozovatel nemusí shromažďovat a upravovat 
znečištěnou vodu a průsaky podle odstavce 1, pokud úložné 

místo nepředstavuje možné nebezpečí pro půdu a nemůže dojít 

k ohrožení jakosti podzemní nebo povrchové vody. 
 

PT  

Článek 13 

odst.4 
4. Členské státy umožní uložení těžebního odpadu v pevné nebo 

kapalné formě nebo v podobě kalu do jiného vodního recipientu, 

než který byl vybudován pro účely ukládání těžebního odpadu, 

pod podmínkou, že provozovatel splňuje příslušné požadavky 

směrnic 76/464/EHS, 80/68/EHS a 2000/60/ES. 

157/2009 § 16 odst. 2  2) Provozovatel může uložit těžební odpad v pevné nebo kapalné 

formě nebo v podobě kalu do povrchových vod pouze za 

podmínek stanovených v jiném právním předpisu. 

 
 

 PT  

Článek 13 

odst.5 
5. Při ukládání těžebního odpadu zpět do vytěžených prostor 

vytvořených v důsledku povrchové nebo podzemní těžby, které 

se po uzavření mohou naplnit vodou, musí provozovatel přijmout 

157/2009 
ve znění 

168/2013 

§ 16 (1)Provozovatel, který z důvodů rekultivačních nebo stavebních 

prací vyplňuje zpětně těžebním odpadem vytěžené prostory 

vzniklé povrchovou nebo hlubinnou těžbou, přijme vhodná 

PT  
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nezbytná opatření pro předcházení nebo minimalizaci zhoršování 

stavu vody a znečištění půdy obdobně jako podle odstavců 1 a 3. 

Provozovatel poskytne příslušnému orgánu informace nezbytné k 

zajištění souladu s povinnostmi stanovenými Společenstvím, 

zejména s povinnostmi ve směrnici 2000/60/ES. 

opatření za účelem 
d) zajištění stability těžebního odpadu, 
b)    předcházení znečištění půdy a povrchových a podzemních 

vod,31) 
c)   zajištění monitorování těžebního odpadu a vytěžených 

prostor. 
(2) Provozovatel může uložit těžební odpad v pevné nebo 

kapalné formě nebo v podobě kalu do povrchových vod pouze za 

podmínek stanovených v jiném právním předpisu31). 

 (3) Při ukládání těžebního odpadu do vytěžených prostor, ve 
kterých po uzavření může dojít k naplnění vodou, poskytne 

provozovatel příslušnému obvodnímu báňskému úřadu a 

vodoprávnímu úřadu informace o přijatých opatřeních podle 

požadavku odstavce 1 písm. b). 
 

Článek 13 

odst.6 
6. V případě odkaliště, které obsahuje kyanid, provozovatel 

zajistí, aby byla koncentrace kyanidu rozložitelného ve slabé 

kyselině v odkališti snížena na nejnižší možnou úroveň pomocí 
nejlepších dostupných technik a aby v zařízeních pro nakládání s 

odpady, kterým bylo uděleno povolení před 1. květnem 2008 

nebo které již byly k tomuto dni v provozu, koncentrace kyanidu 

rozložitelného ve slabé kyselině v okamžiku vypouštění hlušiny z 

úpravny do odkaliště nepřesahovala tyto hodnoty: 50 ppm od 1. 

května 2008, 25 ppm od 1. května 2013, 10 ppm od 1. května 

2018 a 10 ppm v zařízeních, kterým bylo povolení uděleno po 1. 

květnu 2008. 
Na žádost příslušného orgánu provozovatel prokáže pomocí 

hodnocení rizika, které bere v úvahu podmínky konkrétního 

místa, že tyto limity koncentrace nemusí být dále snižovány. 

157/2009 § 24 odst. 1 

a 2 
1) Při nakládání s těžebním odpadem na základě povolení 

vydaných podle jiných právních předpisů přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona provozovatel zajistí, aby ukládaný 

těžební odpad nepřekročil následující limity koncentrací kyanidu 

rozložitelného ve slabé kyselině 
a) 50 ppm ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
b) 25 ppm ode dne 1. května 2013, 
c) 10 ppm ode dne 1. května 2018,  
d) 10 ppm u úložných míst povolených ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona.  
2) Provozovatel podle odstavce 1 je povinen na žádost orgánu 

veřejné správy, příslušného k povolení stavby úložného místa, 

provést analýzu rizik, na základě které může prokázat, že limity 

koncentrace kyanidu v úložném místě stanovené v odstavci 1 
nemusí být dále snižovány. 

PT  

  9936     
Článek 14 Finanční záruka 

1. Před zahájením jakékoli činnosti související s hromaděním 

nebo ukládáním odpadu v zařízení pro nakládání s odpady 
požádá příslušný orgán v souladu s postupy určenými členskými 

státy o finanční záruku (např. složením finančního obnosu, 

včetně vzájemných záručních fondů financovaných odvětvím) 

nebo o jinou rovnocennou záruku, a to tak, aby: 

157/2009  § 13 
 
 
 
 
 
 

(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, je provozovatel 

povinen na činnosti související s nakládáním s těžebním 

odpadem v předstihu vytvářet rezervu finančních prostředků. 

Ustanovení pro tvorbu rezervy podle horního zákona se použijí 

obdobně. Výše rezervy vytvářené na vrub nákladů musí 

odpovídat potřebám k zajištění činností podle věty první; tato 

PT  
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a) byly splněny všechny povinnosti podle povolení vydaného v 

souladu s touto směrnicí, včetně ustanovení týkajících se období 

po ukončení provozu; 
b) byly ve stanovenou dobu k dispozici prostředky pro 

rekultivaci území zasaženého provozem zařízení pro nakládání s 

odpady, jak je popsáno v plánu pro nakládání s odpady 

vypracovaném podle článku 5 a požadovaném v povolení podle 

článku 7. 
2. Výše záruky podle odstavce 1 se vypočítá na základě: 
a) pravděpodobného vlivu zařízení pro nakládání s odpady na 

životní prostředí, přičemž se vezme v úvahu zejména kategorie 

zařízení pro nakládání s odpady, vlastnosti odpadu a budoucí 

využití rekultivované oblasti; 
b) předpokladu, že nezávislé a odborně způsobilé třetí strany 

vyhodnotí a provedou potřebné rekultivační práce. 
3. Výše záruky se pravidelně upraví v souladu s jakoukoliv 

rekultivační prací, kterou je nutno provést na území zasaženém 

zařízením pro nakládání s odpady, jak je popsáno v plánu pro 

nakládání s odpady vypracovaném podle článku 5 a 

požadovaném v povolení podle článku 7. 
4. Pokud příslušný orgán povolí ukončení provozu podle čl. 12 

odst. 3, uvědomí tento orgán provozovatele písemně, že je 

zproštěn své záruční povinnosti podle odstavce 1 tohoto článku s 

výjimkou povinností týkajících se období po ukončení provozu 

podle čl. 12 odst. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rezerva je nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Výše 

rezervy  se vypočítá na základě předpokladu, že by potřebné 

rekultivační práce vyhodnotily a provedly nezávislé a odborně 

způsobilé třetí strany. 

(2) Výši rezervy finančních prostředků provozovatel se 

souhlasem obvodního báňského úřadu upraví jednou za 5 let tak, 

aby byla v souladu s potřebou sanačních a rekultivačních prací, 

které je nutno provést na území zasaženém provozem úložného 

místa, jak je popsáno v plánu a požadováno v povolení provozu 

úložného místa. 
(3) Rezerva finančních prostředků nesmí být použita 

v rozporu s účelem, pro který byla vytvořena. 
 

 

  157/2009 
ve znění 

168/2013 

§ 10 odst. 3 
druhá věta 

V povolení dále obvodní báňský úřad uvede, že je provozovatel 

zproštěn povinností podle § 13. 

 

  

  428/2009 § 3 (1) Rezerva finančních prostředků podle § 13 zákona 

se vytváří na uzavírání, sanaci včetně rekultivace4) a 
monitorování úložného místa po ukončení jeho provozu, a to 

v souladu s povolením jeho provozu podle § 8 zákona a 

povolením ukončení jeho provozu podle § 10 zákona. 
 

(2) Výpočet celkové výše a časový průběh tvorby a 

čerpání rezervy finančních prostředků podle odstavce 1 je 
zpracován tak, aby  
a) byly splněny všechny povinnosti vyplývající ze zákona  a z 
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povolení provozu úložného místa a povolení ukončení jeho 

provozu, včetně požadavků týkajících se období po ukončení 

provozu do doby nabytí účinnosti rozhodnutí, že úložné místo 

se považuje za uzavřené, 
b) ve stanovenou dobu určenou plánem a povolením provozu 

úložného místa byly k dispozici finanční prostředky na 

zvláštním vázaném účtu2) ve výši potřebných finančních 

rezerv pro sanaci a rekultivaci území dotčeného provozem 
úložného místa. 

 
(3) Při výpočtu výše rezervy finanční prostředků se 

zohlední 
a) pravděpodobný vliv úložného místa na životní prostředí a 

lidské zdraví, zejména pokud se týká kvality půdy, vod a 

přípustných hodnot vypouštěných znečišťujících látek5); 
přitom se zváží kategorie úložného místa, jeho stabilita,  

vlastnosti uloženého těžebního odpadu a budoucí využití 

uzavřeného úložného místa, 
b) rozsah monitorování a rozsah případných technických 

opatření přijatých během provozu a po ukončení  provozu, 

včetně sanace a rekultivace, případných opatření týkajících se 

obnovení biodiversity, omezení ekologické újmy, a to pro 

splnění požadavků uvedených v písmenu a),  
c) časové rozložení pravděpodobných vlivů dle písmene a) a 

s nimi souvisejících opatření podle písmene b) k jejich 
zmírnění, 

d) výše finančních nákladů potřebných na opatření podle 

písmene b), včetně monitorování, 
posouzené nestrannou, nezávislou a odborně způsobilou 

osobou6), která posoudí i možnost neplánovaného nebo 

předčasného uzavření úložného místa. 
(4) Časový průběh výše roční tvorby rezervy 

finančních prostředků v jednotlivých letech provozu úložného 

místa se vypočítá podle vzorce uvedeného v příloze k této 

vyhlášce. 
(5) Pro postup při čerpání rezervy finančních 

prostředků platí obdobně § 37a horního zákona.   
 

Článek 15 Odpovědnost za životní prostředí 167/2008 Příloha č. 1 1. Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného PT  
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Poznámka 

 

V příloze III směrnice 2004/35/ES se doplňuje nový bod, který 

zní: 
"13. Nakládání s těžebním odpadem podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o 

nakládání s odpady z těžebního průmyslu [23]. 
 

ve znění 
85/2012 

povolení podle zvláštního právního předpisu, 
2. provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo 

výkupu odpadů podléhajících souhlasu podle zvláštního právního 

předpisu, 
3. vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo 

podzemních podléhajících povolení podle zvláštního právního 

předpisu, 
4. čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné 

odvádění do vod povrchových nebo podzemních podléhající 

povolení podle zvláštního právního předpisu, 
5. odběr povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního 

právního předpisu , 
6. odběr podzemních vod podléhající povolení podle zvláštního 

právního předpisu, 
7. čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné 

vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie 

podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu, 
8. vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající 

povolení podle zvláštního právního předpisu, 
9. zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního 

předpisu, 
10. nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a 

chemickými přípravky 38), přípravky na ochranu rostlin 39) nebo 

biocidními přípravky 40) podle zvláštního právního předpisu, 
11. přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných 

chemických přípravků potrubím nebo v železniční 42), silniční 

43), vodní vnitrozemské 44), letecké 45) nebo námořní dopravě 

46), 
12. nakládání s geneticky modifikovanými organismy a 

genetickými produkty podle zvláštního právního předpisu 47), 
13. přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České 

republiky a přes Českou republiku 48), 
14. provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu 49), 
15. nakládání s těžebním odpadem 50). 

Článek 16 Přeshraniční účinky 
1. Pokud si je členský stát, ve kterém je zařízení pro nakládání s 

odpady umístěno, vědom, že by provoz zařízení kategorie A 

mohl mít významný nepříznivý vliv na životní prostředí a mohl 

157/2009 
ve znění 

168/2013 

§ 15 1) V případě, že by provoz úložného místa kategorie I mohl mít 

významný nepříznivý vliv na životní prostředí v jiném členském 

státě Evropské unie (dále jen „členský stát“), nebo představovat 

významné riziko pro lidské zdraví, nebo pokud o to členský stát, 

PT  
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by představovat následná rizika pro lidské zdraví v jiném 

členském státě, nebo pokud o to členský stát, který by mohl být 

takto postižen, požádá, předá členský stát, na jehož území byla 

podána žádost o povolení podle článku 7, druhému členskému 

státu informace podle tohoto článku, a to ve stejnou dobu, kdy je 

zpřístupňuje svým státním příslušníkům. 
Tyto informace poslouží jako podklad pro jakékoli nezbytné 

konzultace v rámci dvoustranných vztahů mezi dvěma členskými 

státy na základě vzájemnosti a rovnoprávnosti. 
2. V rámci svých dvoustranných vztahů zajistí členské státy, aby 

byly žádosti v případech uvedených v odstavci 1 po přiměřenou 

dobu zpřístupněny rovněž dotčené veřejnosti členského státu, 

který by mohl být postižen, aby tato veřejnost mohla využít práva 

sdělit své připomínky předtím, než příslušný orgán dospěje k 

rozhodnutí. 
3. Členské státy zajistí, aby informace poskytnuté 

provozovatelem příslušnému orgánu podle čl. 6 odst. 4 v případě 

havárie týkající se takového zařízení pro nakládání s odpady, 

jaké je uvedeno v odstavci 1 tohoto článku, byly neprodleně 

předány druhému členskému státu a tím se přispělo k 

minimalizaci důsledků havárie pro lidské zdraví a k zhodnocení a 

minimalizaci rozsahu skutečného nebo možného poškození 

životního prostředí. 

který by mohl být takto postižen, požádá, Český báňský úřad mu 

předá informace k povolení provozu úložného místa, které jsou 

součástí  žádosti  o povolení podle § 8 odst. 2 a to ve stejnou 

dobu, kdy je podle § 9 odst. 5 informována veřejnost.. Tyto 
informace poslouží jako podklad pro konzultace v rámci vztahů 

mezi členskými státy na základě vzájemnosti a rovnoprávnosti 

a ke zpřístupnění těchto informací veřejnosti členského státu, aby 

tato veřejnost mohla využít práva sdělit své připomínky ještě 

před vydáním rozhodnutí. 
2) V případě závažné nehody při nakládání s těžebním odpadem 

v České republice ohrožující i sousední členský stát předá Český 

báňský úřad bez zbytečného odkladu informace příslušnému 

orgánu tohoto členského státu, aby ten mohl přijmout potřebná 

opatření a tím se přispělo k omezení důsledků závažné nehody 

pro lidské zdraví a k vyhodnocení a k omezení rozsahu 

skutečného nebo možného poškození životního prostředí. 
3) V případě, že Český báňský úřad obdrží od jiného členského 

státu informace podle odstavce 1, zveřejní tyto informace 

prostřednictvím úřední desky a portálu veřejné správy tak, aby 
veřejnost mohla využít práva sdělit své připomínky ještě před 

vydáním rozhodnutí.  
 

Článek 17 Kontroly příslušným orgánem 
1. Před zahájením ukládání odpadu a poté v pravidelných 

časových odstupech určených dotčenými členskými státy, včetně 

období po ukončení provozu, provede příslušný orgán kontrolu 

každého zařízení pro nakládání s odpady podle článku 7, aby tak 

zajistil, že toto zařízení splňuje příslušné podmínky povolení. 

Kladný posudek nijak nesnižuje odpovědnost, která pro 

provozovatele z povolení vyplývá. 
2. Členské státy vyžadují od provozovatele, aby vedl aktuální 

záznamy o všech činnostech souvisejících s nakládáním s 

odpadem, které zpřístupní příslušnému orgánu ke kontrole, a za 

účelem zajištění předání příslušných aktuálních informací a 

záznamů týkajících se zařízení pro nakládání s odpady, pokud 

dojde ke změně provozovatele během provozní fáze zařízení pro 

nakládání s odpady. 

157/2009  § 18 1) Orgány veřejné správy uvedené v § 17 odst. 1 vykonávají 

v rozsahu své působnosti též kontrolní činnost. Pokud orgán 

veřejné správy zjistí naplnění skutkové podstaty správního 

deliktu podle tohoto zákona, oznámí to obvodnímu báňskému 

úřadu, pokud neshledá důvody postoupit věc orgánům činným 

v trestním řízení. 
2) Při provádění kontrol orgán veřejné správy ověřuje plnění 

povinností vyplývajících z tohoto zákona, předpisů vydaných 

k jeho provedení a jiných právních předpisů, pokud se vztahují 
k nakládání s těžebním odpadem nebo vyplývajících z rozhodnutí 

orgánů veřejné správy, a ukládá opatření k nápravě, zejména 

k provedení potřebných prací nebo k zastavení provozu úložného 

místa. 
3) Provozovatel je povinen předložit ke kontrole dokumentaci 

a poskytnout informace o činnostech souvisejících s nakládáním 

s těžebním odpadem.  
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4) Provozovatel musí orgánu veřejné správy umožnit provedení 

kontroly v průběhu zřizování, provozu a po ukončení provozu 

úložného místa.  
5) Orgán vykonávající kontrolu podle tohoto zákona může 

rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo 

závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení 

kontrolní prohlídky tím, že  
a) znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané 

vstup do prostor úložného místa, 
b) nepředloží ke kontrole dokumentaci nebo nepodá informaci 

o nakládání s těžebním odpadem nebo neumožní provedení 

kontroly v průběhu zřizování, provozu a po ukončení provozu 

úložného místa. 
6) Při ukládání pořádkové pokuty se postupuje podle ustanovení 

správního řádu o pořádkové pokutě. 
Článek 18 Povinnost předkládat zprávy 

1. Každé tři roky členské státy předávají Komisi zprávu o 

provádění této směrnice. Zpráva se vypracuje na základě 

dotazníku nebo osnovy, které schválí Komise v souladu s 

postupem podle čl. 23 odst. 2. Zpráva bude Komisi předána do 

devíti měsíců od konce tříletého období, kterého se týká. 
Komise zveřejní zprávu o provádění této směrnice do devíti 

měsíců od obdržení zpráv členských států. 
2. Každý rok členské státy předávají Komisi informace o 
událostech oznámených provozovateli podle čl. 11 odst. 3 a čl. 

12 odst. 6. Komise tyto údaje na požádání zpřístupní členským 

státům. Aniž jsou dotčeny právní předpisy Společenství o 

přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí, zpřístupní 

členské státy tyto informace na požádání dotčené veřejnosti. 

157/2009 § 17 odst. 2 2) Český báňský úřad  
a) plní vůči Evropské komisi povinnosti České republiky, které 

vyplývají z tohoto zákona,  
b) zabezpečuje a koordinuje v součinnosti s příslušnými 
ústředními orgány úkoly mezinárodní spolupráce v oblasti své 

působnosti, 
c) každé tři roky předá Evropské komisi zprávu o provádění 

tohoto zákona vypracovanou na základě požadavků Evropské 

komise. Zprávu předá do devíti měsíců od konce tříletého 

období, kterého se zpráva týká, 
d) každý rok předá Evropské komisi informace o událostech 

oznámených provozovateli podle § 6 odst. 6 a § 10 odst. 6 a tyto 
zpřístupní veřejnosti na požádání, 
e) předává členským státům, které by mohly být dotčeny účinky 

závažné nehody, informace podle § 15, 
f) informuje Evropskou komisi o závažných nehodách podle § 

15, kde uvede 
1. datum, čas a místo závažné nehody, včetně 

identifikačních údajů provozovatele, 
2. stručný popis okolností závažné nehody, včetně 

dotyčných nebezpečných látek a bezprostředních účinků na 

člověka a životní prostředí, 
3. stručný popis přijatých nouzových opatření 

a preventivních opatření nezbytných  

PT  
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k tomu, aby se zamezilo opakování závažné nehody, 
g) sleduje vývoj nejlepších dostupných technik v oblasti 
nakládání s těžebními odpady. 

Článek 19 Sankce 
Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí za porušení 

ustanovení vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě 

této směrnice a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily 

jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. 

157/2009 § 21 1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže 

prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno 

požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. 
2) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního2 

deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům 

a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 
3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže 

správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se 
o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl 

spáchán. 
4) Správní delikty podle tohoto zákona (§ 19 a 20) v prvním 

stupni projednává a pokuty za ně ukládá obvodní báňský úřad. 
5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání 

fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují 

ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické 

osoby. 
6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut 
je příjmem státního rozpočtu. 

PT  

Článek 20 Inventární soupis uzavřených zařízení pro nakládání s odpady 
Členské státy zajistí, aby byl vypracován a pravidelně 

aktualizován soupis uzavřených zařízení pro nakládání s 

odpady, včetně opuštěných zařízení pro nakládání s odpady, 

na jejich území, která mají závažný nepříznivý vliv na životní 

prostředí nebo která by mohla ve střednědobém nebo 

krátkodobém časovém horizontu představovat významnou 

hrozbu pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Tento soupis, 

který je zpřístupněn veřejnosti, se vyhotoví do 1. května 2012 

přičemž se vezmou v úvahu metody podle článku 21, pokud 

jsou dostupné. 

157/2009 § 17 odst.4 (4) Ministerstvo životního prostředí 
a) ve spolupráci s Českým báňským úřadem zjišťuje výskyt 

uzavřených úložných míst a opuštěných úložných míst, která 

mají nebo by mohla mít závažný nepříznivý vliv na životní 

prostředí nebo lidské zdraví, 
b) vede registr úložných míst uvedených v písmenu a) a zajišťuje 

jeho pravidelnou aktualizaci. Vedením registru může pověřit 

jinou právnickou osobu 

PT  

  157/2009 § 24 odst. 3 3) Ministerstvo životního prostředí zveřejní registr uvedený v § 

17 odst. 4 písm. b) do dne 1. května 2012. 
  

Článek 21 Výměna informací 
1. Komise, které je nápomocen výbor uvedený v článku 23, 

zajistí, aby probíhala přiměřená výměna technických a 

vědeckých informací mezi členskými státy s cílem vyvinout 

metody týkající se: 

  Ustanovení není předmětem transpozice NT  
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a) provádění článku 20; 
b) rekultivace uzavřených zařízení pro nakládání s odpady podle 

článku 20 za účelem splnění požadavků článku 4. Tyto metody 

musí umožnit vytvoření nejvhodnějších postupů hodnocení rizika 

a sanačních opatření s přihlédnutím k různým geologickým, 

hydrogeologickým a klimatologickým podmínkám v Evropě. 
2. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán sledoval vývoj 

nejlepších dostupných technik nebo o něm byl informován. 
3. Komise organizuje mezi členskými státy a příslušnými 

organizacemi výměnu informací o nejlepších dostupných 

technikách, o jejím monitorování a vývoji. Komise zveřejní 

výsledky této výměny informací. 
Článek 22 Prováděcí a pozměňovací opatření 

1. Do 1. května 2008 přijme Komise postupem podle čl. 23 odst. 

2 ustanovení nezbytná k uskutečnění těchto bodů, zejména 

písmen e), f) a g): 
a) harmonizace a pravidelného předávání informací podle čl. 7 

odst. 5 a čl. 12 odst. 6; 
b) provádění čl. 13 odst. 6, včetně technických požadavků 

týkajících se kyanidu rozložitelného ve slabé kyselině a metody 

jeho měření; 
c) technických pokynů pro finanční záruku v souladu s 

požadavky čl. 14 odst. 2; 
d) technických pokynů pro kontroly v souladu s článkem 17; 
e) doplnění technických požadavků pro popis vlastností odpadu, 

obsažených v příloze II; 
f) výkladů definice obsažené v čl. 3 bodu 3; 
g) určení kritérií pro klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v 

souladu s přílohou III; 
h) určení harmonizovaných norem pro metody odběru vzorků a 

analýzy nezbytné pro technické provádění této směrnice. 
2. Veškeré následné změny nezbytné pro přizpůsobení příloh 

vědeckému a technickému pokroku přijme Komise postupem 

podle čl. 23 odst. 2. 
Tyto změny se provedou za účelem dosažení vysoké úrovně 

ochrany životního prostředí. 

  Ustanovení není předmětem transpozice NT  

Článek 23 Výbor 
1. Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 18 směrnice 

75/442/EHS (dále jen "výbor"). 

  Ustanovení není předmětem transpozice NT  
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2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 

rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného 

rozhodnutí. 
Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři 

měsíce. 
3. Výbor přijme svůj jednací řád. 

Článek 24 Přechodná ustanovení 
1. Členské státy zajistí, aby zařízení pro nakládání s odpady, 

kterému bylo vydáno povolení nebo které je již v provozu ke 1. 

května 2008, byla v souladu s ustanoveními této směrnice do 1. 

května 2012, kromě ustanovení uvedených v čl. 14 odst. 1, s 

nimiž musí být zajištěn soulad do 1. května 2014, a ustanovení 

uvedených v čl. 13 odst. 6, se kterými musí být zajištěn soulad 

podle harmonogramu uvedeného tamtéž. 
2. Odstavec 1 se nevztahuje na zařízení pro nakládání s odpady 

uzavřená do 1. května 2008. 
3. Členské státy zajistí, aby 1. května 2006 a bez ohledu na 

uzavření jakéhokoli zařízení pro nakládání s odpady po 

uvedeném datu a před 1. květnem 2008 s těžebním odpadem 

nakládalo způsobem, který není v rozporu s čl. 4 odst. 1 této 

směrnice a s ostatními environmentálními požadavky právních 

předpisů Společenství, včetně směrnice 2000/60/ES. 
4. Článek 5, čl. 6 odst. 3 až 5, články 7 a 8, čl. 12 odst. 1 a 2 a čl. 

14 odst. 1 až 3 se nevztahují na zařízení pro nakládání s odpady, 

která: 
- přestala přijímat odpady před 1. květnem 2006, 
- dokončují uzavírací postupy v souladu s příslušnými právními 

předpisy Společenství nebo vnitrostátními právními předpisy 

nebo s programy schválenými příslušným orgánem a 
- budou skutečně uzavřená do 31. prosince 2010. 
Členské státy tyto případy oznámí Komisi do 1. srpna 2008 a 

zajistí řízení těchto zařízení pro nakládání s odpady způsobem, 

který se nedotkne dosažení cílů této směrnice, zejména cílů 

uvedených v čl. 4 odst. 1 nebo v jiných právních předpisech 

Společenství, včetně směrnice 2000/60/ES. 

157/2009 § 23 1) Odvaly a odkaliště vzniklé při ložiskovém průzkumu, těžbě, 

úpravě nebo při skladování nerostů nebo při těžbě, úpravě nebo 

skladování rašeliny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

se považují za úložná místa podle tohoto zákona, nejde-li 
o vytěžený prostor s uloženým těžebním odpadem.  
2) Provozovatel úložného místa provozovaného ke dni nabytí 

účinnosti tohoto zákona zajistí plnění ustanovení § 3 ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona a plnění ostatních ustanovení ode 

dne 1. května 2012, kromě ustanovení týkajících se rezervy 

finančních prostředků podle § 13, která musí být plněna 

nejpozději ode dne 1. května 2014. 
3) Úložná místa sanovaná a rekultivovaná ke dni 31. prosince 

2010 se považují za uzavřená podle § 11 odst. 3.  
4) Provozovatel úložného místa 
a) na které se přestal ukládat těžební odpad přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona nebo 
b) na kterém se provádějí činnosti vedoucí k uzavření 

úložného místa podle § 10 a 11 nebo podle jiných právních 

předpisů nebo povolení vydaných k těmto činnostem a které bude 

uzavřeno do 31. prosince 2010,  
zajistí, aby provoz tohoto místa odpovídal požadavkům tohoto 

zákona, s výjimkou § 4, 5, § 6 odst. 3 písm. c) a d), § 7 odst. 3, § 

8, 9, § 10 odst. 1 až 5, § 13, § 14 odst. 1 až 6, a jiným právním 

předpisům.  
5) Provozovatel úložného místa, na kterém byl ukončen provoz 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nevztahuje se na něj 

odstavec 4, požádá o vydání povolení podle § 10 odst. 1 
nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
6) Provozovatel úložného místa uvedeného v odstavci 4 oznámí 

do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona obvodnímu 

báňskému úřadu jeho umístění, druh uložené hmoty, aktuální 

stav sanací a rekultivací, pokud nebyly dokončeny, a termín 

předpokládaného uzavření.  

PT  
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7) Úložná místa uvedená v odstavci 4 oznámí Český báňský úřad 

Evropské komisi do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona.  
Článek 25 Provedení 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy 

nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. května 

2008. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na 

tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich 

úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 
2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních 

předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

157/2009 § 1 odst. 1 1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských 

společenství a upravuje  
a) pravidla pro nakládání s těžebními odpady, 
b) pravidla pro předcházení nepříznivým vlivům na životní 

prostředí, způsobeným nakládáním s těžebním odpadem, a z toho 
plynoucím rizikům ohrožení životů a lidského zdraví, 
c) pravidla pro omezení vlivů na vodu, ovzduší, půdu, rostliny, 

živočichy a krajinu, vyvolaných nakládáním s těžebními odpady, 
d) působnost orgánů veřejné správy v oblasti nakládání 

s těžebními odpady.  

PT  

Článek 26 Vstup v platnost 
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 

  Ustanovení není předmětem transpozice NT  

Článek 27 Určení 
Tato směrnice je určena členským státům. 

  Ustanovení není předmětem transpozice NT  

Příloha I PŘÍLOHA I 
Politika prevence závažných havárií a informace sdělované 

dotčené veřejnosti 
1. Politika prevence závažných havárií 
Politika prevence závažných havárií a systém řízení bezpečnosti 

ze strany provozovatele by měly být úměrné nebezpečí 

závažných havárií, které zařízení pro nakládání s odpady 

představuje. Pro účely jejich provádění je třeba brát v úvahu tyto 

skutečnosti: 
1. politika prevence závažných havárií by měla zahrnovat 

celkové cíle a zásady činnosti provozovatele, pokud jde o 

zvládnutí nebezpečí závažných havárií; 
2. systém řízení bezpečnosti by měl obsahovat část obecného 

systému řízení, který zahrnuje organizační strukturu, povinnosti, 

běžné způsoby, postupy, procesy a zdroje pro určování a 

provádění politiky prevence závažných havárií; 
3. systém řízení bezpečnosti řeší tyto otázky: 
a) organizace a zaměstnanci: úlohy a povinnosti zaměstnanců 

zapojených do zvládání závažných nebezpečí na všech úrovních 

organizace; stanovení potřeby výcviku těchto zaměstnanců a 

poskytnutí takto stanoveného výcviku; a zapojení zaměstnanců a 

157/2009 
ve znění 

168/2013 

§ 14 odst. 1 

a 2  
Provozovatel úložného místa kategorie I je povinen 
(1)  
a) vytvořit systém řízení bezpečnosti provozu úložných míst, 
b) ustanovit odborně způsobilého pracovníka pro řízení likvidace 

závažných nehod,  
c) určit zásady prevence závažných nehod při nakládání 

s těžebními odpady tak,aby  zahrnovaly i celkové cíle a zásady 

činnosti provozovatele, 
d) vypracovat havarijní plán, 
e) poskytnout krajskému úřadu informaci o opatřeních, která je 

nutno v  případě závažné nehody provést mimo úložné místo 

kategorie I, a 
f) poskytnout krajskému úřadu každé 3 roky podklady pro 

informování veřejnosti podle odstavce 5 a každé 3 roky je 

přezkoumat a podle potřeby aktualizovat a výsledky 

přezkoumání nebo aktualizace poskytnout každé 3 roky 

krajskému úřadu. 
(2) Systém řízení bezpečnosti musí řešit  
a) úkoly a povinnosti zaměstnanců zapojených do zdolávání 

závažných nehod na všech stupních řízení, včetně stanovení 

potřeby výcviku těchto zaměstnanců a poskytnutí takto 

PT  
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případně subdodavatelů; 
b) stanovení a hodnocení závažných nebezpečí: přijímání a 

provádění postupů systematického určování závažných nebezpečí 

vyplývajících z běžného i mimořádného provozu a hodnocení 

jejich pravděpodobnosti a závažnosti; 
c) provozní kontrola: přijímání a provádění postupů a pokynů pro 

bezpečný provoz včetně údržby závodu, postupů, zařízení a 

dočasných odstávek; 
d) řízení změn: přijímání a provádění postupů pro plánování 

změn nových zařízení pro nakládání s odpady nebo pro jejich 

stavbu; 
e) havarijní plánování: přijímání a provádění postupů ke 

stanovení předvídatelných mimořádných událostí systematickým 

rozborem a k přípravě, zkouškám a hodnocení havarijních plánů 

pro případy mimořádných událostí; 
f) sledování plnění: přijetí a provádění postupů průběžného 

hodnocení dodržování cílů stanovených politikou prevence 
závažných havárií ze strany provozovatele a jeho systémem 

řízení bezpečnosti a mechanismus pro vyšetřování a provedení 

nápravných opatření v případě, že se nedodržují. Postupy by 

měly ze strany provozovatele zahrnovat systém hlášení 

závažných havárií nebo případů, kdy k nim téměř došlo, zvláště v 

případech, kdy zklamala ochranná opatření, dále vyšetřování a 

následná opatření na základě získaných zkušeností; 
g) revize a hodnocení: přijetí a provádění postupů pro pravidelné 

systematické hodnocení politiky prevence závažných havárií a 

účinnosti a vhodnosti systému řízení bezpečnosti; 

dokumentované hodnocení provádění politiky a systému řízení 

bezpečnosti a jeho aktualizace vyšším vedením. 
2. Informace sdělované dotčené veřejnosti 
1. Název provozovatele a adresa zařízení pro nakládání s odpady. 
2. Určení osoby poskytující informace podle zastávané funkce. 
3. Potvrzení, že zařízení pro nakládání s odpady podléhá právním 

nebo správním předpisům, které tuto směrnici provádějí, a že 

příslušnému orgánu bylo případně podáno oznámení o 

skutečnostech podle čl. 6 odst. 2. 
4. Jednoduché a jasné vysvětlení činnosti nebo činností 

prováděných na místě. 
5. Obecné názvy nebo druhové názvy nebo obecná klasifikace 

stanoveného výcviku a zapojení zaměstnanců a případně 

subdodavatelů, 
b) stanovení a hodnocení nebezpečí, která by mohla způsobit 

závažnou nehodu, zejména přijímání a provádění postupů 

systematického určování závažných nebezpečí vyplývajících 

z běžného i mimořádného provozu a hodnocení jejich 

pravděpodobnosti a závažnosti, 
c) provozní kontrolu, zejména přijímání a provádění postupů 

a pokynů pro bezpečný provoz včetně údržby a dočasných 

odstávek, 
d) řízení změn, zejména přijímání a provádění postupů pro 

plánování změn nových úložných míst nebo pro jejich stavbu, 
e) plánování řešení závažných nehod, zejména přijímání 

a provádění postupů ke stanovení předvídatelných mimořádných 

událostí systematickým rozborem a k přípravě, zkouškám 

a hodnocení havarijních plánů pro případy závažných nehod, 
f) sledování funkčnosti systému řízení bezpečnosti, zejména 

přijetí a provádění postupů průběžného hodnocení dodržování 

cílů stanovených politikou prevence závažných nehod ze strany 

provozovatele a jeho systémem řízení bezpečnosti 
a mechanismus pro vyšetřování a provedení nápravných opatření 

v případě, že se nedodržují. Postupy by měly ze strany 

provozovatele zahrnovat systém hlášení závažných nehod nebo 

případů, kdy k nim téměř došlo, zvláště v případech, kdy 

zklamala ochranná opatření, dále vyšetřování a následná opatření 

na základě získaných zkušeností, 
g) postup revize a hodnocení systému řízení bezpečnosti, 

zejména přijetí a provádění postupů pro pravidelné systematické 

hodnocení politiky prevence závažných nehod a účinnosti 

a vhodnosti systému řízení bezpečnosti; dokumentované 

hodnocení provádění politiky a systému řízení bezpečnosti a jeho 
aktualizace. 
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Poznámka 

 

stupně nebezpečí látek a přípravků používaných v zařízení pro 

nakládání s odpady, jakož i odpady, které by mohly vést k 

závažné havárii, s naznačením jejich hlavních nebezpečných 

vlastností. 
6. Obecné informace o povaze nebezpečí závažné havárie včetně 

možných účinků na okolní obyvatelstvo a životní prostředí. 
7. Dostatečné informace o tom, jak bude dotčené obyvatelstvo 

varováno a informováno v případě závažné havárie. 
8. Dostatečné informace o opatřeních, jež má dotyčné 

obyvatelstvo učinit, a o tom, jak se má zachovat v případě 

závažné havárie. 
9. Potvrzení, že se od provozovatele vyžaduje provedení 

odpovídajících opatření na místě, zejména spojení se 

záchrannými službami, aby bylo možno zvládat závažné havárie 

a minimalizovat jejich účinky. 
10. Odkaz na vnější havarijní plán vypracovaný s cílem 

zvládnout všechny účinky havárie mimo místo havárie. Měl by 

zahrnovat radu řídit se pokyny nebo příkazy záchranných služeb 

v době havárie. 
11. Podrobnosti o způsobu, jímž lze obdržet veškeré související 

informace, s výhradou požadavků na utajení stanovených 

vnitrostátními právními předpisy. 
 

  9936     
Příloha II PŘÍLOHA II 

Popis odpadu 
Odpad, který se bude v zařízení ukládat, se popíše způsobem, 

který zaručí dlouhodobou fyzickou a chemickou stabilitu objektu 

zařízení a předejde závažným haváriím. Popis odpadu zahrnuje 

tyto stránky, pokud je to vhodné a v souladu s typem zařízení pro 

nakládání s odpady: 
1. popis očekávaných fyzických a chemických vlastností odpadu, 
který se bude krátkodobě a dlouhodobě ukládat, se zvláštním 

odkazem na jeho stabilitu za atmosférických/meteorologických 

podmínek na povrchu, s ohledem na typ těženého nerostu nebo 

nerostů a povahu skrývky nebo hlušiny, které budou v průběhu 

těžby přemisťovány; 
2. třídění odpadu podle příslušné položky v rozhodnutí 

2000/532/ES [1], se zvláštním zřetelem k jeho nebezpečným 

429/2009 § 2 (1) Způsob hodnocení  vlastností těžebního odpadu 

zahrnuje informace o 
a) činnostech, při kterých vznikne těžební odpad2), 
b) geologické charakteristice ložiska3), jehož těžbou těžební 

odpad vznikne,  
c) těžebním odpadu a plánovaném způsobu nakládání s ním, 
d) geotechnickém chování těžebního odpadu, 
e) geochemickém chování těžebního odpadu. 
 

(2) Informace o činnostech, při kterých těžební odpad 

vznikne, obsahují soubor obecných informací o 
a) průzkumu, dobývání  nebo úpravě nerostů, 
b) druhu a popisu použité metody dobývání a úpravy nerostů, 
c) povaze výsledného produktu.  
 

PT  
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vlastnostem; 
3. popis chemických látek, které se mají používat při úpravě 

nerostného zdroje, a jejich stabilita; 
4. popis způsobu ukládání; 
5. používaný systém dopravy odpadů. 
[1] Rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, 

kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví 

seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o 

odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví 

seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice 

Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 226, 

6.9.2000, s. 3). Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 

Rady 2001/573/ES (Úř. věst. L 203, 28.7.2001, s. 18). 
 

(3) Informace o geologické charakteristice ložiska, 

jehož těžbou těžební odpad vznikne, obsahují údaje o 
a) petrografii okolních hornin, jejich chemických a 

mineralogických vlastnostech, včetně hydrotermálních změn 

mineralizovaných hornin a doprovodných hornin, 
b) charakteristice ložiska, včetně charakteristiky ložiskotvorné 

mineralizace, 
c) typologii nerostů ložiska, jejich chemických a 

mineralogických vlastnostech, včetně fyzikálních vlastností, 

a to pro těžené nerosty, doprovodné nerosty i nově vzniklé 

hydrotermální nerosty, 
d) velikosti a tvaru ložiska, 
e) zvětrávání a změně v zóně zvětrávání z chemického a 

mineralogického hlediska. 
 

(4) Informace o těžebním odpadu a plánovaném 

způsobu nakládání s ním zahrnují popis a povahu veškerého 

těžebního odpadu, vzniklého při jednotlivých průzkumných, 

těžebních a úpravárenských činnostech, a to včetně skrývky, 

těžby doprovodných hornin, zemin a hlušin,  a obsahují údaje o 
a) původu těžebního odpadu v těžební lokalitě či ložisku a 

procesu, při kterém těžební odpad vzniká, jako například 

průzkum, těžba, třídění, drcení a mletí a  obohacování, 
b) množství těžebního odpadu, 
c) systému dopravy těžebního odpadu, 
d) chemických  látkách používaných při průzkumu, dobývání či 

úpravě, 
e) zařazování těžebního odpadu v souladu s Katalogem 

odpadů4),  
f) typu úložného místa určeného pro nakládání s těžebním 

odpadem, podmínkách, kterým bude těžební odpad vystaven  

a způsobu jeho ukládání.   
 

(5)  Při posuzování geotechnického chování těžebního 

odpadu se zvažují  fyzikální vlastnosti těžebního odpadu, kterými  

s ohledem na druh úložného místa  například jsou   
a) velikost zrn, 
b) plasticita, 
c) hustota a obsah vody, 
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d) stupeň zhutnění, 
e) pevnost ve střihu, 
f) smyková pevnost, 
g) úhel vnitřního tření, 
h) propustnost a pórovitost, 
i) stlačitelnost a konsolidace. 
 
            (6) Informace o geochemickém chování  těžebního 

odpadu se  týkají chemických a mineralogických vlastností 

těžebního odpadu a veškerých přísad nebo zbytkových látek, 

které v těžebním odpadu zůstávají. Součástí informace je 

předpověď vývoje chemických vlastností průsaků v čase, a to pro 

každý druh těžebního odpadu s ohledem na plánovaný způsob 

nakládání s těžebním odpadem, zejména  
a) vyhodnocení vyluhovatelnosti kovů, oxyaniontů a solí 

pomocí vhodných testů, 
b) u těžebního odpadu obsahujícího sulfidy provedení 

statických nebo kinetických testů pro stanovení jeho 

kyselinotvorného potenciálu ke vzniku kyselých vod a 

vyluhovatelnosti kovů. 
 

Příloha III PŘÍLOHA III 
Kritéria pro určení kategorie zařízení pro nakládání s odpady 
Zařízení pro nakládání s odpady se zařazuje do kategorie A v 

případě, že: 
- by selhání nebo chybná manipulace, např. zhroucení odvalu 

nebo protržení hráze, mohlo zapříčinit závažnou havárii, na 

základě hodnocení rizik, přičemž se berou v úvahu skutečnosti, 

jako je současná a budoucí velikost, umístění zařízení pro 

nakládání s odpady a jeho dopad na životní prostředí, nebo 
- obsahuje odpady zařazené do kategorie nebezpečných odpadů 

podle směrnice 91/689/EHS nad daný limit nebo 
- obsahuje látky nebo přípravky zařazené do kategorie 
nebezpečných podle směrnic 67/548/EHS nebo 1999/45/ES nad 

daný limit. 
 

429/2009 § 4 odst. 1  
(1) Limitem pro zařazení úložného místa do kategorie 

I je možnost vzniku závažné nehody způsobené selháním 

vzniklým narušením konstrukce úložného místa nebo chybnou 
manipulací s úložným místem, při nichž by došlo k 
a) nezanedbatelnému potenciálnímu riziku ohrožení života,  
b) vážnému nebezpečí pro lidské zdraví, nebo 
c) vážnému ohrožení životního prostředí nebo ekologické újmě 

či její bezprostřední hrozbě6). 
 

PT  

  429/2009 § 8 odst. 1 (1) Limit pro zařazení úložného místa do kategorie I 

podle množství ukládaného nebezpečného těžebního odpadu se 

vypočítá jako poměr hmotnosti sušiny  
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a) těžebního odpadu, který je podle jiného právního předpisu10) 
klasifikován jako nebezpečný  a u něhož se předpokládá, že 

se bude nacházet v úložném místě na konci plánovaného 

provozního období, a 
b) veškerého odpadu, u něhož se předpokládá, že se bude 

nacházet v úložném místě na konci plánovaného období  

provozu úložného místa.  
 

  429/2009 § 9 odst. 1          (1) Limitem pro zařazení úložného místa do kategorie I  

podle objemu nebezpečných chemických látek a přípravků 

obsažených v ukládaném těžebním odpadu je maximální roční 

koncentrace (Cmax) vodní fáze, která je pro použité nebezpečné 

chemické látky a přípravky považována za nebezpečnou podle 

jiného právního předpisu11), posouzená obvodním báňským 

úřadem   v souladu s podmínkami uvedenými v odstavcích 2 až 

5. 
 

  

 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1. 157/2009 Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů 1. 8. 2009 
2. 225/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 1. 2018 
3. 167/2008 Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 1. 5. 2008 
4. 51/1989 Vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů 1. 7. 1989 
5 9/1994 Vyhláška č. 9/1994 Sb., kterou se mění vyhláška č. 51/1989 Sb. 1. 3. 1994 
6. 428/2009 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem 1. 1. 2010 
7. 429/2009 Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona 

o nakládání s těžebním odpadem 
1. 1. 2010 

8. 168/2013 Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb.  21. 6. 2013 
9. 185/2001 Zákon o odpadech a o změně některých zákonů 1. 1. 2002 

10. 154/2010 Zákon, kterým se mění zákon o odpadech 1. 7. 2010 
11. 85/2012 Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů 19. 4. 2012 
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2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu 
Předpokládané datum 

zahájení přípravy / 
stav přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě 

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 
1. ID 9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona příprava zahájena 

24. 6. 2019 
předloženo vládě 

28. 5. 2020 1. 7. 2023 

2.       
 

 
3. Poznámky  

Poř.

č. 
Text poznámky 
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Citace ustanovení 
Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

       
Článek 1 

odst. 1  
ÚČEL A OBLAST PŮSOBNOSTI 
 
Tato směrnice zavádí společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 1 

odst. 2 
Společný systém DPH je založen na zásadě, že se na zboží a služby 

uplatňuje všeobecná daň ze spotřeby v přesném poměru k ceně zboží a 

služeb, bez ohledu na počet plnění uskutečněných ve výrobním a 

distribučním procesu před stupněm, ve kterém je daň uplatněna. 
Každé plnění podléhá DPH vypočítané z ceny zboží nebo služby podle 

sazeb platných pro toto zboží nebo tuto službu po odpočtu daně, kterou 
byly přímo zatíženy jednotlivé nákladové prvky tvořící cenu. 
Společný systém DPH se uplatňuje až do stupně maloobchodu včetně. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
47/2011 
344/2013 

§ 1 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje daň 

z přidané hodnoty.  
PT 1 

  235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 
80/2019 

§ 2 (1) Předmětem daně je 
a) dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, 

s místem plnění v tuzemsku, 
b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako 

taková, s místem plnění v tuzemsku, 
c) pořízení 
1. zboží z jiného členského státu za úplatu s místem plnění v tuzemsku 

osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, nebo právnickou osobou 

nepovinnou k dani, 
2. nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou 

nepovinnou k dani, 
d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. 
(2) Zdanitelné plnění je plnění, které 
a) je předmětem daně a 
b) není osvobozené od daně. 

  

  235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 37 odst. 1, 

písm. a) 
Daň se vypočte jako 
a) součin základu daně a sazby daně 

  

  235/2004 
ve znění 

47/2011 
344/2013 
170/2017 

§ 72 odst. 1 
písm. a) až e) 

Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného 

plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely 

uskutečňování 
a) zdanitelných plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem 

plnění v tuzemsku, 
b) plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně s místem 

plnění v tuzemsku, 
c) plnění s místem plnění mimo tuzemsko, pokud by měl nárok na odpočet 

daně, jestliže by se uskutečnila s místem plnění v tuzemsku, 
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d) plnění uvedených v § 54 odst. 1 písm. a) až j), l) až u) a y) a v § 55 s 

místem plnění ve třetí zemi, nebo pokud jsou taková plnění přímo spojena 
s vývozem zboží, nebo 
e) plnění uvedených v § 13 odst. 9 písm. a), b), d) a e) a v § 14 odst. 5. 

Článek 2 

odst. 1 písm. a) 
Předmětem DPH jsou tato plnění: 
a) dodání zboží za úplatu uskutečněné v rámci členského státu osobou 

povinnou k dani, která jedná jako taková; 

235/2004
ve znění 

502/2012 
344/2013 
80/2019 

§ 2 odst. 1 
písm. a) 

Předmětem daně je 
a) dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, 

s místem plnění v tuzemsku, 
  
 

PT  

Článek 2 

odst. 1 písm. b) 
Předmětem DPH jsou tato plnění: 
b) pořízení zboží za úplatu uvnitř Společenství uskutečněné v rámci 

členského státu: 
i) osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, nebo právnickou 

osobou nepovinnou k dani, je–li prodávajícím osoba povinná k dani, která 

jedná jako taková a přitom nemá nárok na osvobození pro malé podniky 

podle článků 282 až 292, ani se na ni nevztahuje článek 33 nebo 36; 
ii) v případě nových dopravních prostředků, osobou povinnou k dani nebo 

právnickou osobou nepovinnou k dani, jejíž ostatní pořízení nejsou 
předmětem daně podle čl. 3 odst. 1, nebo jakoukoli jinou osobou 
nepovinnou k dani; 
iii) v případě výrobků podléhajících spotřební dani, pokud lze spotřební 

daň z pořízení uvnitř Společenství podle směrnice 92/12/EHS vybírat na 

území členského státu, osobou povinnou k dani nebo právnickou osobou 

nepovinnou k dani, jejíž ostatní pořízení nejsou předmětem daně podle čl. 3 

odst. 1; 

235/2004
ve znění 

502/2012 
80/2019  

§ 2 odst. 1 
písm. c) 

Předmětem daně je 
c) pořízení 
1. zboží z jiného členského státu za úplatu s místem plnění v tuzemsku 

osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, nebo právnickou osobou 

nepovinnou k dani, 
2. nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou 

nepovinnou k dani, 

PT  

  235/2004
ve znění 

502/2012 

§ 2a odst. 2 a 
4 

(2) Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud 
a) celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v příslušném 

ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 326 000 Kč a 
b) pořízení zboží je uskutečněno 
1. osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem, 
2. osvobozenou osobou, která není plátcem, 
3. osobou povinnou k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od 

daně bez nároku na odpočet daně, 
4. osobou povinnou k dani, na kterou se v jiném členském státě vztahuje 

společný režim daňového paušálu pro zemědělce, nebo 
5. právnickou osobou nepovinnou k dani. 
(4) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na pořízení zboží, které je předmětem 

spotřební daně, a pořízení nového dopravního prostředku. 
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  235/2004
ve znění 

502/2012 
344/2013 
170/2017 
80/2019 

§ 16 odst. 1 Pořízením zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona 

rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby 

registrované k dani v jiném členském státě nebo od osoby, které vznikla 

nejpozději dnem dodání tohoto zboží registrační povinnost v jiném 

členském státě, které nejsou osvobozenou osobou, pokud je zboží odesláno 

nebo přepraveno z jiného členského státu do členského státu od něj 

odlišného 
a) osobou, která uskutečňuje dodání zboží, 
b) pořizovatelem, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která 

pořizuje zboží z jiného členského státu, nebo 
c) zmocněnou třetí osobou. 

  

Článek 2 

odst. 1 písm. c) 
Předmětem DPH jsou tato plnění: 
c) poskytnutí služby za úplatu uskutečněné v rámci členského státu osobou 

povinnou k dani, která jedná jako taková; 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
80/2019 

§ 2 odst. 1 
písm. b) 

Předmětem daně je 
b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako 

taková, s místem plnění v tuzemsku, 

PT  

Článek 2 

odst. 1 písm. d) 
Předmětem DPH jsou tato plnění: 
d) dovoz zboží. 

235/2004
ve znění 

502/2012 

§ 2 odst. 1 
písm. d) 

Předmětem daně je 
d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. 

PT  

Článek 2 

odst. 2  
a) Pro účely odst. 1 písm. b) bodu ii) se "dopravními prostředky" rozumějí 

tyto dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo zboží: 
i) motorová pozemní vozidla s objemem válců větším než 48 cm3 nebo s 

výkonem větším než 7,2 kW; 
ii) lodě delší než 7,5 m, s výjimkou lodí užívaných k plavbě na volném 

moři a přepravujících cestující za úplatu nebo lodí užívaných k obchodní, 

průmyslové nebo rybářské činnosti, jakož i lodí užívaných k poskytování 

záchrany nebo pomoci na moři nebo k pobřežnímu rybolovu; 
iii) letadla o maximální vzletové hmotnosti větší než 1550 kg, s výjimkou 

letadel využívaných leteckými společnostmi, které provozují zejména 

mezinárodní leteckou přepravu za úplatu. 
b) Tyto dopravní prostředky se považují za "nové", jde–li o 
i) motorová pozemní vozidla, pokud se dodání uskuteční do šesti měsíců 

ode dne prvního uvedení do provozu nebo pokud má vozidlo ujeto nejvýše 

6000 km; 
ii) lodě, pokud se dodání uskuteční do tří měsíců ode dne prvního uvedení 

do provozu nebo pokud má loď najeto nejvýše 100 hodin; 
iii) letadla, pokud se dodání uskuteční do tří měsíců ode dne prvního 

uvedení do provozu nebo pokud má letadlo nelétáno nejvýše 40 hodin. 
c) Členské státy stanoví podmínky, za nichž lze skutečnosti podle písmene 

b) považovat za prokázané. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 
170/2017 

§ 4 odst. 4 
písm. a) a b) 

Pro účely tohoto zákona se dále rozumí 
a) dopravním prostředkem vozidlo, jiný prostředek nebo zařízení, které 

jsou určené k přepravě osob nebo zboží z jednoho místa na jiné a které 

jsou obvykle konstruované pro použití k přepravě a mohou k ní být 

skutečně použity; za dopravní prostředek se nepovažuje vozidlo, které je 

trvale znehybněno, ani kontejner,  
b) novým dopravním prostředkem 
1. motorové pozemní vozidlo s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s 

výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode dne 

prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6 000 km, 
2. loď delší než 7,5 m, pokud byla dodána do 3 měsíců ode dne prvního 

uvedení do provozu nebo má najeto méně než 100 hodin, s výjimkou 

námořních lodí užívaných k obchodní, průmyslové, rybářské nebo 

záchranářské činnosti, nebo 
3. letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší než 1 550 kg, pokud bylo 

dodáno do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má 

nalétáno méně než 40 hodin, s výjimkou letadel využívaných leteckými 

společnostmi pro mezinárodní leteckou přepravu, 

PT  

Článek 2 

odst. 3 
Za "výrobky podléhající spotřební dani" se považují energetické výrobky, 

alkohol a alkoholické nápoje a zpracovaný tabák, vymezené platnými 
  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2009/162/EU. NT  
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právními předpisy Společenství, avšak nepovažují se za ně plyn dodávaný 

prostřednictvím distribuční soustavy zemního plynu ani elektřina. 
Článek 3 

odst. 1 písm. a) 
Odchylně od čl. 2 odst. 1 písm. b) bodu i) nejsou předmětem DPH tato 

plnění: 
a) pořízení zboží uvnitř Společenství osobou povinnou k dani nebo 

právnickou osobou nepovinnou k dani, jehož dodání by v rámci členského 

státu bylo osvobozeno od daně podle článků 148 a 151; 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
80/2019 

§ 2 odst. 1 

písm. c) bod 

1. 

Předmětem daně je 
c) pořízení 
1. zboží z jiného členského státu za úplatu s místem plnění v tuzemsku 

osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, nebo právnickou osobou 

nepovinnou k dani, 

PT  

  235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 2a odst. 1 
písm. a) 

Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, jestliže 

dodání tohoto zboží 
a) by v tuzemsku bylo osvobozeno od daně podle § 68 odst. 1 až 10, nebo 

  

Článek 3 

odst. 1 písm. b) 
Odchylně od čl. 2 odst. 1 písm. b) bodu i) nejsou předmětem DPH tato 

plnění: 
b) pořízení zboží uvnitř Společenství jiné než pořízení podle písmene a) a 

článku 4 a jiné než pořízení nových dopravních prostředků nebo výrobků 

podléhajících spotřební dani, uskutečněné osobou povinnou k dani pro 

účely jejího zemědělského, lesnického nebo rybářského podniku, na který 

se vztahuje společný režim daňového paušálu pro zemědělce, nebo osobou 

povinnou k dani, která uskutečňuje pouze dodání zboží nebo poskytnutí 

služeb, u nichž daň není odpočitatelná, anebo právnickou osobou 

nepovinnou k dani. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 2a odst. 2 
písm. b) a 
odst. 3 a 4 

(2) Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud 
b) pořízení zboží je uskutečněno 
1. osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem, 
2. osvobozenou osobou, která není plátcem, 
3. osobou povinnou k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od 

daně bez nároku na odpočet daně, 
4. osobou povinnou k dani, na kterou se v jiném členském státě vztahuje 

společný režim daňového paušálu pro zemědělce, nebo 
5. právnickou osobou nepovinnou k dani. 
(3) Do celkové hodnoty pořízeného zboží podle odstavce 2 písm. a) se 

nezahrnuje hodnota pořízeného 
a) nového dopravního prostředku, 
b) zboží, které je předmětem spotřební daně, 
c) zboží uvedeného v odstavci 1. 
(4) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na pořízení zboží, které je předmětem 

spotřební daně, a pořízení nového dopravního prostředku. 

PT  

Článek 3 

odst. 2 
Ustanovení odst. 1 písm. b) se použije jen v případě, že jsou splněny tyto 

podmínky: 
a) celková hodnota zboží pořízeného uvnitř Společenství nepřesáhne v 

běžném kalendářním roce prahovou hodnotu, kterou stanoví členské státy a 

která nesmí být nižší než 10000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní 

měně; 
b) celková hodnota zboží pořízeného uvnitř Společenství nepřesáhla v 

předchozím kalendářním roce prahovou hodnotu stanovenou v písmenu a). 
Prahová hodnota, která slouží jako referenční hodnota, sestává z celkové 

hodnoty zboží podle odst. 1 písm. b) pořízeného uvnitř Společenství, bez 

DPH, splatné nebo odvedené v členském státě zahájení odeslání nebo 

přepravy zboží. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 2a odst. 2 
písm. a) 

Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud 
a) celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v příslušném 

ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 326 000 Kč a 

PT  
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Článek 3 

odst. 3 
Členské státy poskytnou osobám povinným k dani a právnickým osobám 

nepovinným k dani, jež splňují podmínky odst. 1 písm. b), možnost 

rozhodnout se pro obecný režim stanovený v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodu i). 
Členské státy stanoví prováděcí pravidla pro výkon volby podle prvního 

pododstavce, která se bude v každém případě vztahovat na období nejméně 

dvou kalendářních let. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 2b Osoba, která uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského státu, které 

není předmětem daně podle § 2a odst. 2, se může rozhodnout, že toto 

pořízení je předmětem daně. Na pořízení zboží z jiného členského státu 

uskutečněné touto osobou do konce kalendářního roku bezprostředně 

následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodla, se 
nevztahuje § 2a odst. 2. 

PT  

Článek 4 

písm. a) 
Vedle plnění uvedených v článku 3 nejsou předmětem DPH tato plnění: 
a) pořízení použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů nebo 

starožitností, jak jsou definovány v čl. 311 odst. 1 bodech 1 až 4, uvnitř 

Společenství, je–li prodávající obchodníkem povinným k dani, který jedná 

jako takový, a bylo–li pořízené zboží předmětem DPH v členském státě 

zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží v souladu se zvláštním 

režimem zdanění ziskové přirážky podle článků 312 až 325; 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 2a odst. 1 
písm. b) bod 

1. 

Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, jestliže 

dodání tohoto zboží 
b) je v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží 

předmětem daně s použitím 
1. zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, 

sběratelskými předměty a starožitnostmi, 

PT  

Článek 4 

písm. b) 
Vedle plnění uvedených v článku 3 nejsou předmětem DPH tato plnění: 
b) pořízení použitých dopravních prostředků, jak jsou definovány v čl. 327 

odst. 3, uvnitř Společenství, je–li prodávající obchodníkem povinným k 

dani, který jedná jako takový, a byly–li pořízené dopravní prostředky 

předmětem DPH v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy těchto 

dopravních prostředků v souladu s přechodným režimem pro použité 

dopravní prostředky; 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 2a odst. 1 
písm. b) bod 
2. 

Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, jestliže 

dodání tohoto zboží 
b) je v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží 

předmětem daně s použitím 
2. přechodného režimu pro použité dopravní prostředky, nebo 
 

PT  

Článek 4 

písm. c) 
Vedle plnění uvedených v článku 3 nejsou předmětem DPH tato plnění: 
c) pořízení použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů nebo 

starožitností, jak jsou definovány v čl. 311 odst. 1 bodech 1 až 4, uvnitř 

Společenství, je–li prodávající organizátorem prodejů veřejnou dražbou, 

který jedná jako takový, a bylo–li pořízené zboží předmětem DPH v 

členském státě zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží v souladu se 
zvláštním režimem pro prodej veřejnou dražbou. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 2a odst. 1 
písm. b) bod 

3. 

Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, jestliže 

dodání tohoto zboží 
b) je v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží 

předmětem daně s použitím 
3. zvláštního režimu pro prodej veřejnou dražbou. 

PT  

Článek 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST 
 
Pro účely této směrnice se rozumí: 
1) "Společenstvím" a "územím Společenství" souhrn území členských 

států, jak jsou vymezena v bodě 2; 
2) "členským státem" a "územím členského státu" území každého 

členského státu Společenství, na které se podle svého článku 299 vztahuje 
Smlouva o založení Evropského společenství, s výjimkou území 

uvedeného nebo uvedených v článku 6 této směrnice; 
3) "třetími územími" území uvedená v článku 6; 
4) "třetí zemí" každý stát nebo každé území, na které se nevztahuje 

Smlouva. 

235/2004 
ve znění 

47/2011 
502/2012 
344/2013 
196/2014 

§ 3 odst. 1 
písm. b), d) a 

e) a odst. 2 

(1) Pro účely daně z přidané hodnoty se rozumí 
b) členským státem území členského státu Evropské unie s výjimkou jeho 

území, na které se nevztahuje Smlouva o Evropské unii a Smlouva o 
fungování Evropské unie, 
d) třetí zemí území mimo území Evropské unie, 
e) územím Evropské unie souhrn území členských států. 
(2) Pro účely daně z přidané hodnoty se za území členského státu 

Evropské unie nepovažuje 
a) hora Athos, 
b) Kanárské ostrovy, 
c) francouzská území uvedená v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, 
d) Alandy, 
e) Normanské ostrovy, 
f) ostrov Helgoland, 

PT  
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g) území Büsingen, 
h) Ceuta, 
i) Melilla, 
j) Livigno, 
k) Campione d' Italia, 
l) italské vody jezera Lugano. 

Článek 6 

odst. 1 písm. a) 

a b) 

Tato směrnice se nevztahuje na tato území, která jsou součástí celního 

území Společenství: 
a) hora Athos, 
b) Kanárské ostrovy, 

235/2004 
ve znění 

196/2014 

§ 3 odst. 2 
písm. a) a b) 

Pro účely daně z přidané hodnoty se za území členského státu Evropské unie 

nepovažuje 
a) hora Athos, 
b) Kanárské ostrovy, 

PT  

Článek 6 

odst. 1 písm. c) 
Tato směrnice se nevztahuje na tato území, která jsou součástí celního 

území Společenství: 
c) francouzské zámořské departementy, 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2013/61/EU. NT  

Článek 6 

odst. 1 písm. d) 

a e) 

Tato směrnice se nevztahuje na tato území, která jsou součástí celního 

území Společenství: 
d) Ålandy, 
e) Normanské ostrovy. 

235/2004 
ve znění 

196/2014 

§ 3 odst. 2 
písm. d) a e) 

Pro účely daně z přidané hodnoty se za území členského státu Evropské unie 

nepovažuje 
d) Ålandy, 
e) Normanské ostrovy, 

PT  

Článek 6 

odst. 2 
Tato směrnice se nevztahuje na tato území, která nejsou součástí celního 

území Společenství: 
a) ostrov Helgoland, 
b) území Büsingen, 
c) Ceuta, 
d) Melilla, 
e) Livigno, 
f) Campione d’Italia, 
g) italské vody jezera Lugano. 

235/2004 
ve znění 

196/2014 

§ 3 odst. 2 
písm. f) až l) 

Pro účely daně z přidané hodnoty se za území členského státu Evropské unie 

nepovažuje 
f) ostrov Helgoland,  
g) území Büsingen, 
h) Ceuta, 
i) Melilla, 
j) Livigno, 
k) Campione d' Italia, 
l) italské vody jezera Lugano. 

PT  

Článek 7 S ohledem na úmluvy a smlouvy uzavřené s Francií, se Spojeným 

královstvím a s Kyprem se Monacké knížectví, ostrov Man a výsostné 

oblasti Spojeného království v Akrotiri a Dhekelii nepovažují pro účely 

této směrnice za třetí země. 
Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby plnění 

pocházející z Monackého knížectví nebo pro ně určená byla považována za 

plnění pocházející z Francie nebo pro ni určená, aby plnění pocházející z 

ostrova Man nebo pro něj určená byla považována za plnění pocházející ze 

Spojeného království nebo pro ně určená a aby plnění pocházející z 

výsostných oblastí Spojeného království v Akrotiri a Dhekelii nebo pro ně 

určená byla považována za plnění pocházející z Kypru nebo pro něj určená. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
196/2014 

§ 3 odst. 3 Území Monackého knížectví se pro účely daně z přidané hodnoty považuje 

za území Francouzské republiky a území ostrova Man se považuje za 

území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, území 

Akrotiri a Dhekelie se považují za území Kypru. 

PT  

Článek 8 Dospěje–li Komise k závěru, že články 6 a 7 nejsou nadále odůvodněné, 

zejména s ohledem na neutralitu hospodářské soutěže nebo vlastní zdroje, 

předloží v tomto smyslu vhodné návrhy Radě. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Článek 9 

odst. 1, 
1. pododst. 

OSOBY POVINNÉ K DANI 
 
"Osobou povinnou k dani" se rozumí jakákoliv osoba, která na jakémkoli 

místě vykonává samostatně ekonomickou činnost, a to bez ohledu na účel 

nebo výsledky této činnosti. 

235/2004 
ve znění 

261/2007 
80/2019 

§ 5 odst. 1 Osoba povinná k dani je osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické 

činnosti, nebo skupina. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která 

nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje 

ekonomické činnosti. 

PT  

Článek 9 

odst. 1, 
2. pododst. 

"Ekonomickou činností" se rozumí veškerá činnost výrobců, obchodníků a 

osob poskytujících služby, včetně těžební činnosti, zemědělské výroby a 

výkonu svobodných a jiných obdobných povolání. Za ekonomickou 

činnost se považuje zejména využívání hmotného nebo nehmotného 

majetku za účelem získávání pravidelného příjmu z něj. 

235/2004 
ve znění 
80/2019 

§ 5 odst. 3, 1. 
a 2. věta 

Ekonomickou činností se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí činnost 

výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a 

zemědělské výroby a výkonu svobodných a jiných obdobných povolání 

podle jiných právních předpisů, za účelem získávání pravidelného příjmu. 

Za ekonomickou činnost se považuje zejména činnost spočívající ve 

využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získávání 

pravidelného příjmu. 

PT  

Článek 9 

odst. 2 
Kromě osob uvedených v odstavci 1 se za osobu povinnou k dani považuje 

každá osoba, která příležitostně dodá nový dopravní prostředek, jenž je 

odeslán nebo přepraven pořizovateli prodejcem nebo samotným 

pořizovatelem nebo na účet prodejce nebo pořizovatele mimo území 

členského státu, avšak na území Společenství. 

235/2004 § 19 odst. 5, 
1. věta 

Osoba, která není plátcem, a příležitostně dodá nový dopravní prostředek, 

který je přemístěn do jiného členského státu, se považuje za osobu 

oprávněnou uplatnit nárok na odpočet daně, kterou zaplatila při nabytí 

nového dopravního prostředku ve sjednané ceně nebo při dovozu nebo při 

pořízení z jiného členského státu, a to maximálně do výše daně, kterou by 

byl povinen odvést plátce, pokud by dodání bylo zdanitelným plněním v 

tuzemsku.  

PT  

Článek 10 Podmínka, aby byla ekonomická činnost vykonávána "samostatně", jak 

stanoveno v čl. 9 odst. 1, vylučuje ze systému DPH zaměstnance a další 

osoby, váže–li je k zaměstnavateli pracovní smlouva nebo jiný právní 

svazek, který zakládá vztah zaměstnavatele a zaměstnance v oblasti 

pracovních podmínek a odměňování zaměstnance a odpovědnosti 

zaměstnavatele. 

235/2004 
ve znění 
80/2019 

§ 5 odst. 2, 3. 
věta 

Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost 

zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se 

zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem  pracovněprávní vztah, případně činnosti osob, které jsou 

zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 5 odst. 2 

písm. b) 
Osobou povinnou k dani není 
b) zaměstnanec nebo jiná osoba při uskutečňování ekonomické činnosti 

vyplývající z pracovněprávního vztahu, služebního poměru nebo jiného 

obdobného vztahu. 

  

Článek 11 Po konzultaci s Poradním výborem pro daň z přidané hodnoty (dále jen 

"výbor pro DPH") může každý členský stát považovat za jedinou osobu 

povinnou k dani osoby, které jsou usazeny na území tohoto členského státu 

a které jsou sice právně nezávislé, avšak navzájem jsou úzce propojeny 

finančními, hospodářskými a organizačními vazbami. 
Členský stát, který využije možnost stanovenou v prvním pododstavci, 

může přijmout veškerá opatření potřebná k zabránění daňovým únikům 

nebo vyhýbání se daňovým povinnostem na základě využití tohoto 

ustanovení. 

235/2004 
ve znění 

261/2007 
489/2009 
502/2012 
344/2013 
170/2017 
80/2019 

§ 5a (1) Skupinou se pro účely tohoto zákona rozumí skupina spojených osob 

se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani jako 

plátce podle § 95a. Pokud mají osoby, které jsou součástí skupiny (dále jen 

"členové skupiny") sídlo nebo provozovnu mimo tuzemsko, nejsou tyto 
jejich části součástí skupiny. Každá osoba může být členem pouze jedné 

skupiny.  
(2) Spojenými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí kapitálově 

spojené osoby nebo jinak spojené osoby. 
(3) Kapitálově spojenými osobami jsou osoby, z nichž se jedna osoba 

přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé 

osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo 

hlasovacích právech více osob, a přitom tento podíl představuje alespoň 40 

% základního kapitálu nebo 40 % hlasovacích práv těchto osob. 

PT  
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(4) Jinak spojenými osobami jsou osoby, na jejichž vedení se podílí 

alespoň jedna shodná osoba. 
  235/2004 

ve znění 

261/2007 
47/2011 
502/2012 

§ 5b (1) Pro účely tohoto zákona jedná za skupinu její zastupující člen. 

Zastupujícím členem se rozumí člen skupiny se sídlem v tuzemsku, který 

je oprávněn k jednání za skupinu. Pokud ve skupině není člen se sídlem v 

tuzemsku, může být zastupujícím členem kterýkoli člen skupiny. 
(2) Členové skupiny odpovídají společně a nerozdílně za povinnosti 

skupiny vyplývající z daňových zákonů. Za tyto povinnosti skupiny 

odpovídají i po jejím zrušení nebo po zániku jejich členství ve skupině, a 

to za období, ve kterém byli členy skupiny. 

  

  235/2004 
ve znění 

261/2007 
360/2014 
170/2017 

§ 5c (1) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona osobám, které se staly 

členy skupiny, přecházejí na skupinu dnem registrace skupiny. 
(2) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona osobě, která přistoupila 

ke skupině, přecházejí na skupinu dnem přistoupení této osoby. 

  

  235/2004 
ve znění 

261/2007 
360/2014 

§ 95a odst. 4 Osoba, která není plátcem, se při splnění podmínek stanovených v § 5a 

stává členem skupiny od prvního dne druhého měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém skupina podá s jejím souhlasem žádost o přistoupení 

osoby do skupiny. 

  

  235/2004 
ve znění 

170/2017 

§ 106e Zrušení registrace skupiny 
(1) Správce daně zruší registraci skupiny k poslednímu dni příslušného 

kalendářního roku, pokud do konce měsíce října příslušného kalendářního 

roku skupina podá žádost o zrušení registrace. (2) Pokud skupina nesplňuje 

podmínky podle § 5a, je zastupující člen povinen tuto skutečnost oznámit 

neprodleně správci daně. 
(3) Správce daně zruší registraci skupiny rovněž, pokud 
a) skupina nesplňuje podmínky podle § 5a, nebo 
b) zjistí, že žádný z členů skupiny nesplňuje podmínky pro členství ve 

skupině. 
(4) Skupina přestává být plátcem dnem 
a) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je jí zrušena registrace, nebo 
b) zrušení registrace, a to v případě zrušení registrace na žádost. 
(5) Člen skupiny je plátcem ode dne následujícího po dni, kdy skupina 

přestala být plátcem. 
 

  

  235/2004 
ve znění 

502/2012 
360/2014 

§ 106f Zánik členství člena skupiny 
(1) Správce daně zruší členství člena skupiny k poslednímu dni 

příslušného kalendářního roku, pokud do konce měsíce října příslušného 

kalendářního roku 
a) skupina podá žádost o vystoupení člena skupiny, nebo 
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b) správce daně zjistí, že člen skupiny nesplňuje podmínky pro členství ve 

skupině. 
(2) Žádost o vystoupení člena ze skupiny, který přistoupil do skupiny 

podle § 95a odst. 4, může skupina podat nejdříve po uplynutí 1 roku ode 

dne, kdy se stal členem skupiny. 
(3) Pokud bylo vydáno rozhodnutí o úpadku člena skupiny, zaniká jeho 

členství dnem, kdy nastaly účinky tohoto rozhodnutí. 
(4) V případě zániku členství zastupujícího člena ve skupině jsou členové 

skupiny povinni zvolit nového zastupujícího člena do 15 dnů ode dne 

zániku jeho členství ve skupině. Pokud tak neučiní, ustanoví zastupujícího 

člena správce daně rozhodnutím. 
(5) Člen skupiny je plátcem ode dne následujícího po dni, kdy zaniklo jeho 

členství ve skupině. 
Článek 12 1. Členské státy mohou za osobu povinnou k dani považovat každého, kdo 

příležitostně uskuteční plnění spočívající v některé z činností uvedených v 

čl. 9 odst. 1 druhém pododstavci, zejména pak některé z těchto plnění: 
a) dodání budovy nebo její části před jejím prvním obydlením a pozemku k 

ní přiléhajícího; 
b) dodání stavebního pozemku. 
2. Pro účely odst. 1 písm. a) se "budovou" rozumí jakákoliv stavba pevně 

spojená se zemí. 
Členské státy mohou stanovit pravidla pro použití kritéria podle odst. 1 
písm. a) na přestavbu budov a mohou vymezit pojem "pozemek k ní 

přiléhající". 
Členské státy mohou uplatnit jiná kritéria než první obydlení, jako 

například dobu uplynulou ode dne dokončení budovy do dne prvního 

dodání nebo dobu uplynulou ode dne prvního obydlení do dne 

následujícího dodání, pokud tyto doby nepřekračují v prvním případě dobu 

pěti let a v druhém dobu dvou let. 
3. Pro účely odst. 1 písm. b) se "stavebním pozemkem" rozumí jakýkoliv 

neupravený nebo upravený pozemek, který jako stavební pozemek 

vymezují členské státy. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 13 

odst. 1 
Státy, kraje, obce a jiné veřejnoprávní subjekty se nepovažují za osoby 

povinné k dani v souvislosti s činnostmi nebo plněními, při nichž vystupují 

jako orgány veřejné moci, a to i tehdy, vybírají–li v souvislosti s těmito 

činnostmi nebo plněními poplatky, příspěvky či platby. 
Uskutečňují–li takové činnosti nebo plnění, považují se však za osoby 

povinné k dani v souvislosti s těmito činnostmi či plněními, pokud by 

zacházení s nimi jako s osobami nepovinnými k dani vedlo k výraznému 

narušení hospodářské soutěže. 

235/2004 
ve znění 

635/2004 
302/2008 
500/2012 
80/2019 

§ 5 odst. 4 Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky 

obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a právnické osoby založené 

nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního 

právního předpisu7a) se při výkonu působností v oblasti veřejné správy 

nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v případě, kdy za výkon těchto 

působností vybírají poplatky nebo jiné úhrady. 

PT  
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Veřejnoprávní subjekty se vždy považují za osoby povinné k dani, pokud 

uskutečňují činnosti uvedené v příloze I, nejsou–li tyto činnosti 

uskutečňovány v zanedbatelné míře. 
  235/2004 

ve znění 

80/2019 

§ 5 odst. 5 Osoba podle odstavce 4 se považuje za osobu povinnou k dani, pokud 

uskutečňuje činnosti, 
a) které jsou uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, nebo 
b) při jejichž výkonu se má za to, že dochází k výraznému narušení 

hospodářské soutěže tím, že osoba podle odstavce 4 nebyla považována 

nebo není považována za osobu povinnou k dani; tyto činnosti stanoví 

vláda nařízením. 

  

Článek 13 

odst. 2 
Členské státy mohou činnosti veřejnoprávních subjektů, které jsou 

osvobozeny od daně podle článků 132, 135, 136, 371 a 374 až 377, čl. 378 

odst. 2, čl. 379 odst. 2 a článků 380 až 390, považovat za činnosti, které 

tyto subjekty vykonávají jako orgány veřejné moci. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT 2 

Článek 14 

odst. 1 
ZDANITELNÁ PLNĚNÍ 
Dodání zboží 
 
"Dodáním zboží" se rozumí převod práva nakládat s hmotným majetkem 

jako vlastník. 

235/2004 
ve znění 
635/2004 
302/2008 
344/2013 

§ 13 odst. 1 Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod práva nakládat 

se zbožím jako vlastník. 
PT  

Článek 14 

odst. 2 písm. a) 
Kromě plnění podle odstavce 1 se za dodání zboží považují tato plnění: 
a) převod vlastnického práva k majetku za platbu odškodného na základě 

příkazu vydaného orgánem veřejné moci nebo jeho jménem nebo 

vyplývající ze zákona; 

235/2004 
ve znění 

344/2013 

§ 13 odst. 3 
písm. a) 

Za dodání zboží se pro účely tohoto zákona považuje 
a) převod vlastnického práva k majetku za úplatu i na základě rozhodnutí 

státního orgánu nebo vyplývající ze zvláštního právního předpisu, 

PT  

Článek 14 

odst. 2 písm. b) 
Kromě plnění podle odstavce 1 se za dodání zboží považují tato plnění: 
b) skutečné předání zboží na základě smlouvy o nájmu zboží na dobu 

určitou nebo o prodeji zboží s odložením platby, v níž je stanoveno, že za 

obvyklých okolností bude vlastnické právo převedeno nejpozději k 

okamžiku zaplacení poslední splátky; 

235/2004 
ve znění 

170/2017 
80/2019 

§ 13 odst. 3 
písm. c) 

Za dodání zboží se pro účely tohoto zákona považuje 
c) přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno a ke dni 

uzavření této smlouvy je zřejmé, že vlastnické právo k užívanému zboží 

bude za obvyklých okolností převedeno na jeho uživatele. 

PT  

Článek 14 

odst. 2 písm. c) 
Kromě plnění podle odstavce 1 se za dodání zboží považují tato plnění: 
c) převod zboží na základě smlouvy, podle níž se vyplácí provize z koupě 

nebo prodeje. 

235/2004 
ve znění 

377/2005 
344/2013 

§ 13 odst. 3 
písm. b) 

Za dodání zboží se pro účely tohoto zákona považuje 
b) dodání zboží prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské 

smlouvy nebo smlouvy obdobného typu; toto dodání zboží se považuje za 

samostatné dodání zboží komitentem nebo třetí osobou komisionáři a 

samostatné dodání zboží komisionářem třetí osobě nebo komitentovi, 

PT  

Článek 14 

odst. 3 
Členské státy mohou považovat za dodání zboží předání určitých 

stavebních prací. 
  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 15 

odst. 1 
Elektřina, plyn, teplo, chlazení a podobné se považují za hmotný majetek.   Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2009/162/EU. NT  

Článek 15 

odst. 2 
Členské státy mohou za hmotný majetek pokládat 
a) určitá práva k nemovitostem; 
b) věcná práva, která poskytují držiteli užívací právo k nemovitosti; 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  
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c) akcie nebo podíly rovnocenné akciím, které držiteli poskytují právně 

nebo fakticky vlastnické právo nebo právo držby nemovitosti či její části. 
Článek 16  
1. odst. 

Použije–li osoba povinná k dani zboží, které tvoří součást jejího 

obchodního majetku, pro svou soukromou potřebu nebo pro potřebu svých 

zaměstnanců, přenechá–li toto zboží bez úplaty, popřípadě obecněji řečeno 

použije–li takové zboží k jiným účelům než pro účely svého podnikání, 

považuje se takové použití za dodání zboží za úplatu, pokud byla daň z 

dotyčného zboží nebo jeho části plně nebo zčásti odpočitatelná. 

235/2004 
ve znění 

344/2013 

§ 13 odst. 4 
písm. a) 

Za dodání zboží za úplatu se také považuje 
a) použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním 

ekonomických činností plátce, 

PT  

  235/2004 
ve znění 

635/2004 
302/2008 
47/2011 

§ 13 odst. 5 Použitím hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním 

ekonomických činností plátce se pro účely tohoto zákona rozumí trvalé 

použití obchodního majetku plátcem pro jeho osobní spotřebu nebo jeho 

zaměstnanců, trvalé použití pro jiné účely než související 

s uskutečňováním jeho ekonomických činností,  a poskytnutí obchodního 

majetku bez úplaty, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn 

odpočet daně. 

  

  235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 75 odst. 2 (2) V případě přijatého zdanitelného plnění, které není pořízením 

dlouhodobého majetku, určeného pro uskutečněná plnění, které plátce 

použije zčásti rovněž pro svou osobní spotřebu nebo pro osobní spotřebu 

svých zaměstnanců, si plátce může zvolit, že uplatní nárok na odpočet 

daně v plné výši. Část přijatého zdanitelného plnění, kterou použije pro 

svou osobní spotřebu nebo pro osobní spotřebu svých zaměstnanců, se 

poté považuje za dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) nebo za 

poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 písm. a). 

  

Článek 16 

2. odst. 
Je–li však zboží použito jako vzorky nebo jako dárky malé hodnoty pro 

účely podnikání, nepovažuje se to za dodání zboží za úplatu. 
235/2004 
ve znění 

545/2005 
302/2008 
489/2009 
344/2013 
170/2017 

§ 13 odst. 9 
písm. c) 

Za dodání zboží se však pro účely tohoto zákona nepovažuje 
c) poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací 

cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků 

bez úplaty v rámci ekonomické činnosti, 

PT  

Článek 17 

odst. 1 
Za dodání zboží za úplatu se považuje přemístění zboží, které je součástí 

obchodního majetku osoby povinné k dani, touto osobou do jiného 

členského státu. 
"Přemístěním do jiného členského státu" se rozumí každé odeslání nebo 

přeprava movitého hmotného majetku osobou povinnou k dani nebo na její 

účet mimo území členského státu, v němž se majetek nachází, avšak uvnitř 

Společenství, pro účely jejího podnikání. 

235/2004 
ve znění 

344/2013 

§ 13 odst. 6, 
1. a 2. věta  

Za dodání zboží za úplatu se pro účely tohoto zákona považuje také 

přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu. 

Přemístěním obchodního majetku se pro účely tohoto zákona rozumí 

odeslání nebo přeprava majetku tímto plátcem nebo jím zmocněnou třetí 

osobou z tuzemska do jiného členského státu pro účely uskutečňování jeho 

ekonomických činností v jiném členském státě. 

PT  

   9426     
Článek 17 

odst. 2 písm. a) 
Za "přemístění do jiného členského státu" se nepovažuje odeslání nebo 

přeprava zboží za účelem některého z těchto plnění: 
235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 13 odst. 7 
písm. b) 

Za přemístění obchodního majetku z tuzemska do jiného členského státu 

se pro účely tohoto zákona nepovažuje odeslání nebo přeprava zboží pro 

účely 

PT  
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a) dodání tohoto zboží osobou povinnou k dani na území členského státu 

ukončení odeslání nebo přepravy zboží za podmínek stanovených v článku 

33; 

344/2013 
80/2019  

b) zasílání zboží do členského státu ukončení odeslání nebo přepravy 

zboží,  

  9426     
  9143     
Článek 17 

odst. 2 písm. b) 
Za "přemístění do jiného členského státu" se nepovažuje odeslání nebo 

přeprava zboží za účelem některého z těchto plnění: 
b) dodání tohoto zboží, které má být předmětem instalace nebo montáže 

dodavatelem nebo na jeho účet, uskutečněné osobou povinnou k dani na 
území členského státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží za podmínek 

stanovených v článku 36; 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013    

§ 13 odst. 7 
písm. a) 

Za přemístění obchodního majetku z tuzemska do jiného členského státu 

se pro účely tohoto zákona nepovažuje odeslání nebo přeprava zboží pro 

účely 
a) dodání zboží s instalací nebo montáží, 
 

PT  

   9426     
Článek 17 

odst. 2 písm. c) 
Za "přemístění do jiného členského státu" se nepovažuje odeslání nebo 

přeprava zboží za účelem některého z těchto plnění: 
c) dodání tohoto zboží osobou povinnou k dani na palubě lodi nebo letadla 

anebo ve vlaku během přepravy cestujících za podmínek stanovených v 

článku 37; 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
489/2009 
344/2013 

§ 13 odst. 7 
písm. c) 

Za přemístění obchodního majetku z tuzemska do jiného členského státu 

se pro účely tohoto zákona nepovažuje odeslání nebo přeprava zboží pro 

účely 
c) dodání zboží plátcem na palubě lodí, letadel nebo vlaků během přepravy 

osob podle § 7 odst. 4, 

PT  

   9426     
Článek 17 

odst. 2 písm. d) 
Za "přemístění do jiného členského státu" se nepovažuje odeslání nebo 

přeprava zboží za účelem některého z těchto plnění: 
d) dodání plynu prostřednictvím distribuční soustavy zemního plynu nebo 

dodání elektřiny za podmínek stanovených v článku 38 nebo 39; 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2009/162/EU. NT  

Článek 17 

odst. 2 písm. e) 
Za "přemístění do jiného členského státu" se nepovažuje odeslání nebo 

přeprava zboží za účelem některého z těchto plnění: 
e) dodání tohoto zboží osobou povinnou k dani na území členského státu za 

podmínek stanovených v článcích 138, 146, 147, 148, 151 a 152; 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
344/2013  

§ 13 odst. 7 
písm. d) 

Za přemístění obchodního majetku z tuzemska do jiného členského státu 

se pro účely tohoto zákona nepovažuje odeslání nebo přeprava zboží pro 

účely 
d) dodání zboží plátcem v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy 

zboží, pokud je dodání zboží v tomto členském státě osvobozeno od daně s 
nárokem na odpočet daně, 

PT  

   9426     
Článek 17 

odst. 2 písm. f) 
Za "přemístění do jiného členského státu" se nepovažuje odeslání nebo 

přeprava zboží za účelem některého z těchto plnění: 
f) poskytnutí služby osobě povinné k dani, jejímž předmětem je práce na 

dotyčném zboží skutečně vykonaná na území členského státu ukončení 

odeslání nebo přepravy zboží, je–li zboží po vykonání práce odesláno zpět 

této osobě povinné k dani do členského státu, z nějž bylo původně odesláno 

či přepraveno; 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  
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Článek 17 

odst. 2 písm. g) 
Za "přemístění do jiného členského státu" se nepovažuje odeslání nebo 

přeprava zboží za účelem některého z těchto plnění: 
g) dočasné použití tohoto zboží na území členského státu ukončení 

odeslání nebo přepravy zboží za účelem poskytnutí služby osobou 

povinnou k dani usazenou v členském státě zahájení odeslání nebo 

přepravy zboží; 

235/2004 
ve znění 

635/2004 
302/2008 
344/2013  

§ 13 odst. 7 
písm. g) 

Za přemístění obchodního majetku z tuzemska do jiného členského státu 

se pro účely tohoto zákona nepovažuje odeslání nebo přeprava zboží pro 

účely 
g) přechodného užití zboží v členském státě, ve kterém je ukončení 

odeslání nebo přepravy zboží, pro účely poskytnutí služby plátcem, 
 

PT  

   9426     
Článek 17 

odst. 2 písm. h) 
Za "přemístění do jiného členského státu" se nepovažuje odeslání nebo 

přeprava zboží za účelem některého z těchto plnění: 
h) dočasné použití tohoto zboží po dobu nepřekračující dvacet čtyři měsíce 

na území jiného členského státu, v němž by na dovoz stejného zboží z třetí 

země pro dočasné použití bylo možné uplatnit režim dočasného dovozu s 

úplným osvobozením od daní při dovozu. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
344/2013 
243/2016  

§ 13 odst. 7 
písm. h) 

Za přemístění obchodního majetku z tuzemska do jiného členského státu 

se pro účely tohoto zákona nepovažuje odeslání nebo přeprava zboží pro 

účely 
h) přechodného užití zboží na dobu nepřekračující 24 měsíců na území 

jiného členského státu, ve kterém by se na dovoz stejného zboží ze třetí 

země pro přechodné užití vztahoval režim dočasného použití s plným 

osvobozením od cla, nebo 

PT  

   9426     
Článek 17 

odst. 3 
Není–li nadále plněna některá z podmínek, které jsou předpokladem 

postupu podle odstavce 2, považuje se toto zboží za přemístěné do jiného 

členského státu. V takovém případě se má za to, že přemístění nastává v 

okamžiku, kdy dotyčná podmínka přestane být plněna. 

235/2004 
ve znění 

635/2004 
302/2008 
489/2009 
47/2011 
502/2012 
344/2013 
243/2016 
80/2019 

§ 13 odst. 6 a 
7 

(6) Za dodání zboží za úplatu se pro účely tohoto zákona považuje také 

přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu. 

Přemístěním obchodního majetku se pro účely tohoto zákona rozumí 

odeslání nebo přeprava majetku tímto plátcem nebo jím zmocněnou třetí 

osobou z tuzemska do jiného členského státu pro účely uskutečňování jeho 

ekonomických činností v jiném členském státě. Za dodání zboží do jiného 

členského státu plátcem se pro účely tohoto zákona považuje také 

přemístění zboží, které bylo pořízeno tímto plátcem podle § 16 odst. 4, z 

tuzemska do jiného členského státu. 
(7) Za přemístění obchodního majetku z tuzemska do jiného členského 

státu se pro účely tohoto zákona nepovažuje odeslání nebo přeprava zboží 

pro účely 
a) dodání zboží s instalací nebo montáží, 
b) zasílání zboží do členského státu ukončení odeslání nebo přepravy 

zboží, 
c) dodání zboží plátcem na palubě lodí, letadel nebo vlaků během přepravy 

osob podle § 7 odst. 4, 
d) dodání zboží plátcem v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy 

zboží, pokud je dodání zboží v tomto členském státě osvobozeno od daně s 

nárokem na odpočet daně, 
e) vývozu zboží, pokud je zboží propuštěno do režimu vývozu, 
f) poskytnutí služby pro plátce, zahrnující práce na zboží fyzicky 

uskutečněné v členském státě, ve kterém je ukončení odeslání nebo 

přepravy zboží za podmínky, že zboží po provedení prací je vráceno zpět 

plátci do tuzemska, ze kterého bylo původně odesláno nebo přepraveno, 

PT 1 
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g) přechodného užití zboží v členském státě, ve kterém je ukončení 

odeslání nebo přepravy zboží, pro účely poskytnutí služby plátcem, 
h) přechodného užití zboží na dobu nepřekračující 24 měsíců na území 

jiného členského státu, ve kterém by se na dovoz stejného zboží ze třetí 

země pro přechodné užití vztahoval režim dočasného použití s plným 

osvobozením od cla, nebo 
i) dodání zboží soustavami nebo sítěmi. 
 

  235/2004 
ve znění 

170/2017 

§ 13 odst. 8 Není-li nadále plněna některá z podmínek, které jsou předpokladem pro 

postup podle odstavce 7, považuje se zboží za přemístěné z tuzemska do 

jiného členského státu. V takovém případě se má za to, že přemístění 

nastává v okamžiku, kdy dotčená podmínka přestane být plněna. 

  

   9426     
Článek 18 

písm. a) 
Členské státy mohou považovat za dodání zboží za úplatu tato plnění: 
a) použití zboží osobou povinnou k dani pro účely jejího podnikání, jestliže 

bylo toto zboží vyrobeno, postaveno, vytěženo, zpracováno, zakoupeno 

nebo dovezeno v rámci tohoto podnikání a jestliže by daň z tohoto zboží 

nebyla plně odpočitatelná, kdyby bylo pořízeno od jiné osoby povinné k 

dani; 

235/2004 
ve znění 

47/2011 
344/2013 

§ 13 odst. 4 
písm. b) 

Za dodání zboží za úplatu se také považuje 
b) uvedení do stavu způsobilého k užívání dlouhodobého majetku 

vytvořeného vlastní činností, pokud plátce použije tento majetek pro účely, 

pro které má nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 6, 

PT  

Článek 18 

písm. b) 
Členské státy mohou považovat za dodání zboží za úplatu tato plnění: 
b) použití zboží osobou povinnou k dani pro účely činností nepodléhajících 

dani, stala–li se daň z tohoto zboží plně nebo zčásti odpočitatelnou při jeho 

pořízení nebo při jeho použití v souladu s písmenem a); 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 18 

písm. c) 
Členské státy mohou považovat za dodání zboží za úplatu tato plnění: 
c) s výjimkou případů uvedených v článku 19, ponechání si zboží osobou 

povinnou k dani nebo jejími právními nástupci, ukončí–li výkon zdanitelné 

ekonomické činnosti, stala–li se daň z tohoto zboží plně nebo zčásti 

odpočitatelnou při jeho pořízení nebo při jeho použití podle písmene a). 

235/2004 
ve znění 

344/2013 

§ 13 odst. 4 
písm. c)  

Za dodání zboží za úplatu se také považuje 
c) vydání vypořádacího podílu na obchodní korporaci nebo podílu na 

likvidačním zůstatku v nepeněžité podobě ve hmotném majetku, pokud byl 

u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně, 

PT  

Článek 19 

1. odst. 
Je–li převáděn souhrn majetku nebo jeho část za úplatu nebo bez úplaty 

nebo jako vklad do obchodní společnosti, mohou mít členské státy za to, že 

nedošlo k dodání zboží, a v takovém případě se nabyvatel považuje za 

právního nástupce převodce. 

235/2004 
ve znění 

344/2013 
170/2017 

§ 13 odst. 9 
písm. a) 

Za dodání zboží se však pro účely tohoto zákona nepovažuje 
a) pozbytí obchodního závodu, pokud se jedná o hmotný majetek, 

PT  

Článek 19 

2. odst. 
Členské státy mohou přijmout opatření nezbytná k tomu, aby zabránily 

narušení hospodářské soutěže v případech, kdy nabyvatel není osobou plně 

povinnou k dani. Mohou rovněž přijmout veškerá opatření potřebná k 

zabránění daňovým únikům nebo vyhýbání se daňovým povinnostem na 

základě použití tohoto článku. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 20 

1. odst. 
Pořízení zboží uvnitř Společenství 
 
"Pořízením zboží uvnitř Společenství" se rozumí nabytí práva nakládat 

jako vlastník s movitým hmotným majetkem, který byl pořizovateli 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 

§ 16 odst. 1 Pořízením zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona 

rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby 

registrované k dani v jiném členském státě nebo od osoby, které vznikla 

nejpozději dnem dodání tohoto zboží registrační povinnost v jiném 

PT  
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odeslán nebo přepraven prodávajícím nebo samotným pořizovatelem nebo 

na účet jednoho z nich do jiného členského státu než státu zahájení 

odeslání nebo přepravy zboží. 

170/2017 
80/2019 

členském státě, které nejsou osvobozenou osobou, pokud je zboží odesláno 

nebo přepraveno z jiného členského státu do členského státu od něj 

odlišného 
a) osobou, která uskutečňuje dodání zboží, 
b) pořizovatelem, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která 

pořizuje zboží z jiného členského státu, nebo 
c) zmocněnou třetí osobou. 

   9426     
Článek 20 

2. odst. 
Je–li zboží pořízené právnickou osobou nepovinnou k dani odesláno nebo 

přepraveno z třetího území nebo třetí země a dovezeno touto právnickou 

osobou nepovinnou k dani do jiného členského státu než členského státu 

ukončení odeslání nebo přepravy zboží, považuje se toto zboží za odeslané 

nebo přepravené z členského státu dovozu. Tento členský stát vrátí dovozci 

určenému nebo uznanému za osobu povinnou odvést daň podle článku 201 

daň odvedenou při dovozu, jestliže dovozce prokáže, že pořízení tohoto 

zboží bylo předmětem DPH v členském státě ukončení odeslání nebo 

přepravy zboží. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 

§ 16 odst. 2 Pokud je zboží pořízeno právnickou osobou nepovinnou k dani, pro kterou 

je pořízení zboží předmětem daně, odesláno nebo přepraveno ze třetí země 

a dovoz zboží je uskutečněn touto osobou do členského státu odlišného od 

členského státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží, považuje se pro 

účely tohoto zákona zboží za odeslané nebo přepravené z členského státu, 

do kterého je dovoz zboží uskutečněn. Pokud je dovoz zboží uskutečněn 

právnickou osobou nepovinnou k dani, pro kterou je pořízení zboží 

předmětem daně, do tuzemska, má tato osoba nárok na vrácení zaplacené 

daně při dovozu zboží, pokud prokáže, že pořízení tohoto zboží bylo 

předmětem daně v členském státě, ve kterém je ukončeno odeslání nebo 

přeprava tohoto zboží. Při vracení daně se postupuje přiměřeně podle § 82 

až 82b. 

PT  

Článek 21 Za pořízení zboží uvnitř Společenství za úplatu se považuje i případ, kdy 

osoba povinná k dani použije pro účely svého podnikání zboží, které bylo 

odesláno nebo přepraveno touto osobou nebo na její účet z jiného 

členského státu, v němž dotyčná osoba dané zboží vyrobila, vytěžila, 

zpracovala, zakoupila nebo pořídila ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) nebo 
do nějž je tato osoba povinná k dani dovezla v rámci svého podnikání. 

235/2004 
ve znění 

635/2004 
302/2008 
502/2012 
344/2013 

§ 16 odst. 5 
písm. a), b) a 
c) 

Za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu se pro účely tohoto 

zákona považuje 
a) přemístění zboží plátcem pro účely uskutečňování ekonomických 

činností v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného 

členského státu do tuzemska a toto zboží bylo plátcem v rámci 

uskutečňování ekonomických činností v tomto jiném členském státě 

vyrobeno, nakoupeno, pořízeno z dalšího členského státu nebo dovezeno z 

třetí země, 
b) přemístění zboží plátcem z jiného členského státu do tuzemska, které 

bylo odesláno nebo přepraveno ze třetí země a dovoz zboží je uskutečněn 

plátcem v tomto jiném členském státě, a odeslání nebo přeprava zboží je 

ukončena v tuzemsku, 
c) přemístění zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, 

která není osvobozenou osobou a která nemá sídlo v tuzemsku, nebo 

zahraniční osobou povinnou k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, 

pro účely uskutečňování ekonomických činností v tuzemsku, pokud je 

zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do tuzemska, 

PT  

   9426     
   9143     
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Článek 22 Za pořízení zboží uvnitř Společenství za úplatu se považuje použití zboží, 

které nebylo koupeno podle obecných pravidel zdanění na domácím trhu 

některého členského státu, ozbrojenými silami státu, který je stranou 

Severoatlantické smlouvy, pro jejich potřeby nebo pro potřeby civilních 

zaměstnanců, kteří je doprovázejí, pokud na dovoz tohoto zboží nelze 

vztáhnout osvobození od daně podle čl. 143 písm. h). 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
344/2013 
80/2019 

§ 16 odst. 5 
písm. d) 

Za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu se pro účely tohoto 

zákona považuje 
d) přidělení zboží z jednoho členského státu do jiného ozbrojeným silám 

jiného, státu, který je členem Severoatlantické smlouvy, nebo státu 

zúčastněného v Partnerství pro mír, pro jejich použití nebo použití 

civilních zaměstnanců, kteří je doprovázejí, pokud zboží nebylo 

předmětem daně v členském státě, který zboží přiděluje, jestliže dovoz 

tohoto zboží není osvobozen od daně. 

PT 3 

Článek 23 Členské státy přijmou opatření, aby zajistily, že za pořízení zboží uvnitř 

Společenství budou považována plnění, která by se považovala za dodání 

zboží, kdyby byla uskutečněna na jejich území osobou povinnou k dani, 
která jedná jako taková. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013
170/2017 
80/2019 

§ 16 odst. 1 Pořízením zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona 

rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby 

registrované k dani v jiném členském státě nebo od osoby, které vznikla 

nejpozději dnem dodání tohoto zboží registrační povinnost v jiném 

členském státě, které nejsou osvobozenou osobou, pokud je zboží odesláno 

nebo přepraveno z jiného členského státu do členského státu od něj 

odlišného 
a) osobou, která uskutečňuje dodání zboží, 
b) pořizovatelem, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která 

pořizuje zboží z jiného členského státu, nebo 
c) zmocněnou třetí osobou. 

PT  

   9426     
Článek 24 

odst. 1 
Poskytnutí služby 
 
"Poskytnutím služby" se rozumí každé plnění, které není dodáním zboží. 

235/2004 
ve znění 

344/2013 

§ 14 odst. 1, 
1. věta 

Poskytnutím služby se pro účely tohoto zákona rozumí všechny činnosti, 

které nejsou dodáním zboží. 
PT  

Článek 24 

odst. 2 
"Telekomunikačními službami" se rozumějí služby vztahující se k přenosu, 

vysílání a příjmu signálů, slov, obrazů a zvuků nebo informací jakéhokoli 

druhu po drátě, radiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými 

prostředky, včetně souvisejícího převedení či postoupení práv na užívání 

zařízení pro takový přenos, vysílání či příjem, včetně poskytnutí přístupu 

do celosvětových informačních sítí. 

235/2004 
ve znění 

196/2014 

§ 10i odst. 2 
písm. a) 

Pro účely daně z přidané hodnoty se rozumí 
a) telekomunikační službou služba spojená s přenosem, vysíláním nebo 

příjmem signálů, textových dokumentů, obrázků, zvuků nebo jakékoliv 

informace prostřednictvím kabelu, rádia, optických nebo 

elektromagnetických systémů, včetně příslušného přenosu nebo stanovení 

práva využívat kapacitu pro tento přenos, vysílání nebo příjem nebo 

přístup k informačním sítím, 

PT  

Článek 25 Poskytnutí služby může mimo jiné spočívat v některém z těchto plnění: 
a) postoupení nehmotného majetku bez ohledu na to, zda je vázán na určitý 

dokument zakládající vlastnické právo či nikoli; 
b) přijetí závazku zdržet se určitého jednání nebo strpět určité jednání nebo 

situaci; 
c) vykonání služby na základě příkazu vydaného orgánem veřejné moci 

nebo jeho jménem nebo vyplývající ze zákona. 

235/2004 
ve znění 

344/2013 
80/2019 

§ 14 odst. 1, 
2. věta 

Poskytnutím služby se pro účely tohoto zákona rozumí také 
a) pozbytí nehmotné věci, 
b) přenechání zboží k užití jinému,  
c) zřízení, trvání a zánik věcného břemene, 
d) zavázání se k povinnosti zdržet se určitého jednání nebo strpět určité 

jednání nebo situaci. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

344/2013 

§ 14 odst. 2 
písm. a) 

Za poskytnutí služby se pro účely tohoto zákona považuje 
a) poskytnutí služby za úplatu i na základě rozhodnutí státního orgánu 

nebo vyplývající ze zvláštního právního předpisu, 
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Článek 26 

odst. 1 
Za poskytnutí služby za úplatu se považují tato plnění: 
a) použití zboží, které tvoří součást obchodního majetku, pro soukromou 

potřebu osoby povinné k dani nebo pro potřebu jejích zaměstnanců, 

popřípadě obecněji řečeno k jiným účelům než pro účely jejího podnikání, 

pokud je daň z tohoto zboží plně nebo zčásti odpočitatelná; 
b) bezúplatné poskytnutí služby osobou povinnou k dani pro její 

soukromou potřebu nebo pro potřebu jejích zaměstnanců, popřípadě 

obecněji řečeno k jiným účelům než pro účely jejího podnikání. 

235/2004 
ve znění 

635/2004 
47/2011 
344/2013 

§ 14 odst. 3 
písm. a) a 
odst. 4 

Za poskytnutí služby za úplatu se pro účely tohoto zákona také považuje 
a) poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním 

ekonomických činností plátce, 
(4) Pro účely tohoto zákona se za poskytnutí služby pro účely nesouvisející 

s uskutečňováním ekonomických činností plátce rozumí 
a) dočasné využití obchodního majetku, s výjimkou dlouhodobého 
majetku, pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců, pokud byl u 

tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně, nebo 
b) poskytnutí služby plátcem bez úplaty pro osobní spotřebu plátce nebo 

jeho zaměstnanců nebo jiné účely než souvisejících s uskutečňováním jeho 

ekonomických činností, pokud u přímo souvisejících přijatých plnění byl 

uplatněn odpočet daně. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 75 odst. 2 (2) V případě přijatého zdanitelného plnění, které není pořízením 

dlouhodobého majetku, určeného pro uskutečněná plnění, které plátce 

použije zčásti rovněž pro svou osobní spotřebu nebo pro osobní spotřebu 

svých zaměstnanců, si plátce může zvolit, že uplatní nárok na odpočet 

daně v plné výši. Část přijatého zdanitelného plnění, kterou použije pro 

svou osobní spotřebu nebo pro osobní spotřebu svých zaměstnanců, se 

poté považuje za dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) nebo za 

poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 písm. a). 

  

Článek 26 

odst. 2 
Členské státy se mohou odchýlit od odstavce 1 za podmínky, že toto 

odchýlení nepovede k narušení hospodářské soutěže. 
235/2004 
ve znění 
635/2004 

§ 14 odst. 4 

písm. b) 
(4) Pro účely tohoto zákona se za poskytnutí služby pro účely nesouvisející 

s uskutečňováním ekonomických činností plátce rozumí 
b) poskytnutí služby plátcem bez úplaty pro osobní spotřebu plátce nebo 

jeho zaměstnanců nebo jiné účely než souvisejících s uskutečňováním jeho 

ekonomických činností, pokud u přímo souvisejících přijatých plnění byl 

uplatněn odpočet daně. 

NT  

Článek 27 Aby členské státy zabránily narušení hospodářské soutěže, mohou po 

konzultaci s výborem pro DPH považovat za poskytnutí služby za úplatu 

poskytnutí služby osobou povinnou k dani pro účely jejího podnikání, 

pokud by daň z takové služby nebyla plně odpočitatelná, kdyby byla 

poskytnuta jinou osobou povinnou k dani. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 28 Jestliže se osoba povinná k dani podílí na poskytnutí služby a jedná přitom 

vlastním jménem, avšak na účet jiné osoby, má se za to, že obdržela i 

poskytla tuto službu ona sama. 

235/2004 
ve znění 

377/2005 
344/2013 

§ 14 odst. 2 
písm. b) 

Za poskytnutí služby se pro účely tohoto zákona považuje 
b) poskytnutí služby prostřednictvím komisionáře na základě 

komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu; tato služba se 

považuje za samostatné poskytnutí služby komitentem nebo třetí osobou 

komisionáři a samostatné poskytnutí služby komisionářem třetí osobě nebo 

komitentovi. 

PT  

Článek 29 Článek 19 se použije obdobně i na poskytnutí služby. 235/2004 
ve znění 

344/2013 

§ 14 odst. 5 
písm. a) 

Za poskytnutí služby se však pro účely tohoto zákona nepovažuje 
a) pozbytí obchodního závodu, 

PT  
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Článek 30 

1. odst. 
Dovoz zboží 
 
"Dovozem zboží" se rozumí vstup zboží, které se nenachází ve volném 

oběhu ve smyslu článku 24 Smlouvy, do Společenství. 

235/2004 
ve znění 

344/2013 

§ 20 odst. 1 Dovozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí vstup zboží z třetí země 

na území Evropské unie. 
PT  

Článek 30 

2. odst. 
Kromě plnění podle prvního pododstavce se za dovoz zboží považuje vstup 

zboží, které se nachází ve volném oběhu, do Společenství z třetího území, 

které je součástí celního území Společenství. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
489/2009 
18/2012 
344/2013 
243/2016 

§ 20 odst. 2 Za dovoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje také vstup zboží na 

území Evropské unie z území podle § 3 odst. 2. U dovozu tohoto zboží 

postupuje celní úřad tak, jako by se jednalo o dovoz zboží ze třetí země. 

PT  

Článek 31 MÍSTO ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ 
Místo dodání zboží 
Dodání zboží bez přepravy 
 
Pokud zboží není odesláno ani přepraveno, je místem dodání místo, kde se 

zboží nachází v okamžiku, kdy se dodání uskutečňuje. 

235/2004 § 7 odst. 1 Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zboží uskutečněno bez 

odeslání nebo přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se 

dodání uskutečňuje. 

PT  

Článek 32 Dodání zboží s přepravou 
 
Pokud je zboží odesláno nebo přepraveno dodavatelem nebo pořizovatelem 

nebo třetí osobou, považuje se za místo dodání místo, kde se zboží nachází 

v okamžiku zahájení svého odeslání nebo přepravy pořizovateli. 
Nachází–li se však místo zahájení odeslání nebo přepravy zboží na třetím 

území nebo v třetí zemi, má se za to, že se místo dodání zboží dovozcem, 

který je určen nebo uznán za osobu povinnou odvést daň podle článku 201, 

a místo případných následných dodání nacházejí v členském státě dovozu 

zboží. 

235/2004
ve znění 

344/2013 

§ 7 odst. 2 Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno 

osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se 

uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, je místo, kde se 

zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná. Pokud 

však odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi, za místo plnění při 

dovozu zboží a následného dodání zboží osobou, která dovoz zboží 

uskutečnila, se považuje členský stát, ve kterém vznikla povinnost přiznat 

nebo zaplatit daň při dovozu zboží. 

PT  

  9143     
Článek 33 

odst. 1 
Odchylně od článku 32 se za místo dodání zboží, které bylo odesláno nebo 

přepraveno dodavatelem nebo na jeho účet z jiného členského státu než 

členského státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží, považuje místo, 

kde se zboží nachází při ukončení odeslání nebo přepravy pořizovateli, 

jsou–li přitom splněny tyto podmínky: 
a) dodání zboží se uskutečňuje pro osobu povinnou k dani nebo právnickou 

osobu nepovinnou k dani, jejíž pořízení zboží uvnitř Společenství není 

předmětem daně podle čl. 3 odst. 1, nebo pro jinou osobu nepovinnou k 
dani; 
b) předmětem dodání je zboží jiné než nové dopravní prostředky a než 

zboží, jež je dodáváno s montáží nebo instalací, ať již se zkušebním 

provozem nebo bez něj, dodavatelem nebo na jeho účet. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 

§ 8 odst. 1 a 
odst. 4 písm. 

a) a b) a 
písm. c) 

body 1. a 2. 

(1) Místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází po 

ukončení jeho odeslání nebo přepravy. 
(4) Zasíláním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží mezi 

členskými státy, pokud 
a) zboží je odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od 

členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy 
1. osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo 
2. jí zmocněnou třetí osobou, 
b) zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě 

ukončení odeslání nebo přepravy zboží není předmětem daně, a 
c) se nejedná o dodání 
1. nového dopravního prostředku, 
2. zboží s instalací nebo montáží, nebo 

PT  
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  9143     
Článek 33 

odst. 2 
Je–li dodávané zboží odesláno nebo přepraveno z třetího území nebo třetí 

země a dovezeno dodavatelem pořizovateli do jiného členského státu než 

členského státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží, považuje se toto 

zboží za odeslané nebo přepravené z členského státu dovozu. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 

§ 8 odst. 5 Podmínka podle odstavce 4 písm. a) se považuje za splněnou, je-li zboží 

odesláno nebo přepraveno ze třetí země a dovezeno osobou, která zboží 

dodává, do členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho 

odeslání nebo přepravy. V takovém případě se za členský stát zahájení 

odeslání nebo přepravy zboží považuje členský stát dovozu zboží. 

PT  

  9143     
Článek 34 

odst. 1 a 2 
1. Článek 33 se nevztahuje na dodání zboží, které je odesláno nebo 

přepraveno do téhož členského státu ukončení odeslání nebo přepravy 

zboží, jsou–li splněny tyto podmínky: 
a) dodané zboží není výrobkem podléhajícím spotřební dani; 
b) celková hodnota dodání uskutečněných v daném členském státě za 

podmínek stanovených v článku 33, bez DPH, nepřekračuje v průběhu 

jednoho kalendářního roku částku 100000 EUR nebo ekvivalent této částky 

v národní měně; 
c) celková hodnota dodání jiného zboží než výrobků podléhajících 

spotřební dani uskutečněných v daném členském státě za podmínek 

stanovených v článku 33, bez DPH, nepřekročila v předchozím 

kalendářním roce částku 100000 EUR nebo ekvivalent této částky v 

národní měně. 
2. Členský stát, na jehož území se zboží nachází v okamžiku ukončení 

odeslání nebo přepravy pořizovateli, může snížit prahovou hodnotu podle 

odstavce 1 na částku 35000 EUR nebo na ekvivalent této částky v národní 

měně, jestliže se obává, že by prahová hodnota ve výši 100000 EUR vedla 

k vážnému narušení hospodářské soutěže. 
Členské státy, které využijí možnost stanovenou v prvním pododstavci, 

přijmou opatření nezbytná k uvědomění příslušných orgánů veřejné moci v 

členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 8 odst. 2 Místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází v době, kdy 

jeho odeslání nebo přeprava začíná, pokud 
a) zasílané zboží není předmětem spotřební daně a 
b) celková hodnota zboží, které osoba povinná k dani zaslala do členského 

státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží, bez daně nepřekročila v 

příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 
1. 1 140 000 Kč, je-li zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského 

státu do tuzemska, nebo 
2. částku stanovenou jiným členským státem, je-li zboží odesláno nebo 
přepraveno z tuzemska do jiného členského státu. 
 

PT  

  9143     
Článek 34 

odst. 3 
Komise předloží Radě co nejdříve zprávu o uplatňování zvláštní prahové 

hodnoty ve výši 35000 EUR podle odstavce 2, doprovázenou v případě 

potřeby vhodnými návrhy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 34 

odst. 4 
Členský stát, na jehož území se zboží nachází v okamžiku zahájení 

odeslání nebo přepravy, poskytne osobám povinným k dani, které 

uskutečňují dodání zboží, na něž lze vztáhnout odstavec 1, možnost 

rozhodnout se, že se místo dodání určí podle článku 33. 
Dotyčné členské státy stanoví prováděcí pravidla pro výkon volby podle 

prvního podstavce, která se bude v každém případě vztahovat na období 

nejméně dvou kalendářních let. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 8 odst. 3 Osoba povinná k dani, která zboží zasílá, se může v případě splnění 

podmínek podle odstavce 2 rozhodnout, že místem plnění při zasílání 

zboží je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo 

přepravy. V takovém případě je povinna tak postupovat do konce 

kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve 

kterém se takto rozhodla. 

PT  

  9143     
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Článek 35 Články 33 a 34 se nevztahují na dodání použitého zboží, uměleckých děl, 

sběratelských předmětů nebo starožitností, jak jsou vymezeny v čl. 311 

odst. 1 bodech 1 až 4, ani na dodání použitých dopravních prostředků, jak 

jsou vymezeny v čl. 327 odst. 3, jež jsou předmětem daně podle 

příslušných zvláštních režimů. 

235/2004 
ve znění 
502/2012 

§ 8 odst. 4 
písm. c) bod 

3. 

Zasíláním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží mezi 

členskými státy, pokud 
c) se nejedná o dodání 
3. použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo 

starožitnosti, jejichž dodání je předmětem zvláštního režimu. 
 

PT  

  9143     
Článek 36 Je–li zboží odeslané nebo přepravené dodavatelem, pořizovatelem nebo 

třetí osobou instalováno nebo smontováno dodavatelem nebo na jeho účet, 

ať již se zkušebním provozem nebo bez něj, považuje se za místo dodání 

místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno. 
Je–li zboží instalováno nebo smontováno v jiném členském státě než v 

členském státě dodavatele, přijme členský stát, na jehož území se instalace 

nebo montáž uskutečňuje, veškerá opatření nezbytná k zamezení dvojího 

zdanění v tomto členském státě. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 7 odst. 3 Při dodání zboží s instalací nebo montáží se za místo plnění považuje 

místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno. 
PT  

Článek 37 

odst. 1 
Dodání zboží na palubě lodi nebo letadla anebo ve vlaku 
 
Pokud je zboží dodáváno na palubě lodi nebo letadla anebo ve vlaku 

během úseku přepravy cestujících uskutečněného ve Společenství, 

považuje se za místo dodání místo zahájení přepravy cestujících. 

235/2004 
ve znění 

489/2009 
344/2013 

§ 7 odst. 4, 1. 
věta 

Pokud však zboží je dodáno na palubě lodě, letadla nebo vlaku během 

přepravy osob uskutečněné na území Evropské unie, za místo plnění se 

považuje místo zahájení přepravy osob.  

PT  

   9426     
Článek 37 

odst. 2 
Pro účely odstavce 1 se "úsekem přepravy cestujících uskutečněným ve 

Společenství" rozumí úsek přepravy uskutečněný bez zastávky mimo 

Společenství mezi místem zahájení a místem ukončení přepravy 

cestujících. 
"Místem zahájení přepravy cestujících" se rozumí místo prvního 

plánovaného nastoupení cestujících ve Společenství po případném 

přerušení cesty mimo Společenství. 
"Místem ukončení přepravy cestujících" se rozumí poslední plánované 

místo vystoupení ve Společenství cestujících, kteří nastoupili na území 

Společenství před případným přerušením cesty mimo Společenství. 
V případě zpáteční cesty se přeprava zpět považuje za samostatnou 

přepravu. 

235/2004
ve znění 

489/2009 
344/2013  

§ 7 odst. 4, 2. 
věta, a 

odst. 5 

(4) Zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu. 
(5) Pro účely odstavce 4 se rozumí 
a) místem zahájení přepravy osob první místo, kde mohly nastoupit osoby 

na území Evropské unie,  
b) místem ukončení přepravy osob poslední místo, kde mohly vystoupit 

osoby na území Evropské unie,  
c) přepravou osob uskutečněnou na území Evropské unie část přepravy 

uskutečněná bez zastávky ve třetí zemi mezi místem zahájení a ukončení 

přepravy osob. 

PT  

Článek 37 

odst. 3, 
1. pododst. 

Komise předloží Radě co nejdříve zprávu doprovázenou v případě potřeby 

vhodnými návrhy týkajícími se místa zdanění při dodání zboží ke spotřebě 

na palubě lodi nebo letadla anebo ve vlaku a při poskytnutí služeb, včetně 

restauračních služeb, cestujícím na palubě lodi nebo letadla anebo ve 

vlaku. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Článek 37 

odst. 3 
2. pododst. 

Až do přijetí návrhů podle prvního pododstavce mohou členské státy 

osvobodit nebo nadále osvobozovat od daně s nárokem na odpočet daně 

odvedené na předchozím stupni dodání zboží ke spotřebě na palubě lodi 

nebo letadla anebo ve vlaku, u něhož se místo zdanění určí podle 

odstavce 1. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 38  Dodáni zboží prostřednictvím distribučních soustav 
 
1. V případě dodání plynu prostřednictvím distribuční soustavy zemního 

plynu nebo v případě dodání elektřiny obchodníku povinnému k dani se za 

místo dodání považuje místo, kde má tento obchodník povinný k dani sídlo 

ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu, pro niž se zboží dodává, 

nebo nemá–li takové sídlo či provozovnu, místo, kde má bydliště, nebo 

místo, kde se obvykle zdržuje. 
2. "Obchodníkem povinným k dani" se pro účely odstavce 1 rozumí osoba 

povinná k dani, jejíž hlavní činností v souvislosti s nákupem plynu nebo 
elektřiny je následný prodej těchto produktů a jejíž vlastní spotřeba těchto 

produktů je zanedbatelná. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2009/162/EU. NT  

Článek 39 V případě dodání plynu prostřednictvím distribuční soustavy zemního 

plynu nebo v případě dodání elektřiny, na která se nevztahuje článek 38, se 

za místo dodání považuje místo, kde pořizovatel skutečně zboží využívá a 

spotřebovává. 
Pokud pořizovatel skutečně nespotřebuje veškerý plyn nebo veškerou 

elektřinu nebo jejich část, považuje se nespotřebované zboží za využité a 

spotřebované v místě, kde má pořizovatel sídlo ekonomické činnosti nebo 

stálou provozovnu, pro niž se zboží dodává. Nemá–li pořizovatel takové 

sídlo či provozovnu, má se za to, že zboží využil a spotřeboval v místě, kde 

má bydliště, nebo v místě, kde se obvykle zdržuje. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2009/162/EU. NT  

Článek 40 Místo pořízení zboží uvnitř Společenství 
 
Za místo pořízení zboží uvnitř Společenství se považuje místo, kde se 

zboží nachází při ukončení odeslání nebo přepravy pořizovateli. 

235/2004 § 11 odst. 1 Za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu se považuje 

místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy 

pořizovateli. 

PT  

Článek 41 
 1. odst 

Aniž je dotčen článek 40, má se za to, že se místo pořízení zboží uvnitř 

Společenství podle čl. 2 odst. 1 písm. b) bodu i) nachází na území 

členského státu, který vydal identifikační číslo pro DPH, pod nímž 

pořizovatel zboží pořídil, pokud pořizovatel neprokáže, že toto pořízení 

bylo předmětem daně podle článku 40. 

235/2004 
ve znění 

344/2013 
170/2017 
80/2019 

§ 11 odst. 2 Za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu se považuje 

členský stát, který vydal daňové identifikační číslo, pod nímž pořizovatel 

zboží pořídil, pokud ukončení odeslání nebo přepravy zboží je v členském 

státě odlišném od členského státu, který vydal toto daňové identifikační 

číslo, a jestliže pořizovatel neprokáže, že u tohoto pořízení, které bylo 

předmětem daně v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, 

splnil v tomto členském státě povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění; 

obdobně se postupuje v případě, že nevznikla povinnost přiznat plnění. Je-
li místo plnění stanoveno podle věty první v tuzemsku, pořizovatel nemá 

PT  
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nárok na odpočet daně uplatněné při tomto pořízení zboží z jiného 

členského státu. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení odstavce 1. 
Článek 41 
 2. odst 

Je–li pořízení zboží předmětem daně podle článku 40 v členském státě 

ukončení odeslání nebo přepravy zboží poté, co bylo předmětem daně 

podle prvního pododstavce, základ daně se v členském státě, který vydal 
identifikační číslo pro DPH, pod nímž pořizovatel zboží pořídil, přiměřeně 

sníží. 

235/2004 
ve znění 

635/2004
170/2017 
80/2019 

§ 11 odst. 3 Pokud je však pořízení zboží z jiného členského státu předmětem daně 

podle odstavce 1 v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží 

následně potom, co byla z tohoto pořízení v tuzemsku přiznána daň nebo 

přiznáno plnění podle odstavce 2, je pořizovatel oprávněn snížit základ 

daně v tuzemsku o základ daně, z kterého byla zaplacena daň, nebo o 

hodnotu přiznaného plnění v členském státě ukončení odeslání nebo 

přepravy zboží; obdobně se postupuje v případě, že nevznikla povinnost 

přiznat plnění. Pro snížení základu daně platí obdobně § 42. 

PT  

Článek 42 Ustanovení čl. 41 prvního pododstavce se nepoužije a pořízení zboží uvnitř 

Společenství je předmětem daně podle článku 40, jestliže jsou splněny tyto 

podmínky: 
a) pořizovatel prokáže, že toto pořízení uskutečnil pro potřeby následného 

dodání na území členského státu určeného podle článku 40, pro které byl 

příjemce tohoto dodání určen za osobu povinnou odvést daň podle článku 

197; 
b) pořizovatel splnil povinnosti související s předložením souhrnného 

hlášení stanovené v článku 265. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
80/2019 

§ 11 odst. 4 Pokud však je použit zjednodušený postup při dodání zboží do jiného 

členského státu formou třístranného obchodu, za místo plnění při pořízení 

zboží z jiného členského státu se považuje místo stanovené podle odstavce 

1, pokud pořizovatel uskutečnil pořízení zboží z jiného členského státu za 

účelem následného dodání zboží v členském státě ukončení odeslání nebo 

přepravy zboží podle odstavce 1 a osoba, které bylo zboží dodáno v 

členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, je osobou, která je 

povinna přiznat daň jako při pořízení zboží z jiného členského státu a 

pořizovatel podal souhrnné hlášení. 

PT  

Článek 43 Místo poskytnutí služby 
Obecné pravidlo 
 
Místem poskytnutí služby je místo, kde má poskytovatel sídlo ekonomické 

činnosti nebo stálou provozovnu, z níž službu poskytl, a nemá–li takové 

sídlo či stálou provozovnu, místo, kde má bydliště, nebo místo, kde se 

obvykle zdržuje. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 44 

1. odst. 
Zvláštní ustanovení 
 
Místem poskytnutí služby zprostředkovatelem, který jedná jménem a na 

účet jiné osoby, kromě služeb podle článků 50 a 54 a čl. 56 odst. 1, je 
místo, kde se uskuteční základní plnění v souladu s touto směrnicí. 
 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 44 

2. odst. 
Je–li však příjemce, jemuž zprostředkovatel službu poskytl, identifikován 

pro účely DPH v jiném členském státě než ve státě, na jehož území se toto 

plnění uskutečnilo, má se za to, že se místo poskytnutí služby 

zprostředkovatelem nachází na území členského státu, který příjemci vydal 

identifikační číslo pro DPH, pod nímž mu byla služba poskytnuta 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 45 Poskytnutí služby související s nemovitostí 
 
Místem poskytnutí služby související s nemovitostí, včetně služeb 

realitních kanceláří a odhadců a služeb při přípravě a koordinaci stavebních 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  
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prací, jako jsou služby architektů a stavebního dozoru, je místo, kde se 

nemovitost nachází. 
Článek 46 Poskytnutí přepravní služby 

 
Místem poskytnutí přepravní služby, kromě přepravy zboží uvnitř 

Společenství, je místo, kde se přeprava uskutečňuje, s přihlédnutím k 

pokrytým vzdálenostem. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 47 Místem poskytnutí služby přepravy zboží uvnitř Společenství je místo 

zahájení přepravy. 
Pokud však je služba přepravy zboží uvnitř Společenství poskytnuta 

příjemci identifikovanému pro účely DPH v jiném členském státě než ve 

státě zahájení přepravy, má se za to, že se místo poskytnutí této služby 

nachází na území toho členského státu, který příjemci vydal identifikační 

číslo pro DPH, pod nímž mu byla služba poskytnuta. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 48 "Přepravou zboží uvnitř Společenství" se rozumí přeprava zboží, při níž se 

místo jejího zahájení a místo jejího ukončení nacházejí na území dvou 

různých členských států. 
"Místem zahájení přepravy" se rozumí místo, kde přeprava zboží skutečně 

začíná, bez ohledu na vzdálenost překonanou na místo, kde se zboží 

nachází. 
"Místem ukončení přepravy" se rozumí místo, kde přeprava zboží skutečně 

končí. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 49 Za přepravu zboží uvnitř Společenství se považuje přeprava zboží, při níž 

se místo jejího zahájení a místo jejího ukončení nacházejí na území 

jednoho členského státu, je–li tato přeprava přímo vázána na přepravu 

zboží, při níž se místo jejího zahájení a místo jejího ukončení nacházejí na 

území dvou různých členských států. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 50  Místem poskytnutí služby zprostředkovatelem, který jedná jménem a na 

účet jiné osoby, pokud zprostředkovává poskytnutí služby přepravy zboží 

uvnitř Společenství, je místo zahájení přepravy. 
Je–li však příjemce, jemuž zprostředkovatel službu poskytl, identifikován 

pro účely DPH v jiném členském státě než ve státě zahájení přepravy, má 

se za to, že se místo poskytnutí služby zprostředkovatelem nachází na 

území členského státu, který příjemci vydal identifikační číslo pro DPH, 

pod nímž mu byla služba poskytnuta. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 51 Členské státy nemusí uplatňovat daň na úsek přepravy zboží uvnitř 

Společenství, který se uskutečňuje přes vody, jež netvoří součást území 

Společenství. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 52 Místem poskytnutí těchto služeb je místo, kde je služba skutečně 

vykonána: 
  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  
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a) kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo 

podobné činnosti včetně činností organizátorů takových činností a případně 

též poskytnutí vedlejších služeb k těmto činnostem; 
b) vedlejší přepravní služby, jako jsou nakládka, vykládka, manipulace a 

podobné služby; 
c) oceňování movitého hmotného majetku nebo práce na tomto majetku. 

Článek 53 Odchylně od čl. 52 písm. b) se má za to, že se místo poskytnutí služby, 

jejímž předmětem jsou vedlejší činnosti při přepravě zboží uvnitř 

Společenství, příjemci identifikovanému pro účely DPH v jiném členském 

státě než ve státě, na jehož území jsou tyto činnosti skutečně vykonány, 

nachází na území členského státu, který příjemci vydal identifikační číslo 

pro DPH, pod nímž mu byla služba poskytnuta. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 54 Místem poskytnutí služby zprostředkovatelem, který jedná jménem a na 

účet jiné osoby, pokud zprostředkovává poskytnutí služby, jejímž 

předmětem jsou vedlejší činnosti při přepravě zboží uvnitř Společenství, je 

místo, kde jsou tyto vedlejší činnosti skutečně vykonány. 
Je–li však příjemce, jemuž zprostředkovatel tuto službu poskytl, 

identifikován pro účely DPH v jiném členském státě než ve státě, na jehož 

území jsou vedlejší činnosti skutečně vykonány, má se za to, že se místo 

poskytnutí služby zprostředkovatelem nachází na území členského státu, 

který příjemci vydal identifikační číslo pro DPH, pod nímž mu byla služba 

poskytnuta. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 55 Odchylně od čl. 52 písm. c) se má za to, že se místo poskytnutí služby, 

jejímž předmětem je ocenění movitého hmotného majetku nebo práce na 

tomto majetku, příjemci identifikovanému pro účely DPH v jiném 

členském státě než ve státě, na jehož území je tato služba skutečně 

vykonána, nachází na území členského státu, který příjemci vydal 

identifikační číslo pro DPH, pod nímž mu byla služba poskytnuta. 
Odchylka podle prvního pododstavce se použije jen tehdy, je–li zboží 

odesláno nebo přepraveno z členského státu, ve kterém byla služba 

skutečně vykonána. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 56  Poskytnutí různých služeb 
 
1. Místem poskytnutí následujících služeb příjemci usazenému mimo 

Společenství nebo osobě povinné k dani usazené ve Společenství, ale 

nikoliv ve stejné zemi jako poskytovatel, je místo, kde má příjemce sídlo 

své ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu, pro kterou je služba 

poskytnuta, a nemá–li takové sídlo či stálou provozovnu, místo, kde má 

bydliště, nebo místo, kde se obvykle zdržuje: 
a) převod nebo postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné 

známky nebo podobného práva; 
b) reklamní služba; 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  
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c) poradenská, inženýrská, konzultační, právní, účetní nebo jiná podobná 

služba, jakož i zpracování dat a poskytnutí informací; 
d) závazek zdržet se zcela nebo zčásti výkonu profesní činnosti nebo 

výkonu práva uvedeného v tomto odstavci; 
e) bankovní, finanční a pojišťovací činnosti včetně zajištění, s výjimkou 

nájmu bezpečnostních schránek; 
f) poskytnutí pracovníků; 
g) nájem movitého hmotného majetku, s výjimkou všech dopravních 

prostředků; 
h) poskytnutí přístupu do distribuční soustavy zemního plynu a elektřiny, 

přeprava nebo přenos prostřednictvím takové soustavy nebo poskytnutí 

dalších s tím přímo souvisejících služeb; 
i) telekomunikační služba; 
j) služba rozhlasového a televizního vysílání; 
k) elektronicky poskytovaná služba, zejména služby uvedené v příloze II; 
l) služba zprostředkovatele, který jedná jménem a na účet třetí osoby, 

zprostředkovává–li poskytnutí služby podle tohoto odstavce. 
2. Pokud poskytovatel služby a příjemce komunikují prostřednictvím 

elektronické pošty, neznamená to samo o sobě, že poskytnutá služba je 

elektronicky poskytovanou službou ve smyslu odst. 1 písm. k). 
3. Ustanovení odst. 1 písm. j) a k) a odstavce 2 se použijí do 31. prosince 

2006. 
Článek 57 1. Je–li služba uvedená v čl. 56 odst. 1 písm. k) poskytnuta osobě 

nepovinné k dani, která je usazena nebo má bydliště nebo místo, kde se 

obvykle zdržuje, v členském státě, osobou povinnou k dani, která má sídlo 

ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu, z níž poskytuje služby, 

mimo Společenství, nebo nemá–li takové sídlo nebo stálou provozovnu, 

která má bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, mimo Společenství, 

je místem tohoto poskytnutí místo, kde je osoba nepovinná k dani usazena 

nebo kde má bydliště nebo kde se obvykle zdržuje. 
2. Odstavec 1 se použije do 31. prosince 2006. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 58 Kritérium skutečného použití a využití 
 
K zamezení dvojího zdanění, nezdanění nebo narušení hospodářské  
soutěže mohou členské státy v souvislosti s poskytováním služeb 

uvedených v čl. 56 odst. 1 a rovněž v souvislosti s nájmem dopravních 

prostředků považovat 
a) místo poskytnutí těchto služeb nebo některých z nich, které se nachází 

na jejich území, za místo nacházející se mimo Společenství, pokud ke 

skutečnému použití a využití služby dochází mimo Společenství; 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  
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b) místo poskytnutí těchto služeb nebo některých z nich, které se nachází 

mimo Společenství, za místo na svém území, pokud ke skutečnému použití 

a využití služby dochází na jejich území. 
Toto ustanovení se však nevztahuje na službu uvedenou v čl. 56 odst. 1 
písm. k), je–li poskytnuta osobě nepovinné k dani. 

Článek 59  1. Členské státy uplatňují čl. 58 písm. b) na telekomunikační služby 

poskytnuté osobě nepovinné k dani, která je usazena nebo má bydliště nebo 

místo, kde se obvykle zdržují, v členském státě, osobou povinnou k dani, 
která má sídlo ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu, z níž 

poskytuje služby, mimo Společenství, nebo nemá–li takové sídlo či 

provozovnu, která má bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, mimo 

Společenství. 
2. Členské státy uplatňují čl. 58 písm. b) do 31. července 2006 na služby 

rozhlasového a televizního vysílání uvedené v čl. 56 odst. 1 písm. j), jsou–

li poskytnuty osobě nepovinné k dani, která je usazena nebo má bydliště 

nebo místo, kde se obvykle zdržuje, v členském státě, osobou povinnou k 
dani, která má sídlo ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu, z níž 

poskytuje služby, mimo Společenství, nebo nemá–li takové sídlo nebo 

stálou provozovnu, která má bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, 

mimo Společenství. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 60 Místo dovozu zboží 
 
Místem dovozu zboží je členský stát, na jehož území se zboží nachází při 

vstupu do Společenství. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
344/2013 

§ 12 odst. 1 Místem plnění při dovozu zboží je členský stát, na jehož území se zboží 

nachází v době, kdy vstupuje ze třetí země na území Evropské unie. 
PT  

Článek 61 Odchylně od článku 60, je–li zboží, které se nenachází ve volném oběhu, 

propuštěno při vstupu do Společenství do některého z režimů nebo 

dostane–li se do některé ze situací uvedených v článku 156 nebo je–li 
propuštěno do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od daní 

při dovozu anebo do režimu vnějšího tranzitu, je místem dovozu členský 

stát, na jehož území se na toto zboží tyto režimy nebo situace přestanou 

vztahovat. 
Obdobně je–li zboží, které se nachází ve volném oběhu, propuštěno při 

vstupu do Společenství do některého z režimů nebo dostane–li se do 
některé ze situací uvedených v článcích 276 a 277, je místem dovozu 

členský stát, na jehož území se na toto zboží tyto režimy nebo situace 

přestanou vztahovat. 

235/2004 
ve znění 
243/2016 

§ 12 odst. 2 Místem plnění při dovozu zboží je členský stát, ve kterém se na toto zboží 

přestanou vztahovat příslušná celní opatření, pokud je toto zboží při vstupu 

na území Evropské unie 
a) dočasně uskladněno, nebo 
b) propuštěno do celního režimu 
1. vnějšího tranzitu, 
2. uskladnění v celním skladu nebo svobodného pásma, 
3. dočasné použití s úplným osvobozením od cla, nebo 
4. aktivního zušlechťovacího styku. 

PT  

Článek 62 USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ A VZNIK DAŇOVÉ 

POVINNOSTI 
Obecná ustanovení 
 
Pro účely této směrnice se rozumí: 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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1) "uskutečněním zdanitelného plnění" situace, při níž se naplní právní 

podmínky pro vznik daňové povinnosti; 
2) "daňovou povinností" povinnost odvést daň, jejíž splnění může správce 

daně podle zákona od určitého okamžiku vyžadovat od osoby povinné 

odvést daň bez ohledu na skutečnost, že úhrada daně může být odložena. 
Článek 63 Dodání zboží a poskytnutí služby 

 
Zdanitelné plnění je uskutečněno a daňová povinnost vzniká dodáním 

zboží nebo poskytnutím služby. 

235/2004 
ve znění 

170/2017 

§ 20a odst. 1 Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby  
(1) Povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká 

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

635/2004 
302/2008 
87/2009 
489/2009 
47/2011 
502/2012 
344/2013 
170/2017 
80/2019 

§ 21 odst. 1 

až 4 
(1) Při dodání zboží se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné 
a) dnem dodání podle § 13 odst. 1, 
b) dnem příklepu při vydražení zboží ve veřejné dražbě podle zvláštního 

právního předpisu.16), nebo 
c) dnem přenechání zboží k užívání podle § 13 odst. 3 písm. c). 
(2) Při dodání nemovité věci se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné 

dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení 

vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a 

to tím dnem, který nastane dříve. Při přenechání nemovité věci k užívání 

podle § 13 odst. 3 písm. d) se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné 

dnem přenechání nemovité věci k užívání. 
(3) Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné 

dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s 

výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou 

úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve. 
(4) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné 
a) dnem převzetí díla nebo jeho dílčí části při zdanitelném plnění 

uskutečněném podle smlouvy o dílo, 
b) dnem odečtu z měřicího zařízení, popřípadě dnem zjištění skutečné 

spotřeby při dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění 

odpadních vod a telekomunikační služby, při přepravě a distribuci plynu 

nebo při přenosu a distribuci elektřiny, 
c) dnem zjištění skutečné výše částky za službu poskytovanou v přímé 

souvislosti s nájmem nemovité věci, která byla v souvislosti s tímto 

nájmem přijata, pokud se nejedná o službu podle písmene b), 
d) dnem použití majetku nebo využití služby při použití hmotného majetku 

nebo poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním 

ekonomických činností plátce, 
e) dnem uvedení do stavu způsobilého k užívání74) při plnění vymezeném 

v § 13 odst. 4 písm. b), 
f) dnem, ke kterému dochází k pozbytí vlastnického práva k nepeněžitému 

vkladu, popřípadě jiných práv k tomuto vkladu, při vložení majetkového 
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vkladu v nepeněžité podobě, s výjimkou nemovité věci, kdy se postupuje 

podle odstavce 2, 
g) dnem, ke kterému dochází k pozbytí vlastnického práva, popřípadě 

jiných práv k vydávanému majetku, při vydání vypořádacího podílu na 

obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku, s výjimkou 

nemovité věci, kdy se postupuje podle odstavce 2, 
h) dnem dodání třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u komisionáře, 

popřípadě dnem dodání třetí osobou, při dodání zboží na základě 

komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu, 
i) dnem poskytnutí služby třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u 
komisionáře, popřípadě dnem poskytnutí služby třetí osobou, při 

poskytnutí služby na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy 

obdobného typu 
   9426     
Článek 64 

odst. 1 
Dodání zboží jiné než dodání, jehož předmětem je nájem zboží na dobu 

určitou nebo prodej zboží s odložením platby podle čl. 14 odst. 2 písm. b), 
a poskytnutí služby, které vede k postupným vyúčtováním nebo postupným 

platbám, se považuje za uskutečněné uplynutím období, ke kterým se tato 

vyúčtování nebo tyto platby vztahují. 

235/2004 
ve znění 

635/2004 
302/2008 
502/2012 
170/2017 

§ 21 odst. 7 Dílčím plněním se rozumí zdanitelné plnění, které se podle smlouvy 

uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se 

přitom o celkové plnění, na které je uzavřena smlouva. Dílčí plnění se 

považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě. U dílčích plnění 

uskutečněných podle smlouvy o dílo se zdanitelné plnění považuje za 

uskutečněné i dnem podle odstavce 4 písm. a), a dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění je ten den, který nastane dříve. 

PT  

Článek 64 

odst. 2 
Členské státy mohou v některých případech stanovit, že se dodávání zboží 

a poskytování služeb, která probíhají po určitou dobu, považují za 

uskutečněná alespoň jednou ročně. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  

Článek 65 Má–li být platba provedena na účet ještě před dodáním zboží nebo 

poskytnutím služby, vzniká daňová povinnost z přijaté částky převzetím 

platby. 

235/2004 
ve znění 

170/2017 

§ 20a odst. 2 Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká 

povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. To neplatí, 

není-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě. 

PT  

Článek 66 

písm. a) a b) 
Odchylně od článků 63, 64 a 65 mohou členské státy stanovit, že v případě 

určitých plnění nebo určitých kategorií osob povinných k dani vzniká 

daňová povinnost v jednom z těchto okamžiků: 
a) nejpozději vystavením faktury; 
b) nejpozději přijetím platby; 
 

235/2004 
ve znění 

170/2017  

§ 21 odst. 3 Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem 

jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou 

splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a 

to tím dnem, který nastane dříve.  
 

PT  

Článek 66 

písm. c) 
Odchylně od článků 63, 64 a 65 mohou členské státy stanovit, že v případě 

určitých plnění nebo určitých kategorií osob povinných k dani vzniká 

daňová povinnost v jednom z těchto okamžiků: 
c) není–li vystavena faktura, nebo je–li vystavena pozdě, v určité lhůtě po 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  

Článek 67 1. Pokud je v souladu s podmínkami stanovenými v článku 138 zboží 

odeslané nebo přepravené do členského státu jiného než státu zahájení 

odeslání nebo přepravy zboží dodáno osvobozené od daně, nebo pokud je 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  
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zboží přemístěno osvobozené od daně do jiného členského státu osobou 

povinnou k dani pro účely jejího podnikání, vzniká daňová povinnost k 

patnáctému dni měsíce následujícího po měsíci, v němž se zdanitelné 

plnění uskutečnilo. 
2. Odchylně od odstavce 1 vzniká daňová povinnost vystavením faktury 

podle článku 220, pokud byla tato faktura vystavena před patnáctým dnem 

měsíce následujícího po měsíci, v němž se zdanitelné plnění uskutečnilo. 
Článek 68 Pořízení zboží uvnitř Společenství 

 
Zdanitelné plnění je uskutečněno okamžikem uskutečnění pořízení zboží 

uvnitř Společenství. 
Pořízení zboží uvnitř Společenství se považuje za uskutečněné tehdy, kdy 

je za uskutečněné považováno dodání obdobného zboží na území 

příslušného členského státu. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 

§ 25 odst. 3, 
1. věta 

Pořízení zboží z jiného členského státu se považuje za uskutečněné dnem, 

ke kterému by bylo uskutečněno zdanitelné plnění při dodání zboží podle § 

21. 

PT  

Článek 69 1. Při pořízení zboží uvnitř Společenství vzniká daňová povinnost k 

patnáctému dni měsíce následujícího po měsíci, v němž se zdanitelné 

plnění uskutečnilo. 
2. Odchylně od odstavce 1 vzniká daňová povinnost vystavením faktury 

podle článku 220, pokud byla tato faktura vystavena před patnáctým dnem 

měsíce následujícího po měsíci, v němž se zdanitelné plnění uskutečnilo. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  

Článek 70 Dovoz zboží 
 
Zdanitelné plnění je uskutečněno a daňová povinnost vzniká okamžikem 

dovozu zboží. 

235/2004 
ve znění 

243/2016 

§ 23 odst. 1 Zdanitelné plnění je uskutečněno a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při 

dovozu zboží vzniká 
a) propuštěním zboží do celního režimu 
1. volného oběhu, 
2. dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, nebo 
3. konečného užití, 
b) nesplněním některé z povinností stanovených v celních předpisech pro 
1. vstup zboží, které není zbožím Evropské unie, na území Evropské unie, 
2. dočasné uskladnění, 
3. celní režim tranzitu, 
4. celní režim uskladnění, 
5. celní režim dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla, 
6. celní režim zušlechtění, nebo 
7. nakládání se zbožím, které není zbožím Evropské unie, 
c) nesplněním podmínky, na jejímž základě může být zboží, které není 

zbožím Evropské unie, propuštěno do celního režimu, s výjimkou celního 

režimu konečného užití, 
d) odnětím zboží, které není zbožím Evropské unie, celnímu dohledu, nebo 
e) porušením podmínek stanovených v povolení k použití zvláštního 

celního režimu. 

PT  
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Článek 71 1. Je–li zboží při vstupu do Společenství propuštěno do některého z režimů 

nebo dostane–li se do některé ze situací uvedených v článcích 156, 276 a 

277 nebo do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od daní při 

dovozu anebo do režimu vnějšího tranzitu, je zdanitelné plnění 

uskutečněno a daňová povinnost vzniká až tehdy, když se na zboží tyto 

režimy nebo situace přestanou vztahovat. 
Je–li však dovážené zboží předmětem cla, zemědělských dávek nebo 

poplatků s rovnocenným účinkem zavedených v rámci některé společné 

politiky, je zdanitelné plnění uskutečněno a daňová povinnost vzniká 

tehdy, kdy nastane rozhodná událost pro vznik povinnosti zaplatit tyto 

poplatky. 
2. Není–li dovážené zboží předmětem žádných poplatků podle odst. 1 
druhého pododstavce, použijí členské státy k určení uskutečnění 

zdanitelného plnění a vzniku daňové povinnosti platné celní předpisy. 

235/2004 
ve znění 

243/2016 

§ 23 odst. 1 Zdanitelné plnění je uskutečněno a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při 

dovozu zboží vzniká 
a) propuštěním zboží do celního režimu 
1. volného oběhu, 
2. dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, nebo 
3. konečného užití, 
b) nesplněním některé z povinností stanovených v celních předpisech pro 
1. vstup zboží, které není zbožím Evropské unie, na území Evropské unie, 
2. dočasné uskladnění, 
3. celní režim tranzitu, 
4. celní režim uskladnění, 
5. celní režim dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla, 
6. celní režim zušlechtění, nebo 
7. nakládání se zbožím, které není zbožím Evropské unie, 
c) nesplněním podmínky, na jejímž základě může být zboží, které není 

zbožím Evropské unie, propuštěno do celního režimu, s výjimkou celního 

režimu konečného užití, 
d) odnětím zboží, které není zbožím Evropské unie, celnímu dohledu, nebo 
e) porušením podmínek stanovených v povolení k použití zvláštního 

celního režimu. 

PT  

Článek 72 ZÁKLAD DANĚ 
Definice 
 
Pro účely této směrnice se "obvyklou cenou" rozumí celá částka, kterou by 

za účelem získání dotyčného zboží nebo dotyčné služby musel pořizovatel 

nebo příjemce nacházející se na stejném obchodním stupni, na jakém se 

dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečňuje, zaplatit v podmínkách 

volné hospodářské soutěže nezávislému dodavateli nebo poskytovateli na 

území členského státu, v němž je uvedené plnění předmětem daně, aby v 

daném okamžiku dotyčné zboží pořídil nebo službu přijal.  
Nelze–li srovnatelné dodání zboží nebo poskytnutí služby zjistit, považují 

se za "obvyklou cenu" 
1) v případě zboží částka, která není nižší než kupní cena daných věcí nebo 

podobných věcí, a nelze–li ji určit, nákladová cena stanovená v okamžiku 

dodání; 
2) v případě služby částka, která není nižší než výše celkových nákladů 

osoby povinné k dani na toto poskytnutí služby. 

235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 36 odst. 14 Obvyklou cenou se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí celá částka, 

kterou by za účelem pořízení zboží nebo přijetí služby musela osoba, pro 

kterou se plnění uskutečnilo, nacházející se na stejném obchodním stupni, 

na jakém se dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečňuje, zaplatit v 

podmínkách volné hospodářské soutěže nezávislému dodavateli nebo 

poskytovateli v tuzemsku, aby v daném okamžiku toto zboží pořídila nebo 

tuto službu přijala; pokud nelze srovnatelné dodání zboží nebo poskytnutí 

služby zjistit, rozumí se obvyklou cenou 
a) v případě zboží částka, která 
1. není nižší než kupní cena daného nebo podobného zboží, nebo 
2. odpovídá nákladové ceně určené k okamžiku dodání zboží, pokud nelze 

určit částku podle bodu 1, 
b) v případě služby částka, která není nižší než výše celkových nákladů 

osoby povinné k dani na toto poskytnutí služby. 

PT 16 
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Článek 73 Dodání zboží a poskytnutí služby 
 
Při dodání zboží nebo poskytnutí služby jiných, než jsou plnění uvedená v 

článcích 74 až 77, zahrnuje základ daně vše, co tvoří protiplnění, které 

dodavatel nebo poskytovatel získal nebo má získat od pořizovatele, 

příjemce nebo třetí osoby za takové dodání zboží nebo poskytnutí služby, 

včetně dotací přímo vázaných k ceně těchto plnění. 

235/2004 
ve znění 

47/2011 
80/2019 

§ 36 odst. 1  (1) Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce 

za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně 

od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, 
a to bez daně za toto zdanitelné plnění. 
 

PT  

  235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 4 odst. 1 

písm. a) bod 

2. 

Pro účely tohoto zákona se rozumí: 
a) úplatou 
2. dotace k ceně, kterou se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí přijaté 

finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtů 

územních samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených 

podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropské unie či 

podle programů obdobných, pokud je příjemci dotace stanovena povinnost 

poskytovat plnění se slevou z ceny a výše slevy se váže k jednotkové ceně 

plnění; za dotaci k ceně se nepovažuje zejména dotace k výsledku 

hospodaření a na pořízení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého 

nehmotného majetku, 

  

Článek 74 Pokud podle článků 16 a 18 osoba povinná k dani použije nebo poskytne 

zboží, které tvoří součást jejího obchodního majetku, nebo pokud si zboží 

ponechá osoba povinná k dani nebo její právní nástupce po ukončení 

výkonu zdanitelné ekonomické činnosti, je základem daně kupní cena 

zboží nebo podobného zboží, a pokud kupní cena neexistuje, nákladová 

cena stanovená k okamžiku použití, poskytnutí nebo ponechání si zboží. 

235/2004 
ve znění 

489/2009 
344/2013 
170/2017 
80/2019 

§ 36 odst. 6 
písm. a)  
 

Základem daně je v případě, že se jedná o 
a) dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) až d) a f), odst. 5, odst. 6 a podle 
§ 16 odst. 5, cena zboží nebo cena obdobného zboží, za kterou by bylo 

možné zboží pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a pokud 

takovou cenu nelze určit, výše celkových nákladů vynaložených na dodání 

zboží ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, 

PT  

Článek 75 Při poskytnutí služby spočívajícím v použití zboží, které tvoří součást 

obchodního majetku, pro soukromou potřebu nebo při bezúplatném 

poskytnutí služby uvedeném v článku 26 je základem daně výše celkových 

nákladů osoby povinné k dani na toto poskytnutí služby. 

235/2004 
ve znění 

489/2009 

§ 36 odst. 6 
písm. b) 

Základem daně je v případě, že se jedná o 
b) poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 a 4, výše celkových nákladů 

vynaložených na poskytnutí služby ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění. 

PT  

Článek 76 Při dodání zboží spočívajícím v přemístění do jiného členského státu je 

základem daně kupní cena zboží nebo podobného zboží, a pokud kupní 

cena neexistuje, nákladová cena stanovená k okamžiku přemístění. 

235/2004 
ve znění 

489/2009 
344/2013 
170/2017 
80/2019 

§ 36 odst. 6 
písm. a)  
 

Základem daně je v případě, že se jedná o 
a) dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) až d) a f), odst. 5, odst. 6 a podle 
§ 16 odst. 5, cena zboží nebo cena obdobného zboží, za kterou by bylo 

možné zboží pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a pokud 

takovou cenu nelze určit, výše celkových nákladů vynaložených na dodání 

zboží ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, 

PT  

Článek 77 Při poskytnutí služby osobou povinnou k dani pro účely jejího podnikání 

podle článku 27 je základem daně obvyklá cena poskytnuté služby. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice, ustanovení čl. 27 je pro ČS 

fakultativní, ČR jej neuplatňuje. 
NT  

Článek 78 Základ daně zahrnuje tyto položky: 
a) daně, cla, dávky a poplatky, s výjimkou samotné DPH; 

235/2004
ve znění 

635/2004 
261/2007 

§ 36 odst. 3 
písm. a) až 

d) a odst. 4 

(3) Základ daně také zahrnuje 
a) jiné daně, poplatky nebo jiná obdobná peněžitá plnění, 
b) vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno 

zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění, 

PT 1 
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b) vedlejší výdaje, jako jsou náklady na balení, přepravu, pojištění a 

provize, které dodavatel zboží nebo poskytovatel služby účtuje k tíži 

pořizovatele nebo příjemce. 
Pro účely prvního pododstavce písm. b) mohou členské státy považovat 
výdaje zahrnuté do samostatné dohody za vedlejší výdaje. 

302/2008 
344/2013 
170/2017 
80/2019 

c) při poskytnutí služby i materiál přímo související s poskytovanou 

službou, 
d) při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených na 

dokončené stavbě nebo spojených s výstavbou  stavby, konstrukce, 

materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást montážními 

a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují. 
(4) Za vedlejší výdaje se pro účely základu daně považují zejména náklady 

na balení, přepravu, pojištění a provize. 
Článek 79 Základ daně nezahrnuje tyto položky: 

a) snížení ceny v podobě slevy za platbu předem; 
b) slevy a rabaty poskytnuté pořizovateli nebo příjemci, které obdrží v 

okamžiku uskutečnění plnění; 
c) částky, které osoba povinná k dani obdržela od pořizovatele nebo od 

příjemce na úhradu výdajů zaplacených jejich jménem a na jejich účet, o 

kterých účtuje jako o průběžných položkách. 
Osoba povinná k dani musí prokázat skutečnou výši výdajů podle prvního 

pododstavce písm. c) a nesmí si odpočíst daň, která byla u těchto plnění 

uplatněna. 

235/2004
ve znění 

635/2004 
344/2013 

§ 36 odst. 5, 
1. věta 

Základ daně se sníží o slevu z ceny, pokud je poskytnuta ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění.  
PT  

  235/2004 
ve znění 

302/2008 
80/2019 

§ 36 odst. 13 Do základu daně se nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby 

na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou 

je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u 

plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na odpočet daně. 

  

Článek 80 1. Za účelem zabránění daňovým únikům nebo vyhýbání se daňovým 

povinnostem mohou členské státy přijmout opatření, aby při dodání zboží 

nebo poskytnutí služby osobě, s níž má osoba povinná k dani rodinné nebo 

jiné úzké osobní vazby, organizační vazby a vlastnické, členské, finanční 

nebo právní vazby, jak je vymezují členské státy, byla základem daně 

obvyklá cena, 
a) je–li protiplnění nižší než obvyklá cena a pořizovatel nebo příjemce není 

oprávněn k plnému odpočtu daně podle článků 167 až 171 a 173 až 177; 
b) je–li protiplnění nižší než obvyklá cena, dodavatel či poskytovatel není 

oprávněn k plnému odpočtu daně podle článků 167 až 171 a 173 až 177 a 

na dodání nebo poskytnutí se vztahuje osvobození podle článků 132, 135, 

136, 371, 375, 376, 377, čl. 378 odst. 2, čl. 379 odst. 2 nebo článků 380 až 

390; 
c) je–li protiplnění vyšší než obvyklá cena a dodavatel nebo poskytovatel 

není oprávněn k plnému odpočtu daně podle článků 167 až 171 a 173 až 

177. 
Pro účely prvního pododstavce lze za právní vazby považovat i vztah mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem nebo rodinou zaměstnance nebo jinými 

osobami se zaměstnancem úzce spojenými. 

235/2004 
ve znění 

489/2009 
120/2010 
370/2011 
344/2013 
80/2019 

§ 36a (1) Základem daně je obvyklá cena bez daně, určená ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění, je-li zdanitelné plnění uskutečněno pro osobu 

uvedenou v odstavci 3 a je-li úplata za zdanitelné plnění 
a) nižší než obvyklá cena a osoba, pro kterou bylo zdanitelné plnění 

uskutečněno, nemá nárok na odpočet daně nebo nemá nárok na odpočet 

daně v plné výši, nebo 
b) vyšší než obvyklá cena a plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, je 

povinen krátit nárok na odpočet daně podle § 76 odst. 1. 
(2) Hodnotou plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně je 

obvyklá cena určená ke dni jeho uskutečnění, je-li plnění uskutečněno pro 

osobu uvedenou v odstavci 3 a je-li úplata nižší než obvyklá cena a plátce, 

který uskutečnil plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, 

je povinen krátit nárok na odpočet daně podle § 76 odst. 1.  
(3) Osobami, na které se vztahuje odstavec 1 a 2 jsou  
a) kapitálově spojené osoby podle § 5a odst. 3 s tím, že výše podílu 

představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25% hlasovacích práv 

těchto osob, 
b) jinak spojené osoby podle § 5a odst. 4; za jinak spojené osoby se 

nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob, 
c) osoby blízké,  

PT 2 
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2. Pokud členské státy využijí možnost stanovenou v odstavci 1, mohou 

vymezit kategorie dodavatelů, poskytovatelů, pořizovatelů nebo příjemců, 

na které se tato opatření vztahují. 
3. Členské státy oznámí výboru pro DPH zavedení vnitrostátních opatření 

přijatých podle odstavce 1, pokud se nejedná o opatření, která Rada 

povolila před 13. srpnem 2006 podle čl. 27 odst. 1 až 4 směrnice 

77/388/EHS a která jsou nadále platná podle odstavce 1 tohoto článku. 

d) společníci téže společnosti. 

Článek 81 Členské státy, které k 1. lednu 1993 nevyužívaly možnost uplatňování 

snížené sazby podle článku 98, mohou, rozhodnou–li se využít možnost 

stanovenou v článku 89, stanovit, že u dodání uměleckých děl podle čl. 103 

odst. 2 je základ daně roven určitému podílu částky určené podle článků 

73, 74, 76, 78 a 79. 
Podíl uvedený v prvním pododstavci se stanoví tak, aby byla splatná daň 

rovna nejméně 5 % částky určené podle článků 73, 74, 76, 78 a 79. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 82 Členské státy mohou stanovit ohledně dodání zboží nebo poskytnutí 

služby, že základ daně má zahrnovat cenu investičního zlata osvobozeného 

ve smyslu článku 346, které poskytl pořizovatel nebo příjemce za účelem 

zpracování a které v důsledku toho ztrácí svůj status investičního zlata 

osvobozeného od daně při dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby. 

Hodnota, která se použije, je obvyklá cena investičního zlata v okamžiku, 

kdy je toto zboží dodáno nebo služba poskytnuta. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 83 Pořízení zboží uvnitř Společenství 
 
Při pořízení zboží uvnitř Společenství je základ daně tvořen stejnými 

položkami, jaké se podle kapitoly 1 použijí ke stanovení základu daně při 

dodání stejného zboží na území dotyčného členského státu. Zejména v 

případě plnění, která se považují za pořízení zboží uvnitř Společenství 

podle článků 21 a 22, je základem daně kupní cena zboží nebo podobného 

zboží, a pokud kupní cena neexistuje, nákladová cena stanovená k 

okamžiku dodání. 

235/2004 § 40 odst. 1 Základ daně při pořízení zboží z jiného členského státu se stanoví obdobně 

podle § 36. 
PT  

  235/2004 
ve znění 

489/2009 
344/2013 
170/2017 
80/2019 

§ 36 odst. 6 
písm. a)  
 

Základem daně je v případě, že se jedná o 
a) dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) až d) a f), odst. 5, odst. 6 a podle 
§ 16 odst. 5, cena zboží nebo cena obdobného zboží, za kterou by bylo 

možné zboží pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a pokud 

takovou cenu nelze určit, výše celkových nákladů vynaložených na dodání 

zboží ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, 

  

Článek 84 

odst. 1 
Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby spotřební daň 

splatná nebo odvedená osobou, která si pořizuje uvnitř Společenství 

výrobek podléhající spotřební dani, byla zahrnuta do základu daně v 

souladu s čl. 78 prvním pododstavcem písm. a). 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
344/2013  

§ 36 odst. 3 
písm. a) 

Základ daně také zahrnuje 
a) jiné daně, poplatky nebo jiná obdobná peněžitá plnění, 
 

PT  
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Článek 84 

odst. 2 
Jestliže je poté, co se pořízení zboží uvnitř Společenství uskutečnilo, 

pořizovateli vrácena spotřební daň odvedená v členském státě zahájení 

odeslání nebo přepravy zboží, základ daně se v členském státě, na jehož 

území se pořízení uskutečnilo, přiměřeně sníží. 

235/2004 
ve znění 

47/2011 

§ 40 odst. 2 Pokud je pořizovateli vrácena spotřební daň zaplacená v členském státě, ze 

kterého bylo zboží odesláno nebo přepraveno, dodatečně po pořízení zboží 

z tohoto členského státu, provede se oprava základu daně. 

PT  

Článek 85 Dovoz zboží 
 
Při dovozu zboží je základem daně celní hodnota stanovená podle platných 

předpisů Společenství. 

235/2004 § 38 odst. 1 
písm. a) 

Základem daně při dovozu zboží podle § 20 je součet 
a) základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z 

důvodu dovozu zboží, pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření 

cla, 

PT  

Článek 86 1. Základ daně zahrnuje tyto položky, nejsou–li dosud zahrnuty: 
a) daně, cla, dávky a další poplatky splatné mimo členský stát dovozu, 

jakož i ty, které jsou splatné při dovozu, s výjimkou DPH, jež má být 

odvedena; 
b) vedlejší výdaje, jako jsou náklady na balení, přepravu, pojištění a 

provize, vzniklé až do dosažení prvního místa určení zboží na území 

členského státu dovozu, jakož i vedlejší výdaje vyplývající z přepravy na 

další místo určení ve Společenství, pokud je toto místo v okamžiku 

uskutečnění zdanitelného plnění známo. 
2. Pro účely odst. 1 písm. b) se "prvním místem určení" rozumí místo 

uvedené v nákladním listě nebo jiném přepravním dokladu, na jehož 

základě zboží vstupuje do členského státu dovozu. Není–li takový údaj k 

dispozici, považuje se za první místo určení místo prvního přeložení 

dováženého zboží v členském státě dovozu. 

235/2004 
ve znění 

635/2004 
344/2013 

§ 38 odst. 1 a 
2 

(1) Základem daně při dovozu zboží podle § 20 je součet 
a) základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z 
důvodu dovozu zboží, pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření 

cla, 
b) vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku, 

popřípadě do dalšího místa určení na území Evropské unie, pokud je toto 

místo při uskutečnění zdanitelného plnění známo, pokud nejsou zahrnuty 

do základu daně podle písmena a), 
c) příslušné spotřební daně, pokud není stanoveno v § 41 jinak. 
 (2) Prvním místem určení se pro účely odstavce 1 rozumí místo uvedené v 

přepravním dokladu, na jehož základě je zboží dováženo do dovážejícího 

členského státu. Pokud není první místo určení uvedeno na přepravním 

dokladu, považuje se za první místo určení místo prvního přeložení 

dováženého zboží v dovážejícím členském státě. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

344/2013 

§ 36 odst. 4 Za vedlejší výdaje se pro účely základu daně považují zejména náklady na 

balení, přepravu, pojištění a provize. 
  

Článek 87 Základ daně nezahrnuje tyto položky: 
a) snížení ceny v podobě slevy za platbu předem; 
b) slevy a rabaty poskytnuté pořizovateli, které obdrží v okamžiku 

uskutečnění dovozu. 

235/2004
ve znění 

635/2004 
344/2013 

§ 36 odst. 5, 
1. věta 

Základ daně se sníží o slevu z ceny, pokud je poskytnuta ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění.  
PT  

Článek 88 Bylo–li zboží dočasně vyvezeno ze Společenství a je dovezeno zpět poté, 

co bylo mimo Společenství opraveno, zpracováno, upraveno, sestaveno 
nebo přepracováno, přijmou členské státy opatření nezbytná k zajištění 

toho, aby s tímto zbožím bylo pro účely DPH zacházeno stejným 

způsobem, jako kdyby byly tyto práce provedeny na jejich území. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
243/2016 

§ 38 odst. 4, 
3. věta 

U zboží propuštěného do volného oběhu z režimu pasivního 

zušlechťovacího styku se základ daně vypočte podle odstavce 1 bez 

zahrnutí hodnoty služby poskytnuté osobou neusazenou v tuzemsku s 

místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1. 

PT  

Článek 89 Členské státy, které k 1. lednu 1993 nevyužívaly možnost uplatňování 

snížené sazby podle článku 98, mohou stanovit, že při dovozu uměleckých 

děl, sběratelských předmětů nebo starožitností, jak jsou vymezeny v čl. 311 

odst. 1 bodech 2, 3 a 4, je základ daně roven určitému podílu částky určené 

podle článků 85, 86 a 87. 
Podíl uvedený v prvním pododstavci se stanoví tak, aby byla splatná daň 

při dovozu rovna nejméně 5 % částky určené podle článků 85, 86 a 87. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  
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Článek 90 Různá ustanovení 
 
1. Je–li zaplacení ceny zrušeno nebo vypovězeno, je–li cena zcela nebo 
zčásti nezaplacena nebo je–li snížena po uskutečnění plnění, základ daně se 

přiměřeně sníží za podmínek stanovených členskými státy. 
2. Členské státy se mohou odchýlit od odstavce 1 v případě celkového nebo 

částečného nezaplacení ceny. 

235/2004 
ve znění 

47/2011 
502/2012 
80/2019 

§ 42 odst. 1 
písm. a), b), 
d) a f) 

Plátce opraví základ daně a výši daně 
a) při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, 
b) při snížení, popřípadě při zvýšení základu daně podle § 36 a 36a, ke 

kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění,  
c) při vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2, 
e) při vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost  
přiznat daň a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo, nebo 
Plátce opraví základ daně, nastanou-li tyto skutečnosti: 
a) zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, 
b) vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2, 
d) vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost 

přiznat daň a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo, 
f) další skutečnosti, na jejichž základě dojde ke změně výše základu daně 

podle § 36 a 36a po dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 46 (1) Věřitel je oprávněn provést opravu základu daně v případě nedobytné 

pohledávky, pokud 
a) pohledávka ze zdanitelného plnění je vymáhána v exekučním řízení 

podle exekučního řádu, ve kterém nebyla dosud zcela vymožena, a od 

vydání prvního exekučního příkazu v tomto řízení uplynuly nejméně 2 

roky; opravu základu daně nelze provést, pokud exekuci není možné 

provést z důvodu stanoveného právním předpisem upravujícím jiné řízení 

než exekuční řízení podle exekučního řádu, 
b) pohledávka ze zdanitelného plnění byla vymáhána v exekučním řízení 

podle exekučního řádu a tato exekuce skončila zastavením pro nemajetnost 

dlužníka, 
c) se dlužník nachází v insolvenčním řízení, věřitel přihlásil svoji 

pohledávku ze zdanitelného plnění nejpozději ve lhůtě stanovené 

rozhodnutím soudu o úpadku, tato pohledávka byla zjištěna a v 

insolvenčním řízení se k ní přihlíží a insolvenční soud 
1. rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka nebo o přeměně 

reorganizace v konkurs, 
2. schválil oddlužení a ze zprávy pro oddlužení je zřejmé, že pohledávka 

ze zdanitelného plnění nebude zcela nebo zčásti uspokojena, nebo 
3. zastavil insolvenční řízení z důvodu zamítnutí, odmítnutí nebo zpětvzetí 

návrhu na povolení oddlužení, neschválení oddlužení nebo zrušení 

schváleného oddlužení, pokud je z těchto rozhodnutí zřejmé, že majetek 

dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, 
  
d) došlo ke smrti dlužníka a z výsledků skončeného řízení o pozůstalosti je 

zřejmé, že pohledávka ze zdanitelného plnění nebude zcela nebo zčásti 

uspokojena; v případě likvidace pozůstalosti musí být pohledávka ze 

zdanitelného plnění uvedena v seznamu pohledávek a pokud jde o 
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pohledávku, která se zjišťuje, musí se jednat o pohledávku ze zdanitelného 

plnění, která je zjištěna, 
e) bylo zahájeno a dosud neskončilo řízení podle písmen a) až d), věřitel 

uplatnil svá procesní práva směřující k uspokojení pohledávky, ale dosud 

nenastaly všechny skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu 

daně podle písmen a) až d) a uplynulo 5 let od konce zdaňovacího období, 

ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění. 
(2) Pokud po provedení opravy základu daně v případě nedobytné 

pohledávky nastanou skutečnosti podle odstavce 1 písm. a) až d) 

zakládající provedení další opravy základu daně v případě nedobytné 

pohledávky, které mají za následek 
a) zvýšení opraveného základu daně, je věřitel povinen provést další 

opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky; podmínky pro 

provedení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky jsou 

splněny i v případě, že podle zprávy pro oddlužení nebo podle výsledků 

skončeného řízení o pozůstalosti bude pohledávka ze zdanitelného plnění 

plně uspokojena, 
b) snížení opraveného základu daně, je věřitel oprávněn provést opravu 

základu daně v případě nedobytné pohledávky. 
(3) Opravu základu daně podle odstavce 1 nelze provést, pokud 
a) věřitel a dlužník jsou nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění byli 
1. kapitálově spojenými osobami s tím, že výše podílu představuje nebo ke 

dni uskutečněného zdanitelného plnění představovala alespoň 25 % 

základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, nebo 
2. osobami blízkými, 
b) věřitel a dlužník jsou nebo v době uskutečnění zdanitelného plnění byli 

společníky téže společnosti a toto plnění bylo uskutečněno na základě 

příslušné společenské smlouvy, 
c) dlužník ke dni uzavření smlouvy, podle které je poskytováno zdanitelné 

plnění, jehož se oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky 

týká, byl nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou, 
d) oprava základu daně již byla provedena z jiného důvodu uvedeného v 

odstavci 1, a to v rozsahu, v jakém byla tato oprava a opravy s ní 

související provedeny, 
e) dlužník není věřiteli dostatečně znám, 
f) věřitel nejpozději k datu dodání zboží nebo poskytnutí služby věděl, že 

zdanitelné plnění nebude řádně zaplaceno, nebo to s přihlédnutím k 

okolnostem obchodního vztahu, na základě kterého bylo poskytnuto 

zdanitelné plnění, vědět měl a mohl, pokud by v průběhu obchodního 

vztahu postupoval s péčí odpovídající péči řádného hospodáře, 
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g) věřitel neopravil základ daně podle § 42 v případě přeměny 

reorganizace v konkurs poté, co na základě schválení reorganizačního 

plánu opravil základ daně podle § 42, nebo 
h) dlužník přestal být plátcem. 
(4) Opravu základu daně podle odstavců 1 a 2 nelze provést po uplynutí 3 

let od konce zdaňovacího období, ve kterém 
a) se uskutečnilo zdanitelné plnění, nebo 
b) došlo k převzetí celkového díla, a to v případě, že byla poskytována 

dílčí plnění. 
(5) Lhůta pro opravu základu daně podle odstavce 4 neběží 
a) po dobu exekučního řízení vedeného za účelem vymožení pohledávky 

věřitele, 
b) po dobu insolvenčního řízení, ve kterém se věřitel domáhá uspokojení 

pohledávky, 
c) po dobu řízení o pozůstalosti, ve kterém se věřitel domáhá uspokojení 

pohledávky, 
d) po dobu správního, soudního nebo rozhodčího řízení vedeného za 

účelem nebo v souvislosti se vznikem exekučního titulu, pokud věřitel 

následně na základě výsledků těchto řízení uplatnil v řízeních podle 

odstavce 1 písm. a) až d) svá procesní práva směřující k uspokojení 

pohledávky, nebo 
e) od zahájení likvidace dlužníka do zahájení insolvenčního řízení, pokud 

se věřitel v řízení o likvidaci dlužníka domáhá uspokojení pohledávky a v 

průběhu likvidace je zjištěn úpadek dlužníka. 
(6) Věřitelem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí plátce, 
a) který uskutečnil zdanitelné plnění vůči jinému plátci, z něhož mu 

vznikla povinnost přiznat daň, 
b) který daň z tohoto plnění přiznal, 
c) který neobdržel úplatu nebo její část za toto plnění a 
d) jehož právo na plnění z pohledávky nezaniklo. 
(7) Dlužníkem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí plátce, který 

přijal od věřitele zdanitelné plnění, za které nebyla poskytnuta úplata nebo 

její část. 
  235/2004 

ve znění 

80/2019 

§ 46a (1) Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky se provede ve 

výši základu daně stanoveného z 
a) neobdržené úplaty za zdanitelné plnění, která nebyla vymožena v 

exekučním řízení, 
b) neobdržené úplaty za zdanitelné plnění v případě prohlášení konkursu 

na majetek dlužníka nebo při přeměně reorganizace v konkurs, 
c) předpokládané neobdržené úplaty podle zprávy pro oddlužení v případě 

schválení oddlužení, 
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d) neobdržené úplaty za zdanitelné plnění v případě zastavení 

insolvenčního řízení, 
e) neobdržené úplaty za zdanitelné plnění na základě výsledku skončeného 

řízení o pozůstalosti; opravu základu daně nelze provést do výše, v jaké 

povinnost k úhradě dluhů věřitele přešla na dědice, nebo 
f) neobdržené úplaty za zdanitelné plnění určené kvalifikovaným odhadem 

na základě dosavadního výsledku a průběhu příslušného řízení, jde-li o 
opravu základu daně podle § 46 odst. 1 písm. e). 
(2) Při stanovení výše základu daně podle odstavce 1 se neobdržená úplata 

sníží o částku v peněžních prostředcích nebo hodnotu nepeněžitého plnění, 

které věřitel obdržel v souvislosti s pojištěním nebo zajištěním 

pohledávky. 
(3) Pokud po provedení opravy základu daně v případě nedobytné 

pohledávky došlo ke skutečnostem zakládajícím provedení další opravy 

základu daně v případě nedobytné pohledávky, věřitel při stanovení výše 

této další opravy zohlední všechny změny základu daně provedené 

předešlou opravou základu daně v případě nedobytné pohledávky a 

opravami nebo změnami s ní souvisejícími. 
(4) Pokud nebyla pohledávka v insolvenčním řízení v rámci přezkoumání 

přihlášených pohledávek zjištěna v hodnotě, kterou měla v době svého 

vzniku, vychází se při opravě základu daně v případě nedobytné 

pohledávky z hodnoty pohledávky zjištěné na přezkumném jednání nebo 

při přezkumu provedeném insolvenčním správcem v oddlužení. 
(5) Pokud byla pohledávka přezkoumávána v rámci likvidace pozůstalosti, 

vychází se při opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky z 

hodnoty pohledávky, v jaké je pohledávka v řízení o pozůstalosti 

považována za zjištěnou. 
(6) Pokud je úplata za zdanitelné plnění bez ekonomického opodstatnění 

zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny určené ke dni jeho uskutečnění, je 

věřitel oprávněn provést opravu základu daně v případě nedobytné 

pohledávky pouze do výše základu daně stanoveného z této obvyklé ceny. 
(7) Byl-li u původního zdanitelného plnění stanoven základ daně v 

nesprávné výši, může věřitel provést opravu základu daně v případě 

nedobytné pohledávky pouze do výše odpovídající správně stanovenému 

základu daně. 
(8) Dojde-li před provedením opravy základu daně v případě nedobytné 

pohledávky k opravě základu daně, opravě základu daně v případě 

nedobytné pohledávky nebo opravě výše daně, vychází se při opravě 

základu daně v případě nedobytné pohledávky z opraveného základu daně 

nebo opravené výše daně. 
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  235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 46b (1) Věřitel je povinen změnit výši opravy základu daně určené 

kvalifikovaným odhadem, pokud 
a) nastaly skutečnosti zakládající oprávnění k provedení opravy základu 

daně v případě nedobytné pohledávky podle § 46 odst. 1 písm. a) až d) a 
b) z těchto skutečností vyplývá, že skutečná výše základu daně 

stanoveného z neobdržené úplaty neodpovídá výši opravy základu daně 

určené kvalifikovaným odhadem. 
(2) Změnit výši opravy základu daně podle odstavce 1 nelze, pokud je 

absolutní hodnota rozdílu mezi skutečnou výší opravy základu daně a výší 

opravy určené kvalifikovaným odhadem nižší než 1 000 Kč. 
(3) Je-li hodnota rozdílu mezi skutečnou výší opravy základu daně a výší 

opravy určenou kvalifikovaným odhadem 
a) kladná, věřitel zvýší výši opravy základu daně o absolutní hodnotu 

tohoto rozdílu, 
b) záporná, věřitel sníží výši opravy základu daně o absolutní hodnotu 

tohoto rozdílu. 

  

  235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 46c (1) Věřitel je povinen provést dodatečnou opravu základu daně v případě 

nedobytné pohledávky, pokud se po provedení opravy základu daně podle 

§ 46 nebo po změně výše opravy základu daně podle § 46b sníží poslední 

známá neobdržená úplata. 
(2) První dodatečnou opravu podle odstavce 1 v případě oddlužení je 

věřitel povinen provést poté, co skutečná výše uspokojení přesáhla výši 

předpokládanou schválenou zprávou pro oddlužení po schválení 

oddlužení. 
(3) Do snížení poslední známé neobdržené úplaty podle odstavce 1 nebo 2 

se započte rovněž částka v peněžních prostředcích nebo hodnota 

nepeněžitého plnění, které věřitel obdržel v souvislosti s postoupením 

pohledávky nebo v souvislosti s pojištěním nebo zajištěním pohledávky. 
(4) Věřitel je oprávněn provést dodatečnou opravu základu daně v případě 

nedobytné pohledávky, pokud se po provedení opravy základu daně podle 

§ 46 nebo po změně výše opravy základu daně podle § 46b zvýší poslední 

známá neobdržená úplata. 
(5) Je-li hodnota rozdílu mezi základem daně stanoveným z poslední 

známé neobdržené úplaty a základem daně stanoveným z neobdržené 

úplaty po změně poslední známé neobdržené úplaty podle odstavce 1, 2 

nebo 4 
a) kladná, věřitel sníží výši opravy základu daně o absolutní hodnotu 

tohoto rozdílu, 
b) záporná, věřitel zvýší výši opravy základu daně o absolutní hodnotu 

tohoto rozdílu. 
(6) Dodatečnou opravu základu daně nelze provést po uplynutí 5 let od 

konce zdaňovacího období, ve kterém se oprava základu daně považuje 
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jako samostatné zdanitelné plnění za uskutečněné. Pro počítání této lhůty 

se použije § 46 odst. 5 obdobně. 
  235/2004 

ve znění 

80/2019 

§ 46d (1) Věřitel je povinen provést zrušení opravy základu daně v případě 

nedobytné pohledávky, pokud provedl opravu základu daně v případě 

nedobytné pohledávky z důvodu prohlášení konkursu na majetek dlužníka 

a insolvenční soud zrušil konkurs z důvodu 
a) zjištění, že nebyl ani dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek, 
b) zjištění, že není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za 

majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou 

uspokojeny, nebo 
c) souhlasu všech věřitelů a insolvenčního správce s návrhem dlužníka na 

zrušení konkursu. 
(2) Zrušení opravy základu daně podle odstavce 1 provede věřitel ve výši 

poslední známé neobdržené úplaty. 

  

  235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 46e (1) Rozhodne-li se věřitel opravit základ daně v případě nedobytné 

pohledávky, je povinen vystavit základní opravný daňový doklad do 30 
dnů ode dne zjištění skutečností, na základě kterých se rozhodl tuto opravu 

provést. 
(2) Věřitel je povinen vystavit opravný daňový doklad 
a) v případě změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným 

odhadem do 30 dnů ode dne zjištění skutečností, na základě kterých mu 

vznikla povinnost změnit výši opravy základu daně určené kvalifikovaným 

odhadem, 
b) v případě dodatečné opravy základu daně do 30 dnů ode dne snížení 

nebo zvýšení poslední známé neobdržené úplaty, nebo 
c) při zrušení opravy základu daně do 30 dnů ode dne zjištění skutečností, 

na základě kterých mu vznikla povinnost provést zrušení opravy základu 

daně. 
(3) Základní opravný daňový doklad musí obsahovat tyto údaje: 
a) označení věřitele, 
b) daňové identifikační číslo věřitele, 
c) označení dlužníka, 
d) daňové identifikační číslo dlužníka, 
e) odkaz na příslušné ustanovení § 46 odst. 1, podle kterého je oprava 

základu daně prováděna, 
f) informaci o tom, že se jedná o další opravu základu daně v případě 

nedobytné pohledávky, pokud se jedná o opravu základu daně podle § 46 

odst. 2, 
g) spisovou značku insolvenčního řízení, je-li oprava základu daně 

prováděna z důvodu insolvenčního řízení, 
h) evidenční číslo základního opravného daňového dokladu, 
i) den vystavení základního opravného daňového dokladu, 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



VII. část 1 
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32006L0112.docx      str. 41 z 186   

Celex: 32006L0112 Lhůta pro implementaci 31.12.2007 Úřední věstník L 247 2006 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Ing. Iva Cila, 18. 5. 2020 
Název: Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty  Schválil    (jméno+datum): Ing. Ondřej Fasora, Ph.D., 18. 5.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., písm., 

atd.) 

Citace ustanovení 
Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

j) den uskutečnění opravy základu daně, pokud touto opravou došlo ke 

snížení výše opravy základu daně, 
k) informace vztahující se k původnímu zdanitelnému plnění, a to 
1. evidenční číslo daňového dokladu, 
2. den uskutečnění původního zdanitelného plnění, 
3. výši úplaty, 
4. základ daně, 
5. sazbu daně a 
6. výši daně, 
l) informace vztahující se k předchozí opravě základu daně, změně výše 

opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem, dodatečné opravě 

základu daně a zrušení opravy základu daně, pokud byly provedeny, a to 
1. evidenční číslo základního opravného daňového dokladu a opravných 

daňových dokladů, 
2. den vystavení základního opravného daňového dokladu a opravných 

daňových dokladů, 
3. den uskutečnění zdanitelného plnění, 
4. výši předchozí opravy základu daně, změny výše opravy základu daně 

určené kvalifikovaným odhadem, dodatečné opravy základu daně a zrušení 

opravy základu daně, 
5. výši opravy poslední známé daně, 
m) informace vztahující se k opravě základu daně v případě nedobytné 

pohledávky, a to 
1. neobdrženou úplatu za původní zdanitelné plnění, 
2. výši opravy základu daně, 
3. daň vypočtenou z neobdržené úplaty za původní zdanitelné plnění. 
(4) Opravný daňový doklad v případě změny výše opravy základu daně 

určené kvalifikovaným odhadem obsahuje tyto údaje: 
a) označení věřitele, 
b) daňové identifikační číslo věřitele, 
c) označení dlužníka, 
d) daňové identifikační číslo dlužníka, 
e) informaci o tom, že jde o změnu výše opravy základu daně určené 

kvalifikovaným odhadem, 
f) spisovou značku insolvenčního řízení, pokud je oprava základu daně 

prováděna z důvodu insolvenčního řízení, 
g) evidenční číslo 
1. daňového dokladu, 
2. základního opravného daňového dokladu, 
3. opravného daňového dokladu v případě změny výše opravy základu 

daně určené kvalifikovaným odhadem, 
h) den 
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1. uskutečnění původního zdanitelného plnění, 
2. uskutečnění opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky, 
3. vystavení opravného daňového dokladu v případě změny výše opravy 

základu daně určené kvalifikovaným odhadem, 
4. uskutečnění změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným 

odhadem, pokud touto změnou došlo ke snížení výše opravy základu daně, 
i) informace vztahující se k původnímu zdanitelnému plnění, a to 
1. výši úplaty, 
2. základ daně, 
3. sazbu daně a 
4. výši daně, 
j) informace vztahující se k opravě základu daně v případě nedobytné 

pohledávky, a to 
1. neobdrženou úplatu za původní zdanitelné plnění určenou 

kvalifikovaným odhadem, 
2. výši opravy základu daně, 
3. daň vypočtenou z neobdržené úplaty za původní zdanitelné plnění, 
  
k) informace vztahující se ke změně výše opravy základu daně určené 

kvalifikovaným odhadem, a to 
1. neobdrženou úplatu za původní zdanitelné plnění podle § 46a odst. 1 

písm. a) až e), 
2. rozdíl mezi výší neobdržené úplaty podle bodu 1 a výší neobdržené 

úplaty, která odpovídá výši opravy základu daně určené kvalifikovaným 

odhadem, 
3. sazbu daně, 
4. základ daně stanovený z rozdílu podle bodu 2, 
5. daň vypočtenou z rozdílu podle bodu 2. 
(5) Opravný daňový doklad v případě dodatečné opravy základu daně 

obsahuje tyto údaje: 
a) označení věřitele, 
b) daňové identifikační číslo věřitele, 
c) označení dlužníka, 
d) daňové identifikační číslo dlužníka, 
e) informaci o tom, že jde o dodatečnou opravu základu daně, 
f) evidenční číslo 
1. daňového dokladu, 
2. základního opravného daňového dokladu, 
3. opravného daňového dokladu v případě změny výše opravy základu 

daně určené kvalifikovaným odhadem, pokud byla tato změna provedena, 
4. opravného daňového dokladu v případě dodatečné opravy základu daně, 
g) den 
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1. uskutečnění původního zdanitelného plnění, 
2. uskutečnění opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky, 
3. uskutečnění změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným 

odhadem, pokud byla tato změna provedena, 
4. vystavení opravného daňového dokladu v případě dodatečné opravy 

základu daně, 
5. uskutečnění dodatečné opravy základu daně, pokud touto opravou došlo 

ke snížení výše opravy základu daně, 
h) snížení nebo zvýšení poslední známé neobdržené úplaty, které je 

důvodem pro dodatečnou opravu základu daně, 
i) výši poslední známé neobdržené úplaty, 
j) výši neobdržené úplaty po jejím snížení nebo zvýšení podle § 46c, 
k) rozdíl mezi 
1. výší poslední známé neobdržené úplaty a 
2. výší neobdržené úplaty po jejím snížení podle § 46c, 
l) sazbu daně, 
m) základ daně stanovený z rozdílu podle písmene k), 
n) daň vypočtenou z rozdílu podle písmene k). 
(6) Opravný daňový doklad při zrušení opravy základu daně obsahuje tyto 

údaje: 
a) označení věřitele, 
b) daňové identifikační číslo věřitele, 
c) označení dlužníka, 
d) daňové identifikační číslo dlužníka, 
e) informaci o tom, že jde o zrušení opravy základu daně, 
f) evidenční číslo 
1. daňového dokladu, 
2. základního opravného daňového dokladu, 
3. opravného daňového dokladu v případě změny výše opravy základu 

daně určené kvalifikovaným odhadem, pokud byla tato změna provedena, 
4. opravného daňového dokladu v případě dodatečné opravy základu daně, 

pokud byla tato oprava provedena, 
5. opravného daňového dokladu při zrušení opravy základu daně, 
g) den 
1. vystavení opravného daňového dokladu při zrušení opravy základu 

daně, 
2. den uskutečnění zrušení opravy základu daně, 
3. den provedení opravy podle § 46 odst. 1, 
h) základ daně a daň u původního zdanitelného plnění, 
i) výši poslední známé neobdržené úplaty, 
j) sazbu daně, 
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k) základ daně a daň ve výši, v jaké je provedeno zrušení opravy základu 

daně. 
  235/2004 

ve znění 

80/2019 

§ 46f (1) Oprava základu daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění 

uskutečněné 
a) dnem doručení základního opravného daňového dokladu dlužníkovi, 

pokud jde o opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky, která 

má za následek snížení základu daně, 
b) dnem doručení opravného daňového dokladu dlužníkovi, pokud jde o 

změnu výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem nebo 

dodatečnou opravu základu daně, které mají za následek snížení 

opraveného základu daně, 
c) dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu 

daně v případě nedobytné pohledávky, pokud jde o opravu základu daně v 

případě nedobytné pohledávky, která má za následek zvýšení opraveného 

základu daně, nebo 
d) dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení změny výše 

opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem, dodatečné opravy 

základu daně nebo zrušení opravy základu daně, pokud jde o změnu výše 

opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem, dodatečnou opravu 

základu daně nebo zrušení opravy základu daně, které mají za následek 

zvýšení opraveného základu daně. 
(2) Věřitel, který provedl opravu základu daně v případě nedobytné 

pohledávky, je povinen předložit jako přílohu k daňovému přiznání 
a) kopie všech vystavených daňových dokladů, na kterých jsou uvedena 

zdanitelná plnění, u kterých provedl tuto opravu, nebo 
b) seznam těchto dokladů s uvedením všech náležitostí uvedených na 

těchto daňových dokladech. 

  

  235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 46g V případě opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky, změny 

výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem, dodatečné 

opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky nebo zrušení opravy 

základu daně v případě nedobytné pohledávky plátce opraví výši poslední 

známé daně, pro kterou použije sazbu daně platnou ke dni povinnosti 

přiznat daň u původního zdanitelného plnění. Pro přepočet cizí měny na 
českou měnu se použije kurz uplatněný u původního zdanitelného plnění. 

  

  9143     
Článek 91 

odst. 1 
Jsou–li položky potřebné pro stanovení základu daně při dovozu vyjádřeny 

v jiné měně než v měně členského státu, v němž je daň vyměřována, určí se 

směnný kurz v souladu s předpisy Společenství o výpočtu celní hodnoty. 
 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
243/2016 

§ 38 odst. 4 Pro účely stanovení základu daně při dovozu zboží se pro přepočet cizí 

měny na českou měnu použije kurz stanovený podle přímo použitelných 

předpisů Evropské unie upravujících clo. 

PT  

Článek 91 

odst. 2  
1. pododst. 

Jsou–li položky potřebné pro stanovení základu daně při plnění jiném než 

dovozu zboží vyjádřeny v jiné měně než v měně členského státu, v němž je 

daň vyměřována, použije se jako směnný kurz poslední zaznamenaný 

235/2004  § 4 odst. 5 (5) Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz platný pro 

osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo 

přiznat uskutečnění plnění, a to  

PT  
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prodejní kurz v okamžiku vzniku daňové povinnosti na 
nejreprezentativnějším devizovém trhu nebo trzích daného členského státu, 

nebo kurz určený odkazem na tento trh nebo tyto trhy způsobem 

stanoveným daným členským státem. 

a) kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, nebo  
b) poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou; přepočet 

mezi měnami jinými než euro se provede za použití směnného kurzu každé 

z těchto měn vůči euru. 
Článek 91 

odst. 2  
2. pododst. 

U některých plnění podle prvního pododstavce nebo u určitých kategorií 

osob povinných k dani však mohou členské státy používat směnný kurz, 

který byl stanoven podle platných předpisů Společenství o výpočtu celní 

hodnoty. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  

Článek 92 U nákladů na vratné obaly mohou členské státy přijmout jedno z těchto 

opatření: 
a) tyto náklady vyjmout ze základu daně a přijmout opatření nezbytná k 

tomu, aby byla dotyčná částka upravena, nebudou–li obaly vráceny; 
b) tyto náklady zahrnout do základu daně a přijmout opatření nezbytná k 

tomu, aby byla dotyčná částka upravena, budou–li obaly skutečně vráceny. 

235/2004 
ve znění 

635/2004 
302/2008 
489/2009 
47/2011 
502/2012 
344/2013 
170/2017 
80/2019 

§ 36 odst. 12 U zdanitelného plnění podle § 13 odst. 4 písm. e) je základem daně 

peněžní částka, za kterou plátce vratný obal, který je dodáván spolu se 

zbožím, dodává, bez daně. Základem daně je tato peněžní částka i v 

případě, že vratný obal je dodán plátcem spolu se zbožím bezúplatně, 

pokud zákon dále nestanoví jinak. Jestliže plátce dodává v tuzemsku 

vratné obaly stejného druhu spolu se zbožím všem svým odběratelům 

bezúplatně, je základem daně peněžní částka, za kterou je obal stejného 

druhu plátcem pořízen, snížená o daň. V případě, že peněžní částka není 

známa, je základem daně cena vratného obalu stejného druhu určená podle 

právních předpisů upravujících oceňování majetku. Celkový základ daně u 

vratných obalů stejného druhu, z kterého se zjistí daň, se vypočte jako 

rozdíl mezi celkovým počtem vratných obalů stejného druhu dodaných 

plátcem všem svým odběratelům během příslušného účetního období nebo 

příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví, a 

celkovým počtem vratných obalů stejného druhu, které byly tomuto plátci 

vráceny během příslušného účetního období 7d) nebo během příslušného 

kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví, přičemž tento rozdíl je 

vynásoben částkou platnou pro vratný obal stejného druhu dodávaný v 

tuzemsku společně se zbožím, zjištěnou podle tohoto ustanovení. V 

případě, že celkový počet vratných obalů stejného druhu dodaných 

plátcem všem svým odběratelům během příslušného účetního období nebo 

příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví, je nižší 

než celkový počet vratných obalů stejného druhu, které byly tomuto plátci 
vráceny během příslušného účetního období7d) nebo během příslušného 

kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví, jsou základ daně a 

příslušná daň uváděné na daňovém dokladu vystaveném podle § 32 odst. 1 

se záporným znaménkem. Stejným způsobem se záporný základ daně a 

daň zohlední i v daňovém přiznání podle § 101. 

PT  

Článek 93 SAZBY 
Uplatnění sazeb 
 
U zdanitelného plnění se uplatňuje sazba platná v okamžiku uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 

§ 47 odst. 2 U zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku 

povinnosti přiznat daň. U přijaté úplaty za zdanitelné plnění se uplatní 

sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti 

přiznat daň z přijaté úplaty. 

PT 4 
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V následujících případech se však uplatňuje sazba platná v okamžiku 

vzniku daňové povinnosti: 
a) v případech uvedených v článcích 65 a 66; 
b) u pořízení zboží uvnitř Společenství; 
c) u dovozu zboží podle čl. 71 odst. 1 druhého pododstavce a čl. 71 odst. 2. 

Článek 94 1. U pořízení zboží uvnitř Společenství se uplatňuje sazba, která se 

uplatňuje na dodání téhož zboží na území členského státu. 
2. S výhradou možnosti uplatňovat sníženou sazbu podle čl. 103 odst. 1 u 
dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů nebo starožitností se u 

dovozu zboží uplatňuje ta sazba, která se uplatňuje u dodání téhož zboží na 

území členského státu. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
500/2012 
262/2014 
80/2019 

§ 47 odst. 3  (3) U zboží se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. 
U zboží uvedeného v příloze č. 3 se uplatňuje první snížená sazba daně. U 

zboží uvedeného v příloze č. 3a, tepla a chladu se uplatňuje druhá snížená 

sazba daně. 
(6) U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností 

uvedených v příloze č. 4 se uplatňuje první snížená sazba daně. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

302/2008 
344/2013 
262/2014 

§ 47 odst.  6 (6) U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností 

uvedených v příloze č. 4 se uplatňuje první snížená sazba daně. 
  

Článek 95 V případě změny sazeb mohou členské státy v případech uvedených v 

článcích 65 a 66 provést úpravy s cílem zohlednit sazbu platnou v 

okamžiku dodání zboží nebo poskytnutí služby. 
Členské státy mohou navíc přijmout veškerá vhodná přechodná opatření. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní. NT 4 

Článek 96 Struktura a výše sazeb 
Základní sazba 
 
Členské státy uplatňují základní sazbu DPH, kterou stanoví každý členský 

stát jako procentní podíl ze základu daně a která je stejná pro dodání zboží 

i pro poskytnutí služby. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
362/2009 
500/2012 
344/2013 
262/2014 

§ 47 odst. 1 
písm. a), 

odst. 3 1. 
věta, odst. 4 

1. věta,  odst. 

5, 7 a 8 

(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje 
a) základní sazba daně ve výši 21 %, 
(3) U zboží se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak.  
(4) U služeb se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví 

jinak. 
(5) Při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu, která 

obsahují druhy zboží podléhající různým sazbám daně, se uplatní nejvyšší 

z těchto sazeb, čímž není dotčena možnost uplatnit u každého druhu zboží 

příslušnou sazbu daně samostatně. 
 (7) U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje paušální celní sazba a který 

obsahuje druhy zboží, jež podléhají různým sazbám daně, zařazené do 

různých podpoložek celního sazebníku, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb. 
(8) U základu daně podle § 36 odst. 10 vztahujícímu se k vratným obalům 

se použije sazba daně platná pro tento zálohovaný obal.  

PT  

Článek 97 

odst. 1 
Od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010 nesmí být základní sazba nižší než 

15 %. 
235/2004 
ve znění 

302/2008 
362/2009 
500/2012 

§ 47 odst. 1 
písm. a) 

U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje 
a) základní sazba daně ve výši 21 %, 
  

PT 5 

Článek 97 

odst. 2 
Rada rozhodne v souladu s článkem 93 Smlouvy o výši základní sazby, 

která bude uplatňována po 31. prosinci 2010. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT 5 
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Článek 98 

odst. 1 
Snížené sazby 
 
Členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené sazby. 

235/2004 
ve znění 

261/2007 
302/2008 
362/2009 
370/2011 
500/2012 
262/2014 

§ 47 odst. 1 

písm. b) a c) 
U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje 
b) první snížená sazba daně ve výši 15 %, nebo 
c) druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. 

PT  

Článek 98 

odst. 2 
Snížené sazby se uplatňují pouze u dodání zboží a poskytnutí služeb těch 

kategorií, které jsou uvedeny v příloze III. 
Snížené sazby se neuplatňují u služeb uvedených v čl. 56 odst. 1 písm. k). 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
500/2012 
262/2014 
6/2019 
80/2019 

§ 47 odst. 3 

2. a 3. věta, a 

4 2. a 3. věta. 

(3) U zboží uvedeného v příloze č. 3 se uplatňuje první snížená sazba daně. 

U zboží uvedeného v příloze č. 3a, tepla a chladu se uplatňuje druhá 

snížená sazba daně. 
(4) U služeb uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje první snížená sazba 

daně. U služeb uvedených v příloze č. 2a se uplatňuje druhá snížená sazba 

daně. 

PT 6 

  235/2004 
ve znění 

360/2014 

§ 48 odst. 1 První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních nebo 

montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o 

stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení. 

  

  235/2004 
ve znění 

360/2014 

§ 49 (1) První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních a 

montážních prací spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro 

sociální bydlení. 
(2) První snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a 

montážních prací, kterými se stavba nebo prostor mění na stavbu pro 

sociální bydlení. 
(3) První snížená sazba daně se uplatní u dodání 
a) stavby pro sociální bydlení, 
b) pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální 

bydlení, 
c) práva stavby, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální 

bydlení, nebo 
d) jednotky, která nezahrnuje jiný prostor než obytný prostor pro sociální 

bydlení. 

  

  9186    18 
Článek 98 

odst. 3 
Členské státy mohou při uplatňování snížených sazeb podle odstavce 1 na 

kategorie týkající se zboží použít k přesnému vymezení rozsahu dané 

kategorie kombinovanou nomenklaturu. 

235/2004 
ve znění 

500/2012 
262/2014 

Příloha č. 3, 

2. věta pod 

tabulkou 

První snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu 

nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k   

tomuto kódu v textové části této přílohy. 

  

  235/2004 
ve znění 

262/2014 

Příloha č. 3a, 

2. věta pod 

tabulkou 

Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu 

nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k 

tomuto kódu v textové části této přílohy. 

  

   9186    18 
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Článek 99 1. Snížené sazby se stanoví jako procentní podíl ze základu daně a nesmějí 

být nižší než 5 %. 
2. Každá snížená sazba je stanovena tak, aby výše daně vyplývající z jejího 

uplatnění obvykle umožnila odpočet celé daně, pro niž byl přiznán nárok 

na odpočet podle článků 167 až 171 a článků 173 až 177. 

235/2004 
ve znění 

261/2007 
302/2008 
362/2009 
370/2011 
500/2012 
262/2014 

§ 47 odst. 1 

písm. b) a c) 
U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje 
b) první snížená sazba daně ve výši 15 %, nebo 
c) druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. 

PT  

Článek 100 Na základě zprávy Komise Rada počínaje rokem 1994 přezkoumává každé 

dva roky oblast působnosti snížených sazeb. 
Rada může v souladu s článkem 93 Smlouvy rozhodnout o změnách v 

seznamu zboží a služeb v příloze III. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 101 Do 30. června 2007 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě, na 

základě studie provedené nezávislou skupinou hospodářských odborníků, 

celkovou hodnotící zprávu o dopadu snížených sazeb uplatňovaných u 

místně poskytovaných služeb, včetně restauračních služeb, zejména z 

hlediska vytváření pracovních míst, hospodářského růstu a řádného 

fungování vnitřního trhu. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 102 Zvláštní ustanovení 
 
Členské státy mohou uplatňovat sníženou sazbu u dodání zemního plynu, 

elektřiny nebo dálkového vytápění, nevznikne–li tím nebezpečí narušení 

hospodářské soutěže. 
Členský stát, který hodlá uplatňovat sníženou sazbu podle prvního 

pododstavce, o tom předem uvědomí Komisi. Komise rozhodne o tom, zda 

hrozí nebezpečí narušení hospodářské soutěže. Nepřijme–li Komise toto 
rozhodnutí do tří měsíců od uvědomění, má se za to, že nebezpečí narušení 

hospodářské soutěže nehrozí. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2009/162/EU. NT  

Článek 103 1. Členské státy mohou stanovit, že se snížená sazba, popřípadě jedna ze 

snížených sazeb, které uplatňují v souladu s články 98 a 99, uplatní rovněž 

u dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností 

vymezených v čl. 311 odst. 1 bodech 2, 3 a 4. 
2. Členské státy, které využijí možnost stanovenou v odstavci 1, mohou 

uplatňovat sníženou sazbu rovněž u těchto dodání: 
a) dodání uměleckých děl autorem díla nebo jeho právními nástupci; 
b) dodání uměleckých děl příležitostně jinou osobou povinnou k dani než 

obchodníkem povinným k dani, byla–li umělecká díla dovezena samotnou 

osobou povinnou k dani nebo byla–li jí dodána jejich autorem nebo jeho 

právními nástupci anebo vznikl–li jí u těchto děl nárok na plný odpočet 

daně. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
344/2013 
262/2014 

§ 47 odst. 6 U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností 

uvedených v příloze č. 4 se uplatňuje první snížená sazba daně. 
PT  
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Článek 104 Rakousko může v obcích Jungholz a Mittleberg (Kleines Walsertal) 

uplatňovat druhou základní sazbu, která je nižší než odpovídající sazba 

uplatňovaná ve zbytku Rakouska, ale nikoli nižší než 15 %. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 105 Portugalsko může u plnění uskutečněných v autonomních oblastech Azor a 

Madeiry a u přímého dovozu do těchto oblastí uplatňovat nižší sazby ve 

srovnání se sazbami, které se uplatňují na pevnině. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2009/47/ES. NT  

Článek 106 Dočasná ustanovení pro některé služby s vysokým podílem lidské práce 
 
Rada může na návrh Komise jednomyslně povolit členským státům, aby 

nejdéle do 31. prosince 2010 uplatňovaly snížené sazby stanovené v článku 

98 u služeb uvedených v příloze IV 
Snížené sazby lze uplatňovat u služeb nejvýše ve dvou kategoriích služeb 

uvedených v příloze IV. 
Ve výjimečných případech může být členský stát zmocněn uplatňovat 

snížené sazby u služeb ve třech ze zmíněných kategorií. 

  Ustanovení bylo zrušeno směrnicí 2009/47/ES. NT  

Článek 107 Služby uvedené v článku 106 musí splňovat tyto podmínky: 
a) zahrnovat vysoký podíl lidské práce; 
b) být poskytovány z velké části přímo konečným spotřebitelům; 
c) být především místní povahy a nebýt s to narušovat hospodářskou 

soutěž. 
Kromě toho musí existovat úzká vazba mezi snížením cen v důsledku 

snížení sazby a předvídatelným zvýšením poptávky a zaměstnanosti. 

Uplatňování snížené sazby nesmí být na újmu řádnému fungování 

vnitřního trhu. 

  Ustanovení bylo zrušeno směrnicí 2009/47/ES. NT  

Článek 108 Členský stát, který hodlá podle tohoto článku po 31. prosinci 2005 poprvé 

uplatnit sníženou sazbu u jedné nebo více služeb uvedených v článku 106, 

o tom uvědomí Komisi do 31. března 2006. V téže lhůtě jí sdělí veškeré 

příslušné údaje užitečné pro posouzení nových opatření, které hodlá zavést, 

zejména 
a) oblast působnosti opatření a podrobný popis dotčených služeb; 
b) doklady prokazující splnění podmínek stanovených v článku 107; 
c) údaje o rozpočtových nákladech zamýšleného opatření. 

  Ustanovení bylo zrušeno směrnicí 2009/47/ES. NT  

Článek 109 Zvláštní ustanovení použitelná do zavedení konečného režimu 
Ustanovení této kapitoly se použijí do zavedení konečného režimu podle 

článku 402. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. Ustanovení má pouze deklaratorní 

charakter.. 
NT  

Článek 110 Členské státy, které k 1. lednu 1991 poskytovaly osvobození od daně s 

nárokem na odpočet daně odvedené na předchozím stupni nebo 

uplatňovaly snížené sazby nižší, než je minimální sazba stanovená v článku 

99, mohou nadále toto osvobození poskytovat a tyto snížené sazby 

uplatňovat. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  
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Osvobození od daně a snížené sazby podle prvního pododstavce musí být v 

souladu s právem Společenství a musely být přijaty v jasně vymezeném 

společenském zájmu a ve prospěch konečných spotřebitelů. 
Článek 111 Za podmínek stanovených v čl. 110 druhém pododstavci může osvobození 

od daně s nárokem na odpočet daně odvedené na předchozím stupni nadále 

poskytovat 
a) Finsko u dodání předplacených novin a časopisů a u tisku publikací 

rozesílaných členům veřejně prospěšných sdružení; 
b) Švédsko u dodání novin, včetně rozhlasových novin a novin na 

magnetofonových páscích pro zrakově postižené, a léků dodávaných do 

nemocnic nebo na předpis a u výroby nebo jiných souvisejících služeb 

týkajících se časopisů neziskových organizací. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. Bylo doplněno směrnicí 2009/47/ES. 

NT  

Článek 112 Jestliže by článek 110 způsobil v Irsku narušení hospodářské soutěže při 

dodávání energetických produktů určených k ohřevu a osvětlení, může 

Komise Irsko na základě zvláštní žádosti zmocnit k uplatňování snížené 

sazby u těchto dodání v souladu s články 98 a 99. 
Nastane–li případ podle prvního pododstavce, podá Irsko žádost Komisi 
spolu se všemi nezbytnými informacemi. Nerozhodne–li Komise do tří 

měsíců od obdržení žádosti, má se za to, že Irsko bylo k uplatňování 

navržených snížených sazeb zmocněno 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 113 Členské státy, které k 1. lednu 1991 v souladu s právními předpisy 

Společenství poskytovaly osvobození od daně s nárokem na odpočet daně 

odvedené na předchozím stupni nebo uplatňovaly snížené sazby nižší, než 

je minimální sazba stanovená v článku 99, u jiného zboží a služeb než těch, 

které jsou uvedeny v příloze III, mohou u dodání tohoto zboží nebo u 

poskytnutí těchto služeb uplatňovat sníženou sazbu nebo jednu ze dvou 
snížených sazeb uvedených v článku 98. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 114 
1. pododst. 

1. Členské státy, které byly k 1. lednu 1993 povinny zvýšit svou základní 

sazbu uplatňovanou k 1. lednu 1991 o více než 2 %, mohou u dodání zboží 

a poskytnutí služeb těch kategorií, které jsou uvedeny v příloze III, 

uplatňovat sníženou sazbu nižší, než je minimální sazba stanovená v článku 

99. 
Členské státy uvedené v prvním pododstavci mohou uplatňovat tuto sazbu i 

u restauračních služeb, dětského ošacení, dětské obuvi a bydlení. 
2. Členské státy nemohou na základě odstavce 1 zavést osvobození od daně 

s nárokem na odpočet daně odvedené na předchozím stupni. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. Bylo novelizováno směrnicí 2009/47/ES. 

NT  

Článek 115 Členské státy, které k 1. lednu 1991 uplatňovaly sníženou sazbu u 

restauračních služeb, dětského ošacení, dětské obuvi a bydlení, mohou 

pokračovat v uplatňování uvedené sazby u dodání tohoto zboží nebo u 

poskytnutí těchto služeb. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2009/47/ES. NT  
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Článek 116 Portugalsko může uplatňovat jednu ze dvou snížených sazeb uvedených v 

článku 98 u restauračních služeb za podmínky, že tato sazba není nižší než 

12 %. 

  Ustanovení bylo zrušeno směrnicí 2009/47/ES. NT  

Článek 117 
odst. 1 

1. Pro účely článku 115 může Rakousko nadále uplatňovat sníženou sazbu 

u restauračních služeb. 
  Ustanovení bylo zrušeno směrnicí 2009/47/ES. NT  

Článek 117 
odst. 2 

2. Rakousko může uplatňovat jednu ze dvou snížených sazeb uvedených v 

článku 98 u pronájmu nemovitostí za účelem bydlení za podmínky, že tato 

sazba není nižší než 10 %. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

  

Článek 118 Členské státy, které k 1. lednu 1991 uplatňovaly sníženou sazbu u dodání 

zboží a u poskytnutí služeb jiných než těch, které jsou uvedeny v příloze 

III, mohou uplatňovat sníženou sazbu nebo jednu ze dvou snížených sazeb 

podle článku 98 u dodání tohoto zboží nebo poskytnutí těchto služeb za 

podmínky, že tato sazba není nižší než 12 %. 
První pododstavec se nevztahuje na dodání použitého zboží, uměleckých 

děl, sběratelských předmětů nebo starožitností, jak jsou vymezeny v čl. 311 

odst. 1 bodech 1 až 4, které jsou předmětem daně podle zvláštního režimu 

zdanění ziskové přirážky stanoveného v článcích 312 až 325 nebo 

zvláštního režimu pro prodej veřejnou dražbou. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 119 Pro účely článku 118 může Rakousko uplatňovat sníženou sazbu na vína 

vyrobená v zemědělském podniku vyrábějícím zemědělcem za podmínky, 

že tato sazba není nižší než 12 %. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 120 Řecko může ve správních obvodech Lesbos, Chios, Samos, Dodekanésos a 

Kyklady a na ostrovech Thasos, Severní Sporady, Samothraké a Skyros 

uplatňovat sazby až o 30 % nižší než odpovídající sazby uplatňované v 

pevninské části Řecka. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 121 Členské státy, které k 1. lednu 1993 považovaly plnění podle smlouvy o 

dílo za dodání zboží, mohou u plnění podle smlouvy o dílo uplatňovat 

sazbu uplatnitelnou na zboží po provedení díla. 
Pro účely použití prvního pododstavce se "plněním podle smlouvy o dílo" 

rozumí dodání zhotovitelem zákazníkovi movité věci vytvořené nebo 

sestavené zhotovitelem z materiálu nebo dílů, které mu zákazník k tomuto 

účelu svěřil, bez ohledu na to, zda zhotovitel sám obstaral nějakou část 

materiálu použitého ke zhotovení. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 122 Členské státy mohou uplatňovat sníženou sazbu u dodání živých rostlin 

jiných květinářských produktů, včetně cibulí, kořenů a obdobných 

produktů, řezaných květin a ozdobného listoví, a u dodání palivového dříví. 

235/2004 
ve znění 

500/2012 

Příloha č. 3, 
2., 3. a 11. 
položka 

06 - Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny 

a dekorativní listoví. 
07-12 Rostliny a semena. 
4401 - Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo 

podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a dřevěný odpad a 

zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, 

určené jako palivo. 

PT  

   9186    18 
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Článek 123 Dočasná ustanovení 
Česká republika může do 31. prosince 2007 nadále uplatňovat sníženou 

sazbu, která není nižší než 5 %, u těchto plnění: 
a) dodání tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody, s výjimkou 

surovin určených pro výrobu tepelné energie, domácnostem a malým 

podnikatelům, kteří nejsou plátci DPH; 
b) provedení stavebních prací týkajících se staveb určených pro bydlení, 

které nejsou poskytovány v rámci sociální politiky, s výjimkou stavebních 

materiálů 

  Ustanovení pozbylo k 31. prosinci 2010  platnosti (bylo prodlouženo 

směrnicí 2007/75/ES). 
NT  

Článek 124 Estonsko může do 30. června 2007 nadále uplatňovat sníženou sazbu, která 

není nižší než 5 %, u dodání tepla fyzickým osobám, bytovým družstvům, 

společenstvím vlastníků, církvím, kongregacím a institucím nebo orgánům 

financovaným ze státních, místních nebo městských rozpočtů a u dodání 

rašeliny, topných briket, uhlí a palivového dříví fyzickým osobám. 

  Ustanovení bylo zrušeno směrnicí 2009/47/ES. NT  

Článek 125 1. Kypr může do 31. prosince 2007 nadále poskytovat osvobození od daně 

s nárokem na odpočet daně odvedené na předchozím stupni u dodání léčiv 

a potravin pro lidskou spotřebu s výjimkou zmrzliny, nanuků, mraženého 

jogurtu, šerbetu a podobných výrobků a s výjimkou pikantních pochutin 

(bramborové lupínky a tyčinky, křupky a podobné balené výrobky pro 

lidskou spotřebu bez další přípravy). 
2. Kypr může nadále uplatňovat sníženou sazbu, která není nižší než 5 %, u 

poskytnutí restauračních služeb, a to do 31. prosince 2007 nebo do 

zavedení konečného režimu podle článku 402, podle toho, co nastane dříve. 

  Ustanovení bylo zrušeno směrnicí 2009/47/ES. NT  

Článek 126 Maďarsko může nadále uplatňovat sníženou sazbu, která není nižší než 12 

%, u těchto plnění: 
a) dodání uhlí, topných briket a koksu, palivového dříví a dřevěného uhlí a 

poskytnutí služeb dálkového vytápění, a to do 31. prosince 2007; 
b) poskytnutí restauračních služeb a dodání potravin prodávaných ve 

stravovacích zařízeních, a to do 31. prosince 2007 nebo do zavedení 

konečného režimu podle článku 402, podle toho, co nastane dříve. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2007/75/ES NT  

Článek 127 Malta může do 1. ledna 2010 nadále poskytovat osvobození od daně s 

nárokem na odpočet daně odvedené na předchozím stupni u dodání 

potravin pro lidskou spotřebu a léčiv. 

  Ustanovení bylo zrušeno směrnicí 2009/47/ES. NT  

Článek 128 1. Polsko může do 31. prosince 2007 poskytovat osvobození od daně s 

nárokem na odpočet daně odvedené na předchozím stupni u dodání 

některých knih a odborných časopisů. 
2. Polsko může nadále uplatňovat sníženou sazbu, která není nižší než 7 %, 

u poskytnutí restauračních služeb, a to do 31. prosince 2007 nebo do 

zavedení konečného režimu podle článku 402, podle toho, co nastane dříve. 
3. Polsko může do 30. dubna 2008 nadále uplatňovat sníženou sazbu, která 

není nižší než 3 %, u dodání potravin podle bodu l přílohy III. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicemi 2007/75/ES a 2009/47/ES. NT  
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4. Polsko může do 30. dubna 2008 nadále uplatňovat sníženou sazbu, která 

není nižší než 3 %, u dodání zboží a poskytnutí služeb obvykle určených k 

použití v zemědělské výrobě, vyjma investiční majetek, jako jsou stroje 

nebo budovy, podle bodu 11 přílohy III. 
5. Polsko může do 31. prosince 2007 nadále uplatňovat sníženou sazbu, 
která není nižší než 7 %, u poskytnutí služeb, které nejsou poskytovány v 

rámci sociální politiky, pro stavbu, renovaci a přestavbu objektů určených 

pro bydlení nebo jejich částí, s výjimkou stavebních materiálů, a u dodání 

obytných budov nebo jejích částí před jejich prvním obydlením podle čl. 

12 odst. 1 písm. a). 
Článek 129 1. Slovinsko může nadále uplatňovat sníženou sazbu, která není nižší než 

8,5 %, u přípravy jídel, a to do 31. prosince 2007 nebo do zavedení 

konečného režimu podle článku 402, podle toho, co nastane dříve. 
2. Slovinsko může do 31. prosince 2007 nadále uplatňovat sníženou sazbu, 

která není nižší než 5 %, u provedení stavebních, renovačních a 

údržbových prací pro stavby určené k bydlení, které nejsou poskytovány v 

rámci sociální politiky, s výjimkou stavebních materiálů. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicemi 2007/75/ES a 2009/47/ES. NT  

Článek 130 Článek 130 
Slovensko může nadále uplatňovat sníženou sazbu, která není nižší než 5 

%, u těchto plnění: 
a) provedení stavebních prací pro stavby určené k bydlení, které nejsou 

poskytovány v rámci sociální politiky, s výjimkou stavebních materiálů, a 

to do 31. prosince 2007; 
b) dodání tepelné energie domácnostem a malým podnikatelům, kteří 

nejsou plátci DPH, pro vytápění a přípravu teplé vody, s výjimkou surovin 

určených pro výrobu tepelné energie, a o do 31. prosince 2008. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2007/75/ES. NT  

Článek 131 OSVOBOZENÍ OD DANĚ 
Obecné ustanovení 
Osvobození od daně podle kapitol 2 až 9 se uplatňují, aniž jsou dotčeny 

jiné předpisy Společenství, a za podmínek, které členské státy stanoví k 

zajištění správného a jednoduchého uplatňování těchto osvobození a k 

zamezení veškerých daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem 

či zneužití daňového režimu. 

  Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy 

NT  

Článek 132 

odst. 1 písm. a) 
Osvobození některých činností od daně ve veřejném zájmu 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
a) poskytnutí služeb a dodání zboží, která s těmito službami souvisejí, 

veřejnými poštami, vyjma přepravu cestujících a telekomunikační služby; 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 51 odst. 1 
písm. a) 

Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na 

odpočet daně osvobozena tato plnění: 
a) základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52), 

PT  

  235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 52 odst. 1 Základní poštovní službou se pro účely tohoto zákona rozumí základní 

služba podle zákona upravujícího poštovní služby poskytovaná držitelem 

poštovní licence obsažená v této licenci. 
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Článek 132 

odst. 1 
písm. b), c) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
b) poskytnutí nemocniční a lékařské péče a s ní úzce související činnosti 

prováděné veřejnoprávními subjekty nebo za sociálních podmínek 

srovnatelných s podmínkami veřejnoprávních subjektů, nemocnicemi, 

léčebnými nebo diagnostickými ústavy a dalšími řádně uznanými 

zařízeními téže povahy;  
c) poskytnutí lékařské péče při výkonu lékařských a nelékařských 

zdravotnických povolání, jak jsou vymezeny v dotyčném členském státě; 

235/2004 
ve znění 

375/2011 
502/2012 
344/2013 
170/2017 
80/2019 

§ 51 odst. 1 
písm. i) 

Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na 

odpočet daně osvobozena tato plnění: 
i) zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58), 

PT  

  235/2004 
ve znění 

375/2011 

§ 58 odst. 1 Zdravotní službou se pro účely tohoto zákona rozumí zdravotní služba 

podle zákona upravujícího zdravotní služby poskytovaná poskytovatelem 

zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a 

služba s ní úzce související. 

  

Článek 132 

odst. 1 písm. d) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
d) dodání lidských orgánů, lidské krve a mateřského mléka; 

235/2004 
ve znění 

375/2011 
502/2012 
344/2013 
170/2017 
80/2019 

§ 51 odst. 1 
písm. i) 

Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na 

odpočet daně osvobozena tato plnění: 
i) zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58), 

PT  

  235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 58 odst. 2 
písm. a) 

Dodáním zdravotního zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání 
a) lidské krve, lidských orgánů a mateřského mléka, pokud není ke dni 

jejich dodání zřejmé, že budou použity pro průmyslové využití 

  

Článek 132 

odst. 1 písm. e) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
e) poskytnutí služeb zubními techniky při výkonu jejich povolání a dodání 

zubních náhrad zubními lékaři a zubními techniky; 

235/2004 
ve znění 

375/2011 
502/2012 
344/2013 
170/2017 
80/2019 

§ 51 odst. 1 
písm. i) 

Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na 

odpočet daně osvobozena tato plnění: 
i) zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58), 

PT  

  235/2004 
ve znění 

375/2011 

§ 58 odst. 2 
písm. b) 

Dodáním zdravotního zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání 
b) stomatologických výrobků, které jsou zdravotnickými prostředky podle 

zákona upravujícího zdravotnické prostředky, stomatologickými 

laboratořemi a oprav těchto výrobků. 
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Článek 132 

odst. 1 písm. f) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
f) služby, které svým členům poskytují nezávislá seskupení osob, jež 

uskutečňují činnost, která je osvobozená od daně nebo při níž nejsou 

osobami povinnými k dani, a které jsou přímo nezbytné k tomu, aby tito 

členové mohli vykonávat uvedenou činnost, vyžadují–li tato seskupení od 

svých členů výlučně náhradu přesně odpovídající jejich podílu na 

společných výdajích, za podmínky, že toto osvobození od daně není s to 

narušit hospodářskou soutěž; 

235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 61 písm. g) Od daně jsou dále osvobozena tato plnění: 
g) poskytování služeb nezávislým seskupením osob, které je osobou 

povinnou k dani, která jedná jako taková, se sídlem v tuzemsku, svým 

členům, kteří uskutečňují plnění osvobozená od daně bez nároku na 

odpočet daně podle písmen a) až f), § 52 odst. 1, § 53 nebo § 57 až 59 

nebo činnosti, při jejichž uskutečňování nejsou osobou povinnou k dani, 

pokud 
1. jsou tyto služby přímo nezbytné k tomu, aby tito členové mohli 

uskutečňovat uvedená plnění nebo činnosti, 
2. úhrada za poskytnuté služby odpovídá nákladům na jejich poskytnutí 

podle podílů členů na poskytnuté službě a 
3. toto poskytování služeb nenarušuje tím, že se jedná o plnění osvobozené 

od daně, hospodářskou soutěž. 

PT  

Článek 132 

odst. 1 písm. g) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
g) poskytnutí služeb a dodání zboží úzce související se sociální péčí nebo 

sociálním zabezpečením, včetně služeb poskytovaných domovy důchodců, 

veřejnoprávními subjekty nebo jinými subjekty, které dotyčné členské státy 

uznávají za subjekty sociální povahy; 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 
170/2017 
80/2019 

§ 51 odst. 1 
písm. j) 

Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na 

odpočet daně osvobozena tato plnění: 
j) sociální pomoc (§ 59), 

PT  

  235/2004 
ve znění 

109/2006 
302/2008 

§ 59 Sociální pomocí se pro účely tohoto zákona rozumí sociální služby podle 

zvláštního právního předpisu. Sociální služby jsou osvobozeny od daně, 

pokud jsou poskytovány podle zvláštního právního předpisu. 

  

Článek 132 

odst. 1 písm. h) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
h) poskytnutí služeb a dodání zboží úzce související s ochranou dětí a 

mládeže veřejnoprávními subjekty nebo jinými subjekty, které dotyčné 

členské státy uznávají za subjekty sociální povahy; 

235/2004 
ve znění 

377/2005 
545/2005 
302/2008 

§ 61 písm. b) Od daně jsou dále osvobozena tato plnění: 
b) poskytnutí služeb a dodání zboží úzce souvisejícího s ochranou a 

výchovou dětí a mládeže orgány sociálně–právní ochrany dětí a dalšími 

orgány nebo osobami, které zajišťují výkon sociálně-právní ochrany dětí 

podle zvláštního právního předpisu, 

PT  

Článek 132 

odst. 1 
písm. i), j) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
i) výchovu dětí a mládeže a školské nebo vysokoškolské vzdělávání, 

odborný výcvik nebo rekvalifikaci, jakož i poskytnutí služeb a dodání 

zboží s nimi úzce související, veřejnoprávními subjekty s tímto posláním 

nebo jinými subjekty, jejichž cíle dotyčné členské státy uznávají za 

podobné; 
j) poskytnutí školského nebo vysokoškolského vyučování soukromými 

učiteli; 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 
170/2017 
80/2019 

§ 51 odst. 1 
písm. h) 

Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na 

odpočet daně osvobozena tato plnění: 
h) výchova a vzdělávání (§ 57), 

PT  

  235/2004 
ve znění 

377/2005 
545/2005 
302/2008 

§ 57 (1) Výchovou a vzděláváním se pro účely tohoto zákona rozumí 
a) výchovná a vzdělávací činnost poskytovaná v mateřských školách, 

základních školách, středních školách, konzervatořích, vyšších odborných 

školách, základních uměleckých školách a jazykových školách s právem 

státní jazykové zkoušky, které jsou zapsány ve školském rejstříku, dále 

výchovná a vzdělávací činnost v rámci praktického vyučování nebo 
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170/2017 
80/2019 

praktické přípravy uskutečňované na pracovištích fyzických nebo 

právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným 

oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu 

praktického vyučování nebo odborné praxe a o podmínkách pro jejich 

konání, 
b) školské služby poskytované ve školských zařízeních, které jsou zapsány 

ve školském rejstříku a které doplňují nebo podporují vzdělávání ve 

školách podle písmene a) nebo s ním přímo souvisejí; dále zajištění ústavní 

nebo ochranné výchovy anebo preventivně výchovné péče, 
c) vzdělávací činnost poskytovaná na vysokých školách 
1. v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních 

programech, 
2. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle zákona 

o vysokých školách, 
3. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných jako 

Univerzita třetího věku, 
d) činnost prováděná za účelem rekvalifikace nebo poskytování služeb 

odborného výcviku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, 

kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému 

daně z přidané hodnoty, poskytovaná osobou, která získala akreditaci k 

provádění této činnosti nebo která má pro výkon této činnosti akreditovaný 

vzdělávací program, 
e) výchovná a vzdělávací činnost v rámci plnění povinné školní docházky 

žáků v zahraničních školách zřízených na území České republiky a 

nezapsaných do školského rejstříku, v nichž Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy povolilo plnění povinné školní docházky, 
f) jazykové vzdělání poskytované fyzickými a právnickými osobami 

působícími v oblasti jazykového vzdělávání uznanými Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy a dále jazykové vzdělání poskytované 

osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání v přípravných 

kurzech pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 
g) výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem a 

mládeži příspěvkovými organizacemi a nestátními neziskovými 

organizacemi pro děti a mládež, 
h) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona 

upravujícího poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo 

poskytování péče o děti do 4 let v denním režimu, pokud jsou poskytovány 
1. státem, 
2. krajem, 
3. obcí, 
4. organizační složkou státu, kraje nebo obce, 
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5. dobrovolným svazkem obcí, 
6. hlavním městem Prahou nebo jeho městskou částí, 
7. příspěvkovou organizací, nebo 
8. nestátní neziskovou organizací pro děti a mládež. 
(2) Od daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby 

uskutečňované v rámci výchovy a vzdělávání osobou uvedenou v odstavci 

1. 
Článek 132 

odst. 1 písm. k) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
k) poskytnutí pracovníků náboženskými nebo filozofickými institucemi k 

výkonu činností uvedených v písmenech b), g), h) a i) tohoto článku a za 

účelem duchovní péče; 

235/2004 § 61 písm. c) Od daně jsou dále osvobozena tato plnění: 
c) poskytnutí pracovníků náboženskými nebo obdobnými organizacemi k 

činnostem uvedeným v písmenu b) a v § 57 až 59, a to s přihlédnutím k 

duchovní péči, 

PT  

Článek 132 

odst. 1 písm. l) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
l) poskytnutí služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího neziskovými 

organizacemi politické, odborové, náboženské, vlastenecké, filozofické, 

filantropické nebo občanské povahy pro vlastní členy náhradou za členský 

příspěvek podle jejich vnitřních pravidel, pokud toto osvobození od daně 

není s to narušit hospodářskou soutěž; 

235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 61 písm. a) Od daně jsou dále osvobozena tato plnění: 
a) poskytnutí služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího jako 

protihodnoty členského příspěvku pro vlastní členy právnických osob, 

které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a jejichž povaha 

je politická, odborová, náboženská, vlastenecká, filozofická, dobročinná 

nebo občanská, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou 
soutěž, 

PT  

Článek 132 

odst. 1 
písm. m) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
m) poskytnutí určitých služeb úzce souvisejících s provozováním sportu 

nebo tělesnou výchovou, které poskytují neziskové organizace osobám 

vykonávajícím sportovní nebo tělovýchovnou činnost; 

235/2004 § 61 písm. d) Od daně jsou dále osvobozena tato plnění: 
d) poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou 

výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za 

účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo 

tělovýchovnou činnost, 

PT  

Článek 132 

odst. 1 písm. n) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
n) poskytnutí určitých kulturních služeb a dodání zboží úzce s nimi 

souvisejícího veřejnoprávními subjekty nebo jinými kulturními subjekty 

uznanými dotyčným členským státem; 

235/2004 
ve znění 

635/2004 

§ 61 písm. e) Od daně jsou dále osvobozena tato plnění: 
e) poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího 

krajem, obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem, právnickou osobou 

zřízenou Ministerstvem kultury nebo právnickou osobou, která nebyla 

založena nebo zřízena za účelem podnikání, 

PT  

Článek 132 

odst. 1 písm. o) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
o) poskytnutí služeb a dodání zboží subjekty, jejichž činnosti jsou 

osvobozeny od daně podle písmen b), g), h), i), l), m) a n), při akcích 

pořádaných za účelem shromažďování finančních prostředků výhradně pro 

jejich vlastní použití, pokud toto osvobození od daně není s to narušit 

hospodářskou soutěž; 

235/2004 
ve znění 

635/2004 
302/2008 

§ 61 písm. f) Od daně jsou dále osvobozena tato plnění: 
f) poskytování služeb a dodání zboží osobami, jejichž činnosti jsou 

osvobozeny od daně podle písmen a), b), c), d) a e) a podle § 57, 58 a 59 

za podmínky, že se jedná pouze o dodání zboží nebo poskytnutí služeb při 

příležitostných akcích pořádaných výlučně za účelem získání finančních 

prostředků k činnostem, pro které jsou tyto osoby založeny nebo zřízeny, 

pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž, 

PT  

Článek 132 

odst. 1 písm. p) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
p) poskytnutí dopravních služeb nemocným nebo zraněným osobám řádně 

oprávněnými subjekty za použití dopravních prostředků k tomuto účelu 

zvlášť konstruovaných nebo upravených; 

235/2004 
ve znění 

375/2011 
502/2012 
344/2013 

§ 51 odst. 1 
písm. i) 

Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na 

odpočet daně osvobozena tato plnění: 
i) zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58), 

PT  
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170/2017 
80/2019 

  235/2004 
ve znění 

375/2011 

§ 58 odst. 1 Zdravotní službou se pro účely tohoto zákona rozumí zdravotní služba 

podle zákona upravujícího zdravotní služby poskytovaná poskytovatelem 

zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a 

služba s ní úzce související. 

  

Článek 132 

odst. 1 písm. q) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
q) činnosti veřejnoprávního rozhlasu a televize, s výjimkou činností 

obchodní povahy. 

235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 51 odst. 1 
písm. b) 

Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na 

odpočet daně osvobozena tato plnění: 
b) rozhlasové a televizní vysílání (§ 53), 

PT  

       
  235/2004 

ve znění 

80/2019 

§ 53 Rozhlasovým nebo televizním vysíláním se pro účely osvobození od daně 

rozumí poskytování rozhlasového nebo televizního vysílání prováděné 

provozovateli vysílání ze zákona podle zákona upravujícího provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, s výjimkou vysílání obchodního 

sdělení, nebo poskytování obdobného vysílání z jiného členského státu 

nebo ze třetí země. 

  

Článek 132 

odst. 2 
Pro účely odst. 1 písm. o) mohou členské státy zavést jakákoli nezbytná 

omezení, zejména pokud jde o počet akcí nebo výši příjmů zakládajících 

nárok na osvobození od daně. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 133, 

1. odst.  
Členské státy mohou vázat v jednotlivých případech osvobození jiných než 

veřejnoprávních subjektů od daně podle čl. 132 odst. 1 písm. b), g), h), i), 
l), m) a n) na jednu či více z těchto podmínek: 
a) dotyčné subjekty nesmějí systematicky sledovat zisk jako svůj cíl a 

jakýkoliv případný zisk nesmí být rozdělen, nýbrž určen k pokračování 

nebo zlepšení poskytovaných služeb; 
b) dotyčné subjekty musí být řízeny a spravovány v zásadě na základě 

dobrovolnosti osobami, které nemají přímý či nepřímý zájem samy ani 

prostřednictvím jiných osob na výsledcích dotyčné činnosti; 
c) dotyčné subjekty musí uplatňovat ceny schválené příslušnými veřejnými 

orgány nebo ceny, které schválené ceny nepřekračují, a u služeb 

nepodléhajících schválení uplatňovat nižší ceny, než jaké za podobné 

služby uplatňují obchodní podniky podléhající DPH; 
d) osvobození od daně nesmí být s to narušit hospodářskou soutěž 

znevýhodněním obchodních podniků podléhajících DPH. 

235/2004 
ve znění 

635/2004 
80/2019 

§ 61 písm. 

a), d) a e) 
Od daně jsou dále osvobozena tato plnění: 
a) poskytnutí služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího jako 

protihodnoty členského příspěvku pro vlastní členy právnických osob, 

které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a jejichž povaha 

je politická, odborová, náboženská, vlastenecká, filozofická, dobročinná 

nebo občanská, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou 

soutěž, d) poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou 

výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za 

účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo 

tělovýchovnou činnost, 
e) poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího 

krajem, obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem, právnickou osobou 

zřízenou Ministerstvem kultury nebo právnickou osobou, která nebyla 

založena nebo zřízena za účelem podnikání, 

PT  

Článek 133, 

2. odst. 
Členské státy, které v souladu s přílohou E směrnice 77/388/EHS 

uplatňovaly k 1. lednu 1989 DPH na plnění podle čl. 132 odst. 1 písm. m) a 
n), mohou uplatnit podmínky podle písmene d) prvního odstavce i v 

případě, kdy je dodání tohoto zboží nebo poskytnutí těchto služeb 

veřejnoprávními subjekty osvobozeno od daně. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



VII. část 1 
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32006L0112.docx      str. 59 z 186   

Celex: 32006L0112 Lhůta pro implementaci 31.12.2007 Úřední věstník L 247 2006 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Ing. Iva Cila, 18. 5. 2020 
Název: Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty  Schválil    (jméno+datum): Ing. Ondřej Fasora, Ph.D., 18. 5.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., písm., 

atd.) 

Citace ustanovení 
Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

Článek 134 Dodání zboží nebo poskytnutí služby není osvobozeno od daně podle čl. 

132 odst. 1 písm. b), g), h), i), l), m) a n), 
a) pokud není nezbytné pro uskutečnění plnění osvobozeného od daně; 

nebo 
b) pokud jeho základním účelem je získání dodatečného příjmu pro daný 

subjekt uskutečněním plnění, které je v přímém soutěžním vztahu s 

plněními uskutečňovanými obchodními podniky podléhajícími DPH. 

235/2004 
ve znění 

375/2011 
502/2012 
344/2013 
170/2017 
80/2019 

§ 51 odst. 1 
písm. h) až j) 

Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na 
odpočet daně osvobozena tato plnění: 
h) výchova a vzdělávání (§ 57), 
i) zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58), 
j) sociální pomoc (§ 59), 

PT 1 

  235/2004 
ve znění 

377/2005 

§ 57 odst. 2 Od daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby 

uskutečňované v rámci výchovy a vzdělávání osobou uvedenou v odstavci 

1. 

  

  235/2004 
ve znění 

375/2011 

§ 58 odst. 1 Zdravotní službou se pro účely tohoto zákona rozumí zdravotní služba 

podle zákona upravujícího zdravotní služby poskytovaná poskytovatelem 

zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a 

služba s ní úzce související. 

  

  235/2004 
ve znění 

109/2006 
302/2008 

§ 59 Sociální pomocí se pro účely tohoto zákona rozumí sociální služby podle 

zvláštního právního předpisu. Sociální služby jsou osvobozeny od daně, 

pokud jsou poskytovány podle zvláštního právního předpisu. 

  

  235/2004 
ve znění 

635/2004 
377/2005 
545/2005 
302/2008 
80/2019 

§ 61 
písm. a), b), 
d) a e) 

Od daně jsou dále osvobozena tato plnění: 
a) poskytnutí služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího jako 

protihodnoty členského příspěvku pro vlastní členy právnických osob, 

které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a jejichž povaha 

je politická, odborová, náboženská, vlastenecká, filozofická, dobročinná 

nebo občanská, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou 

soutěž, 
b) poskytnutí služeb a dodání zboží úzce souvisejícího s ochranou a 

výchovou dětí a mládeže orgány sociálně–právní ochrany dětí a dalšími 

orgány nebo osobami, které zajišťují výkon sociálně-právní ochrany dětí 

podle zvláštního právního předpisu, 
d) poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou 

výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za 

účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo 

tělovýchovnou činnost, 
e) poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího 

krajem, obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem, právnickou osobou 

zřízenou Ministerstvem kultury nebo právnickou osobou, která nebyla 

založena nebo zřízena za účelem podnikání, 

  

Článek 135 

odst. 1 písm. a) 
Ostatní případy osvobození od daně 
 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 51 odst. 1 
písm. d) a e) 

Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na 

odpočet daně osvobozena tato plnění: 
d) penzijní činnosti (§ 54a), 
e) pojišťovací činnosti (§ 55), 

PT  
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a) pojišťovací a zajišťovací činnosti včetně souvisejících služeb 

poskytovaných pojišťovacími makléři a pojišťovacími agenty; 
170/2017 
80/2019 

  235/2004 
ve znění 

502/2012 
377/2015 

§ 54a Penzijními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí 
a) poskytování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího 

doplňkové penzijní spoření,  
b) poskytování penzijního připojištění podle zákona upravujícího penzijní 

připojištění,  
c) zprostředkování doplňkového penzijního spoření nebo penzijního 

připojištění. 

  

  235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 55 Pojišťovacími činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí 
a) poskytování pojištění, 
b) poskytování zajištění, 
c) služby související s pojištěním nebo zajištěním poskytované osobami 

zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění. 

  

Článek 135 

odst. 1 písm. b) 
až g) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
b) poskytnutí a sjednání úvěrů a správa úvěrů osobou, která je poskytla; 
c) sjednání a převzetí závazků, ručení a jiných jistot a záruk, jakož i správa 

úvěrových záruk osobou, která úvěry poskytuje; 
d) činnosti včetně sjednávání týkající se vkladových a běžných účtů, 

plateb, převodů, pohledávek, šeků a dalších převoditelných cenných 

papírů, s výjimkou vymáhání pohledávek; 
e) činnosti včetně sjednávání týkající se oběživa, bankovek a mincí 

používaných jako zákonné platidlo, kromě sběratelských předmětů, jako 

jsou zlaté, stříbrné nebo jiné kovové mince anebo bankovky, které se 

obvykle nepoužívají jako zákonné platidlo nebo které jsou předmětem 

numismatického zájmu; 
f) činnosti včetně sjednávání, avšak vyjma řízení a správu, týkající se akcií, 

podílů na společnostech nebo sdruženích, dluhopisů a jiných cenných 

papírů, kromě dokladů zakládajících právní nárok na zboží a práv nebo 

cenných papírů uvedených v čl. 15 odst. 2; 
g) správa fondů kolektivního investování, jak je vymezují členské státy; 

235/2004 
ve znění 

635/2004 
302/2008 
502/2012 
241/2013 
344/2013 
360/2014 
170/2017 
371/2017 

§ 54 (1) Finančními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí  
a) převod cenných papírů včetně zaknihovaných cenných papírů, podílů v 

obchodních korporacích,  
b) přijímání vkladů od veřejnosti,  
c) poskytování úvěrů a peněžních zápůjček,  
d) platební služby a vydávání elektronických peněz,  
e) vydávání a správa platebních prostředků, jestliže se nejedná o 

poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle 

písmene d),  
f) poskytování a převzetí peněžních záruk a převzetí peněžních závazků,  
g) otevření, potvrzení a avizování akreditivu,  
h) obstarávání inkasa,  
i) směnárenská činnost,  
j) operace týkající se peněz,  
k) dodání zlata České národní bance a přijímání vkladů Českou národní 

bankou od bank, včetně zahraničních bank, nebo od státu,  
l) organizování regulovaného trhu s investičními nástroji,  
m) přijímání nebo předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů na 

účet zákazníka,  
n) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na cizí účet,  
o) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,  
p) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se 

zákazníkem, pokud je součástí majetku investiční nástroj, s výjimkou 

správy nebo úschovy v oblasti investičních nástrojů,  
q) upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů,  
r) vedení evidence investičních nástrojů,  
s) vypořádání obchodů s investičními nástroji,  

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



VII. část 1 
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32006L0112.docx      str. 61 z 186   

Celex: 32006L0112 Lhůta pro implementaci 31.12.2007 Úřední věstník L 247 2006 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Ing. Iva Cila, 18. 5. 2020 
Název: Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty  Schválil    (jméno+datum): Ing. Ondřej Fasora, Ph.D., 18. 5.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., písm., 

atd.) 

Citace ustanovení 
Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

t) obchodování s devizovými hodnotami na vlastní účet nebo na účet 

zákazníka,  
u) úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem; 

osvobozeno od daně není poskytování služeb, jejichž předmětem je 

vymáhání dluhů a faktoring,  
v) obhospodařování nebo administrace investičního fondu, důchodového 

fondu, účastnického fondu, transformovaného fondu nebo obdobných 

zahraničních fondů,  
w) vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků,  
x) výplata dávek důchodového pojištění nebo vybírání opakujících se 

plateb obyvatelstva,  
y) sjednání nebo zprostředkování činností uvedených v písmenech a), b), 
c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) a u).  
(2) Osvobození podle odstavce 1 písm. c) v případě operací souvisejících 

se správou úvěru nebo peněžní zápůjčky může uplatnit pouze osoba 

poskytující úvěr nebo peněžní zápůjčku.  
(3) Osvobození podle odstavce 1 písm. e) v případě operací souvisejících s 

vydáváním platebních karet, zejména správy nebo blokace platební karty, 

může uplatnit pouze vydavatel tohoto platebního prostředku. 
  235/2004 

ve znění 

170/2017 
80/2019  

§ 51 odst. 1 
písm. c 

Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na 

odpočet daně osvobozena tato plnění: 
c) finanční činnosti (§ 54), 

  

Článek 135 

odst. 1 písm. h) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
h) dodání poštovních známek platných pro použití v rámci poštovních 

služeb na jejich území, kolků a dalších podobných cenin za jmenovitou 

hodnotu; 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 51 odst. 1 
písm. a) 

Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na 

odpočet daně osvobozena tato plnění: 
a) základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52), 

PT  

  235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 52 odst. 3 Dodáním poštovních známek se pro účely tohoto zákona rozumí dodání 

poštovních známek platných pro použití v rámci poštovních služeb v 

tuzemsku nebo dodání dalších obdobných cenin s tím, že částka za tato 

dodání nepřevyšuje nominální hodnotu nebo částku podle poštovních 

ceníků. 

  

Článek 135 

odst. 1 písm. i) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
i) sázky, loterie a další formy her za podmínek a omezení stanovených 

jednotlivými členskými státy; 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
188/2016 
170/2017 
80/2019 

§ 51 odst. 1 
písm. k) 

Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na 

odpočet daně osvobozena tato plnění: 
k) provozování hazardní ch her (§ 60), 

PT  

  235/2004
ve znění 

188/2016 

§ 60 Provozování hazardních her 
Provozováním hazardních her se pro účely tohoto zákona rozumí 

provozování hazardních her podle zákona upravujícího hazardní hry, s 
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výjimkou služeb souvisejících s jejich provozováním zajišťovaných pro 

provozovatele jinými osobami. 
Článek 135 

odst. 1 písm. j) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
j) dodání budovy nebo její části a pozemku k ní přiléhajícího, kromě těch, 

které jsou uvedeny v čl. 12 odst. 1 písm. a); 

235/2004 
ve znění 

360/2014 
170/2017 
80/2019 

§ 51 odst. 1 
písm. f) 

Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na 

odpočet daně osvobozena tato plnění: 
f) dodání nemovité věci (§ 56), 

PT  

  235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 56 odst. 3  (3) Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let 

od vydání 
a) prvního kolaudačního souhlasu nebo prvního kolaudačního rozhodnutí, 

nebo 
b) kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí po podstatné 

změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě. (3) Dodání 

vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let 
a) od vydání 
1. prvního kolaudačního souhlasu nebo prvního kolaudačního rozhodnutí, 

nebo 
2. kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí po podstatné 

změně dokončené vybrané nemovité věci, nebo 
b) v případě, že se pro vybranou nemovitou věc nevydává kolaudační 

souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, ode dne, kdy bylo započato 
1. první užívání vybrané nemovité věci, nebo 
2. užívání dokončené vybrané nemovité věci po podstatné změně; pokud 

byl k provedené podstatné změně této vybrané nemovité věci vydán 

kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, postupuje se podle 

písmene a). 

  

  235/2004 
ve znění 

360/2014 
80/2019 
 
 
 
9936 

§ 56 odst. 5  (5) Vybranou nemovitou věcí se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí 
a) stavba pevně spojená se zemí, 
b) jednotka, 
c) inženýrská síť, 
d) pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, 
e) podzemní stavba se samostatným účelovým určením, 
f) právo stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí. 

  

Článek 135 

odst. 1 písm. k) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
k) dodání nezastavěného pozemku, kromě stavebního pozemku ve smyslu 

čl. 12 odst. 1 písm. b); 

235/2004 
ve znění 

360/2014 
170/2017 
80/2019 

§ 51 odst. 1 
písm. f) 

Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na 

odpočet daně osvobozena tato plnění: 
f) dodání nemovité věci (§ 56), 

PT  

  235/2004 
ve znění 

§ 56 odst. 1 a 
2 

(1) Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který 
a) netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a 
b) není stavebním pozemkem. 
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360/2014 
225/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
9936 

(2) Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty 

rozumí pozemek, na kterém 
a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a 
1. který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za 

účelem zhotovení této stavby, nebo 
2. v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za 

účelem zhotovení této stavby, nebo 
b) může být podle stavebního povolení, společného povolení, kterým se 
stavba umisťuje a povoluje, nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené 

stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí. 

Článek 135 

odst. 1 písm. l) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
l) pacht nebo nájem nemovitosti. 

235/2004 
ve znění 

360/2014 
170/2017 
80/2019 

§ 51 odst. 1 
písm. g) 

Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na 

odpočet daně osvobozena tato plnění: 
g)  nájem nemovité věci (§ 56a), 

PT  

  235/2004 
ve znění 

360/2014 
80/2019 

§ 56a odst. 1 Nájem nemovité věci je osvobozen od daně s výjimkou 
a) krátkodobého nájmu nemovité věci, 
b) poskytnutí ubytovacích služeb, které odpovídají číselnému kódu 

klasifikace produkce CZ-CPA 55 ve znění platném k 1. lednu 2008, 
c) nájmu prostor a míst k parkování vozidel, 
d) nájmu bezpečnostních schránek, 
e) nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení. 

  

Článek 135 

odst. 2, 
1. pododst. 

Z osvobození od daně podle odst. 1 písm. l) jsou vyloučena tato plnění: 
a) poskytnutí ubytování, jak je vymezují právní předpisy členských států, v 

rámci hotelnictví nebo v odvětví s podobnou funkcí včetně poskytnutí 

ubytování v prázdninových táborech a na místech upravených k využívání 

jako tábořiště; 
b) nájem prostor a míst k parkování vozidel; 
c) nájem trvale instalovaných zařízení a strojů; 
d) nájem bezpečnostních schránek. 

235/2004 
ve znění 

360/2014 
80/2019 

§ 56a odst. 1 
písm. c) až e) 

Nájem nemovité věci je osvobozen od daně s výjimkou 
c) nájmu prostor a míst k parkování vozidel, 
d) nájmu bezpečnostních schránek, 
e) nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení. 

PT 1 

Článek 135 

odst. 2, 
2. pododst. 

Členské státy mohou stanovit další vynětí z oblasti působnosti osvobození 

od daně podle odst. 1 písm. l). 
235/2004 
ve znění 

360/2014 

§ 56a odst. 1 
písm. a) a 

odst. 2 

(1) Nájem nemovité věci je osvobozen od daně s výjimkou 
a) krátkodobého nájmu nemovité věci, 
(2) Krátkodobým nájmem nemovité věci se pro účely odstavce 1 písm. a) 

rozumí nájem pozemku, jehož součástí je stavba, stavby nebo jednotky, 
popřípadě spolu s vnitřním movitým vybavením nebo dodáním plynu, 

elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin. 

PT  

Článek 136 Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
a) dodání zboží použitého výlučně na činnost, která je osvobozena od daně 

podle článků 132, 135, 371, 375, 376 a 377, čl. 378 odst. 2, čl. 379 odst. 2 a 
článků 380 až 390, pokud u tohoto zboží nevznikl nárok na odpočet daně; 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 51 odst. 1 
písm. m) 

Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na 

odpočet daně osvobozena tato plnění: 
PT 2 
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b) dodání zboží, při jehož pořízení nebo použití v souladu s článkem 176 

nevznikl nárok na odpočet daně. 
170/2017 
80/2019 

m) dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez 

nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet 

daně (§ 62). 
  235/2004 

ve znění 

377/2005 
302/2008 
87/2009 
489/2009 
502/2012 

§ 62 (1) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, u kterého při pořízení, 

popřípadě při změně účelu použití, plátce nemohl uplatnit nárok na 

odpočet daně, protože je používal k uskutečnění plnění osvobozených od 

daně. 
 (2) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, při jehož pořízení 

nebo použití neměl plátce nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 4. 

  

Článek 137  1. Členské státy mohou poskytnout osobám povinným k dani možnost 

volby zdanění v případě těchto plnění: 
a) finanční činnosti uvedené v čl. 135 odst. 1 písm. b) až g); 
b) dodání budovy nebo její části a pozemku k ní přiléhajícího, kromě těch, 

které jsou uvedeny v čl. 12 odst. 1 písm. a); 
c) dodání nezastavěného pozemku, kromě stavebního pozemku ve smyslu 

čl. 12 odst. 1 písm. b); 
d) pacht nebo nájem nemovitosti. 
2. Členské státy stanoví pravidla pro výkon volby podle odstavce 1. 
Členské státy mohou omezit rozsah této možnosti volby. 

235/2004 
ve znění 

360/2014 
80/2019 

§ 56 odst. 6 Plátce se může rozhodnout, že se u dodání pozemku podle odstavce 1 nebo 

u dodání vybrané nemovité věci po uplynutí lhůty podle odstavce 3 

uplatňuje daň. Pokud je příjemce plnění plátcem, lze tak učinit pouze po 

jeho předchozím souhlasu. Pokud plátce přijal před uskutečněním 

zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň, 

stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně podle § 36. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

80/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9936 

§ 56a odst. 3 Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jinému plátci pro 

účely uskutečňování jeho ekonomické činnosti uplatňuje daň; to neplatí 

pro nájem 
a) stavby rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr 

nemovitostí, 
b) obytného prostoru, 
c) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo 

komoru, 
d) stavby, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby nebo části 

stavby, je-li pronajímána tato část, tvořeno obytným prostorem, 
e) pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, obytný prostor nebo 

stavba podle písmene d), s níž je tento pozemek pronajímán, 
f) práva stavby, jehož součástí je stavba rodinného domu nebo stavba 

podle písmene d), s níž je právo stavby pronajímáno. 

  

Článek 138 Osvobození od daně vztahující se na plnění uvnitř Společenství 
Osvobození od daně vztahující se na dodání zboží 
 
1. Členské státy osvobodí od daně dodání zboží, které bylo odesláno nebo 

přepraveno mimo jejich území, avšak uvnitř Společenství, prodávajícím 

nebo pořizovatelem nebo na účet jednoho z nich, uskutečněné pro jinou 

osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, která 

235/2004 
ve znění 

489/2009 
344/2013 

§ 64 odst. 1 
až 4 

(1) Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k 

dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska 

plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno 

od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou dodání zboží osobě, pro 

kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem daně. 
(2) Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu 

plátcem osobě v jiném členském státě, který je odeslán nebo přepraven z 

PT  
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jedná jako taková, v jiném členském státě než ve státě zahájení odeslání 

nebo přepravy zboží. 
2. Kromě dodání podle odstavce 1 osvobodí členské státy od daně tato 

plnění: 
a) dodání nových dopravních prostředků, jež byly pořizovateli odeslány 

nebo přepraveny mimo jejich území, avšak uvnitř Společenství, 

prodávajícím nebo pořizovatelem nebo na účet jednoho z nich, 

uskutečněné pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu 

nepovinnou k dani, jejíž pořízení zboží uvnitř Společenství není 

předmětem daně podle čl. 3 odst. 1, nebo pro jakoukoli jinou osobu 
nepovinnou k dani; 
b) dodání výrobků podléhajících spotřební dani, jež byly pořizovateli 

odeslány nebo přepraveny mimo jejich území, avšak uvnitř Společenství, 

prodávajícím nebo pořizovatelem nebo na účet jednoho z nich, 

uskutečněné pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu 

nepovinnou k dani, jejíž pořízení zboží uvnitř Společenství, jiného než 

výrobku podléhajícího spotřební dani, není předmětem daně podle čl. 3 

odst. 1, jsou–li odeslání nebo přeprava těchto výrobků uskutečněny v 

souladu s čl. 7 odst. 4 a 5 nebo článkem 16 směrnice 92/12/EHS; 
c) dodání zboží spočívající v jeho přemístění do jiného členského státu, 

která by byla osvobozena od daně podle odstavce 1 a písmen a) a b) tohoto 
odstavce, kdyby se uskutečnila pro jinou osobu povinnou k dani. 

tuzemska plátcem nebo osobou, která nový dopravní prostředek pořizuje, 

nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na 

odpočet daně. 
(3) Dodání zboží, které je předmětem spotřební daně, do jiného členského 

státu plátcem osobě povinné k dani, která není osobou registrovanou k 

dani v jiném členském státě, nebo právnické osobě, která není osobou 

registrovanou k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo 

přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí 

osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud 

odeslání nebo přeprava zboží je uskutečněna podle zákona upravujícího 

spotřební daně, a povinnost platit spotřební daň vzniká pořizovateli v 

členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží.  
(4) Přemístění obchodního majetku plátce z tuzemska do jiného členského 

státu pro účely jeho podnikání podle § 13 odst. 6 je osvobozeno od daně s 

nárokem na odpočet daně, pokud plátce prokáže, že zboží bylo přemístěno 

do jiného členského státu a bylo předmětem daně při pořízení zboží v 

tomto členském státě. 

  235/2004  § 19 odst. 1 a 
4, 1. věta 

(1) Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného 

členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, 

uskutečňuje plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně. 
(4) Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného 

členského státu osobě, která není osobou registrovanou k dani v jiném 

členském státě, uskutečňuje plnění osvobozené od daně s nárokem na 

odpočet daně, pokud je nový dopravní prostředek přemístěn do jiného 

členského státu a plátce společně s pořizovatelem předloží místně 

příslušnému správci daně hlášení o dodání nového dopravního prostředku 

do jiného členského státu ve lhůtě pro podání daňového přiznání, ke 

kterému přiloží kopii vystaveného daňového dokladu. 

  

   9426     
Článek 139 

odst. 1 
Osvobození od daně podle čl. 138 odst. 1 se nevztahuje na dodání zboží 

uskutečněné osobou povinnou k dani, na kterou se vztahuje osvobození pro 

malé podniky podle článků 282 až 292. 
Osvobození od daně se dále nevztahuje na dodání zboží osobám povinným 

k dani nebo právnickým osobám nepovinným k dani, jejichž pořízení zboží 

uvnitř Společenství není předmětem daně podle čl. 3 odst. 1. 

235/2004 § 64 odst. 1 Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani 

v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska 

plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno 

od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou dodání zboží osobě, pro 

kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem daně. 

PT  

Článek 139 

odst. 2 
Osvobození od daně podle čl. 138 odst. 2 písm. b) se nevztahuje na dodání 

výrobků podléhajících spotřební dani uskutečněné osobami povinnými k 

235/2004 
ve znění 

§ 64 odst. 3 Dodání zboží, které je předmětem spotřební daně, do jiného členského 

státu plátcem osobě povinné k dani, která není osobou registrovanou k 

PT  
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dani, na které se vztahuje osvobození pro malé podniky podle článků 282 

až 292. 
489/2009 
344/2013 

dani v jiném členském státě, nebo právnické osobě, která není osobou 

registrovanou k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo 

přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí 

osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud 

odeslání nebo přeprava zboží je uskutečněna podle zákona upravujícího 

spotřební daně, a povinnost platit spotřební daň vzniká pořizovateli v 

členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží.  
Článek 139 

odst. 3. 
Osvobození od daně podle čl. 138 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) se 
nevztahuje na dodání zboží, které je předmětem daně podle zvláštního 

režimu zdanění ziskové přirážky podle článků 312 až 325 nebo zvláštního 

režimu pro prodej veřejnou dražbou. 
Osvobození od daně podle čl. 138 odst. 1 a odst. 2 písm. c) se nevztahuje 
na dodání použitých dopravních prostředků vymezených v čl. 327 odst. 3, 
které je předmětem daně podle přechodného režimu pro použité dopravní 

prostředky. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
489/2009 
47/2011 

§ 90 odst. 12 
1. věta 

Pokud se použije zvláštní režim při dodání zboží do jiného členského státu, 

nepoužije se § 8 a 64. 
PT 7 

  9143     
Článek 140 Osvobození od daně vztahující se na pořízení zboží uvnitř Společenství 

 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
a) pořízení zboží uvnitř Společenství, jehož dodání osobou povinnou k dani 

je na jejich území za všech okolností osvobozeno od daně; 
b) pořízení zboží uvnitř Společenství, jehož dovoz je za všech okolností 

osvobozen od daně podle čl. 143 písm. a), b), c) a e) až l); 
c) pořízení zboží uvnitř Společenství, jestliže je podle článků 170 a 171 

pořizovatel zboží za všech okolností oprávněn k plné náhradě daně splatné 

podle čl. 2 odst. 1 písm. b). 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
360/2014 

§ 65 Pořízení zboží z jiného členského státu je osvobozeno od daně s nárokem 

na odpočet daně, pokud 
a) dodání takového zboží plátcem v tuzemsku by bylo v každém případě 

osvobozeno od daně, 
b) dovoz takového zboží by byl osvobozen od daně, nebo 
c) pořizovatel má nárok na vrácení daně na vstupu podle § 82a až 83, s 

výjimkou nároku na vrácení daně v poměrné výši. 

PT 3 

  9143     
Článek 141 Každý členský stát přijme zvláštní opatření k zajištění toho, aby daň nebyla 

vybírána při pořízení zboží uvnitř Společenství uskutečněných na jeho 

území na základě článku 40, jsou–li splněny tyto podmínky: 
a) pořízení zboží uskutečňuje osoba povinná k dani, která není usazena v 

tomto členském státě, avšak je identifikována pro účely DPH v jiném 

členském státě; 
b) pořízení zboží se uskutečňuje za účelem následného dodání daného 

zboží, které v témže členském státě uskutečňuje osoba povinná k dani 

uvedená v písmenu a); 
c) zboží, které osoba povinná k dani uvedená v písmenu a) takto pořídila, je 

přímo odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu než toho, v němž 

je identifikována pro účely DPH, osobě, pro kterou osoba povinná k dani 

následné dodání uskutečňuje; 

235/2004 
ve znění 

635/2004 
502/2012 
344/2013 

§ 17 (1) Třístranným obchodem je obchod, který uzavřou tři osoby registrované 

k dani ve třech různých členských státech a předmětem obchodu je dodání 

téhož zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno 

nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu 

kupujícího. 
(2) Prodávajícím se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba 

registrovaná k dani v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy 

zboží, která není osvobozenou osobou. 
 (3) Kupujícím se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba 

registrovaná k dani v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy 

zboží, která kupuje zboží od prostřední osoby. 
(4) Prostřední osobou se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba 

registrovaná k dani v členském státě odlišném od členského státu 

prodávajícího a členského státu kupujícího, která 
a) není osvobozenou osobou a 

PT  
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d) osoba, pro kterou je následné dodání uskutečňováno, je jinou osobou 

povinnou k dani nebo právnickou osobou nepovinnou k dani 

identifikovanou pro účely DPH v témže členském státě; 
e) osoba uvedená v písmenu d) byla v souladu s článkem 197 určena za 

osobu povinnou odvést daň splatnou při dodání uskutečněném osobou 

povinnou k dani, která není usazena v členském státě, v němž je daň 

splatná. 

b) pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem 

následného dodání zboží kupujícímu v tomto členském státě. 
(5) Při užití zjednodušeného postupu při třístranném obchodu se nesmí 

prostřední osoba registrovat k dani v členském státě kupujícího a uplatnit 

osvobození od daně při pořízení zboží v tomto členském státě, za 

podmínek stanovených tímto členským státem. 
(6) Pořízení zboží z jiného členského státu, které je uskutečněno prostřední 

osobou v tuzemsku, při užití zjednodušeného postupu v třístranném 

obchodu je osvobozeno od daně za těchto podmínek 
a) pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední 

osobou, která není plátcem ani identifikovanou osobou, ale je osobou 

registrovanou k dani v jiném členském státě, 
b) pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední 

osobou za účelem následného dodání zboží v tuzemsku, 
c) zboží pořízené prostřední osobou je přímo odesláno nebo přepraveno z 

členského státu prodávajícího do tuzemska a je určeno pro kupujícího, pro 

kterého prostřední osoba uskutečňuje následné dodání zboží, 
d) kupující je plátce nebo identifikovaná osoba, 
e) kupující je povinen přiznat daň u dodání zboží uskutečněného prostřední 

osobou jako při pořízení zboží z jiného členského státu. 
(7) Prostřední osoba, která je osobou registrovanou k dani v jiném 

členském státě a pořizuje zboží z jiného členského státu a dodává zboží 

kupujícímu, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, je při užití 

zjednodušeného postupu v třístranném obchodu povinna 
a) splnit podmínky podle odstavce 6 pro uplatnění osvobození od daně při 

pořízení zboží z jiného členského státu uskutečněné v tuzemsku, 
b) oznámit stejné daňové identifikační číslo prodávajícímu a uvést je na 
daňovém dokladu pro kupujícího, 
c) vystavit kupujícímu daňový doklad se sdělením, že se jedná o třístranný 

obchod. 
(8) Kupující je povinen oznámit prostřední osobě daňové identifikační 

číslo, které kupujícímu bylo přiděleno v tuzemsku, a přiznat daň na 
základě daňového dokladu vystaveného prostřední osobou, stejně jako při 

pořízení zboží z jiného členského státu. 
   9426     
Článek 142 Osvobození od daně vztahující se na poskytnutí některých přepravních 

služeb 
 
Členské státy osvobodí od daně poskytnutí služby přepravy zboží uvnitř 

Společenství na ostrovy nebo z ostrovů, které tvoří autonomní oblasti 

Azory a Madeira, jakož i poskytnutí služby přepravy zboží mezi těmito 

ostrovy. 

235/2004 
ve znění 

170/2017 
80/2019 

§ 68 odst. 17 Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozena přeprava zboží mezi 

členskými státy, pokud se jedná o přepravu nebo odeslání zboží na ostrovy 

tvořící autonomní oblasti Azory a Madeira, z těchto ostrovů nebo mezi 

těmito ostrovy. 
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Článek 143 

písm. a) 
Osvobození od daně při dovozu 
 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
a) konečný dovoz zboží, jehož dodání osobami povinnými k dani je na 

jejich území za všech okolností osvobozeno od daně; 

235/2004
ve znění 

47/2011 

§ 71 odst. 1 Od daně je osvobozen dovoz zboží, pokud by dodání tohoto zboží plátcem 

v tuzemsku bylo v každém případě osvobozeno od daně.  
PT 17 

Článek 143 

písm. b) a c) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
b) konečný dovoz zboží upravený směrnicemi Rady 69/169/EHS, 
83/181/EHS a 2006/79/ES; 
c) konečný dovoz zboží nacházejícího se ve volném oběhu z třetího území, 

které je součástí celního území Společenství, na které by bylo možné 

vztáhnout osvobození od daně podle písmene b), kdyby bylo dovezeno ve 

smyslu čl. 30 prvního pododstavce; 

235/2004 
ve znění 

47/2011 
344/2013 
170/2017 

§ 71 odst. 2 a 
odst. 3 písm. 

a) až d) 

(2) Od daně je osvobozen dovoz zboží, jestliže je dováženému zboží 

přiznáno osvobození od cla podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie, pokud se jedná o: 
a) zboží dovážené v zásilkách neobchodní povahy, jde-li o dovoz kávy 

nebo čaje, vztahuje se osvobození od daně na množství do 
1. 500 g kávy, nebo 200 g kávového extraktu a esence, 
2. 100 g čaje, nebo 40 g čajového extraktu a esence, 
b) osobní majetek fyzických osob, 
1. které se stěhují ze zahraničí do tuzemska, 
2. dovážený při příležitosti sňatku, 
3. nabytý děděním, 
c) výbavu, studijní potřeby a vybavení obývaných domácností žáků nebo 

studentů, 
d) přemístění obchodního majetku a ostatního zařízení při přemístění 

obchodního závodu, 
e) léčivé látky, léčivé přípravky, laboratorní zvířata, biologické nebo 

chemické látky, 
1. laboratorní zvířata a biologické nebo chemické látky určené k výzkumu, 
2. léčivé látky lidského původu a činidla k určování krevní skupiny a tkání, 
3. referenční látky pro kontrolu jakosti přípravků, 
4. farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních 

událostech, 
f) zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům, 
1. zboží dovážené pro uskutečnění obecných záměrů, základní životní 

potřeby pouze bezúplatně nabyté, 
2. bezúplatně nabyté zboží dovážené ve prospěch osob se zdravotním 

postižením pro účely vzdělávání, zaměstnávání a sociální rozvoj, 
3. zboží dovážené ve prospěch obětí katastrof, 
g) dovoz v rámci mezinárodních vztahů, 
1. čestná vyznamenání nebo ceny, 
2. dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů, 
3. zboží určené k užívání hlavou státu, 
h) zboží dovážené k podpoře obchodní činnosti, 
1. vzorky zboží nepatrné hodnoty, 
2. tiskoviny a reklamní materiál, 
3. zboží používané nebo spotřebované v průběhu výstavy nebo podobné 

události, 

PT 8,17 
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i) zboží dovážené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům, 
j) různý dovoz, a to 
1. zásilky určené subjektům příslušným ve věcech ochrany autorských 

práv nebo průmyslového či obchodního vlastnictví, 
2. turistický propagační materiál, 
3. různé dokumenty a zboží, 
4. materiál k upevnění a ochraně zboží při přepravě, 
5. stelivo, píce a krmivo pro zvířata během jejich přepravy, 
6. pohonné hmoty a maziva nacházející se v silničních motorových 
vozidlech a speciálních kontejnerech, 
7. zboží určené na výstavbu, údržbu nebo výzdobu památníků nebo 

hřbitovů válečných obětí, 
8. rakve, urny a smuteční ozdoby. 
(3) Od daně je dále osvobozen dovoz 
a) zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, s výjimkou 
alkoholických nápojů, parfémů, toaletní vody, tabáků a tabákových 

výrobků, 
b) čistokrevných koní starých nejvýše šest měsíců, narozených ve třetí 

zemi nebo na třetím území ze zvířete, které bylo na území Evropské unie 

pokryto a poté dočasně vyvezeno k porodu, 
c) sbírkových a uměleckých předmětů vzdělávací, vědecké nebo kulturní 

povahy, které nejsou určeny k prodeji a které dovážejí muzea a galerie, 

pokud jsou dováženy bezúplatně, nebo pokud jsou dováženy za úplatu a 

nejsou dodány osobou povinnou k dani, 
d) oficiálních publikací vydávaných orgány veřejné moci země nebo území 

vývozu, mezinárodními organizacemi, veřejnými samosprávami a 

veřejnoprávními subjekty usazenými v zemi nebo na území vývozu a 

tiskovin šířených při příležitosti voleb do Evropského parlamentu nebo při 

příležitosti vnitrostátních voleb v zemi, z níž tiskovina pochází, 

zahraničními politickými organizacemi úředně uznanými v členských 

státech, pokud tyto publikace a tiskoviny podléhaly dani v zemi nebo na 

území vývozu a nevyužily vrácení daně při vývozu, 
Článek 143 

písm. d) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
d) dovoz zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno z třetího území nebo 

třetí země do jiného členského státu než do státu ukončení odeslání nebo 

přepravy zboží, je–li dodání tohoto zboží dovozcem určeným nebo 

uznaným za osobu povinnou odvést daň podle článku 201 osvobozeno od 

daně podle článku 138; 

235/2004 
ve znění 

47/2011 
344/2013 

§ 71g odst. 1 Od daně je osvobozen dovoz zboží, při kterém vzniká povinnost přiznat 

daň v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země, a 

ukončení odeslání nebo přepravy zboží je v jiném členském státě a dodání 

tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně podle § 64. 

PT 17 

Článek 143 
písm. e) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
e) zpětný dovoz zboží v tom stavu, v jakém bylo vyvezeno, osobou, která 

zboží vyvezla, vztahuje–li se na něj osvobození od cla; 

235/2004  
ve znění 

47/2011 
80/2019 

§ 71 odst. 6 U vráceného zboží je přiznán nárok na osvobození od daně pouze osobě, 

která předmětné zboží vyvezla, pokud bylo tomuto zboží přiznáno 

osvobození od cla. 

PT 17 
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Článek 143 

písm. f) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
f) dovoz zboží v rámci diplomatických a konzulárních vztahů, vztahuje–li 
se na něj osvobození od cla; 

235/2004 
ve znění 

47/2011 

§ 71 odst. 4 
písm. a) 

Od daně je dále osvobozen dovoz zboží 
 a) osobám požívajícím diplomatických výsad a imunit, a to v rozsahu 

vyplývajícím z mezinárodních smluv, které jsou součástí českého právního 

řádu, pokud bylo tomuto zboží přiznáno osvobození od cla, 

PT 17 

Článek 143 

písm. g) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
g) dovoz zboží uskutečněný mezinárodními organizacemi uznávanými za 

mezinárodní organizace úřady hostitelského členského státu a členy těchto 

organizací v mezích a za podmínek upravených mezinárodními smlouvami 

zakládajícími tyto organizace nebo dohodami o umístění jejich sídla; 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2009/162/EU. NT 17 

Článek 143 

písm. h) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
h) dovoz zboží na území členských států, které jsou stranami 

Severoatlantické smlouvy, ozbrojenými silami jiných států, které jsou 

stranami uvedené smlouvy, pro použití těmito ozbrojenými silami nebo 

civilními zaměstnanci je doprovázejícími anebo k zásobení jejich jídelen, 

pokud se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí; 

235/2004 
ve znění 

47/2011 
344/2013 

§ 71 odst. 4 
písm. d) 

Od daně je dále osvobozen dovoz zboží 
d) zbrojenými silami státu, který je členem Severoatlantické smlouvy, 

nebo státu zúčastněného v Partnerství pro mír, které je určeno pro použití 

těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími 

nebo k zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném 

obranném úsilí; toto osvobození se nevztahuje na ozbrojené síly České 

republiky. 

PT 17 

Článek 143 

písm. i) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
i) dovoz zboží ozbrojenými silami Spojeného království rozmístěnými na 

ostrově Kypru podle Smlouvy o založení Kyperské republiky ze dne 16. 

srpna 1960 pro použití těmito ozbrojenými silami nebo civilními 

zaměstnanci je doprovázejícími anebo k zásobení jejich jídelen; 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT 17 

Článek 143 

písm. j) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
j) dovoz produktů rybolovu do přístavu v nezměněném stavu nebo po 

konzervaci za účelem uvedení na trh, které dosud nebyly předmětem 

dodání, uskutečněný osobou podnikající v mořském rybolovu; 

235/2004 
ve znění 

47/2011 

§ 71 odst. 3 
písm. f) 

Od daně je dále osvobozen dovoz 
f) úlovku do přístavu, který nebyl zpracován nebo který již byl 

konzervován za účelem prodeje, ale dosud nebyl dodán, pokud byl 

uskutečněn osobou podnikající v námořním rybářství, nebo 

PT 17 

Článek 143 

písm. k) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
k) dovoz zlata centrálními bankami; 

235/2004
ve znění 

47/2011 
80/2019 

§ 71 odst. 7 Od daně je osvobozen dovoz zlata Českou národní bankou. PT 17 

Článek 143 

písm. l) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
l) dovoz plynu prostřednictvím distribuční soustavy zemního plynu nebo 

dovoz elektřiny. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2009/162/EU. NT  

Článek 144 Členské státy osvobodí od daně poskytnutí služby vztahující se k dovozu 

zboží, je–li hodnota této služby zahrnuta do základu daně v souladu s čl. 86 

odst. 1 písm. b). 

235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 69 odst. 2 
písm. b) 

Při dovozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí služby 
b) přímo vázané na dovoz zboží, pokud je toto zboží při vstupu na území 

Evropské unie dočasně uskladněno nebo propuštěno do celního režimu 

podle § 12 odst. 2 písm. b). 

PT  

Článek 145 1. V případě potřeby předloží Komise Radě neprodleně návrhy za účelem 

upřesnění oblasti působnosti osvobození od daně podle článků 143 a 144 a 

stanovení prováděcích pravidel k nim. 
2. Do vstupu pravidel podle odstavce 1 v platnost mohou členské státy 

nadále používat platné vnitrostátní předpisy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

Členské státy mohou upravit své vnitrostátní předpisy, aby omezily 

narušení hospodářské soutěže, a zejména zamezily případům nezdanění 

nebo dvojího zdanění ve Společenství. 
Členské státy mohou pro dosažení osvobození od daně uplatnit správní 

postupy, které považují za nejvhodnější. 
3. Členské státy oznámí Komisi platné vnitrostátní předpisy, které nebyly 

dosud oznámeny, a předpisy, které přijmou podle odstavce 2, a Komise o 

nich uvědomí ostatní členské státy. 
Článek 146 

odst. 1 
písm. a), b) 

Osvobození od daně při vývozu 
 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
a) dodání zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno mimo Společenství 

prodávajícím nebo na jeho účet;  
b) dodání zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno mimo Společenství 

pořizovatelem neusazeným na jejich území nebo na jeho účet, s výjimkou 

zboží přepravovaného samotným pořizovatelem a určeného k vybavení 

nebo zásobení rekreačních lodí a letadel nebo jiných dopravních prostředků 

pro soukromé použití; 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
502/2012 
344/2013 
243/2016 
80/2019 

§ 66 odst. 1 a 
2 

(1) Vývozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí výstup zboží z 

území Evropské unie na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno 

do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo vnějšího 

tranzitu, nebo bylo zpětně vyvezeno.  
(2) Osvobozeno od daně při vývozu zboží do třetí země je dodání zboží, 

které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země 
a) prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, nebo 
b) kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, jestliže kupující nemá v 

tuzemsku sídlo ani místo pobytu, ani provozovnu, s výjimkou zboží 

přepravovaného kupujícím za účelem vybavení nebo zásobení rekreačních 

lodí nebo letadel, popřípadě jiného prostředku pro dopravu pro soukromé 

použití. 

PT  

   9426     
Článek 146 

odst. 1 písm. c) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
c) dodání zboží schváleným subjektům, které je vyvážejí ze Společenství v 

rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti prováděné 

mimo Společenství; 

235/2004 
ve znění 

344/2013 
170/2017 
80/2019 

§ 68 odst. 15 Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží 

humanitárním a dobročinným organizacím, které je v rámci své 

humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území Evropské 

unie odešlou nebo přepraví do třetí země. 

PT  

Článek 146 

odst. 1 písm. d) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
d) poskytnutí služby spočívající v práci na movité věci, která byla pořízena 

nebo dovezena za účelem provedení těchto prací ve Společenství a 

odeslána nebo přepravena mimo Společenství poskytovatelem služby nebo 

příjemcem neusazeným na jejich území nebo na účet jednoho z nich; 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
502/2012 

§ 67 (1) Poskytnutí služby do třetí země osobě, která nemá v tuzemsku sídlo ani 

provozovnu, s místem plnění v tuzemsku, je osvobozeno od daně s 

nárokem na odpočet daně.  
(2) Službou podle odstavce 1 jsou práce na movitém majetku, který je 

pořízen nebo dovezen za účelem provedení těchto prací v tuzemsku a 

následně je odeslán nebo přepraven do třetí země osobou, která tyto služby 

poskytla, nebo osobou, pro kterou jsou tyto služby poskytnuty, nebo 

zmocněnou třetí osobou. 

PT  

Článek 146 

odst. 1 písm. e) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
e) poskytnutí služby včetně přepravy a vedlejších plnění, s výjimkou 

poskytnutí služby osvobozené od daně podle článků 132 a 135, je–li tato 
služba přímo vázána na vývoz nebo dovoz zboží, na nějž se vztahují článek 
61 a čl. 157 odst. 1 písm. a). 

235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 69 odst. 1a 
2 

(1) Při vývozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí služby přímo 

vázané na vývoz zboží. 
(2) Při dovozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí služby 
a) vztahující se k dovozu zboží, je-li hodnota této služby zahrnuta do 

základu daně při dovozu zboží, nebo 
b) přímo vázané na dovoz zboží, pokud je toto zboží při vstupu na území 

Evropské unie dočasně uskladněno nebo propuštěno do celního režimu 

podle § 12 odst. 2 písm. b). 

PT  
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Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

Článek 146 

odst. 2 
2. Osvobození od daně podle odst. 1 písm. c) se může uskutečnit v podobě 

vrácení daně. 
  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 147 

odst. 1 a 
odst. 2, 1., 
2. pododst. 

1. Na dodání zboží podle čl. 146 odst. 1 písm. b), které má být odneseno v 

osobních zavazadlech cestujících, se osvobození od daně vztahuje jen při 

splnění těchto podmínek: 
a) cestující není usazen ve Společenství; 
b) zboží je přepraveno mimo Společenství do konce třetího měsíce 

následujícího po měsíci, v němž se dodání uskutečnilo; 
c) celková hodnota dodání včetně DPH je vyšší než 175 EUR nebo 

ekvivalent této částky v národní měně stanovený jednou ročně za použití 

směnného kurzu platného první pracovní den měsíce října s účinkem od 1. 
ledna následujícího roku. 
Členské státy však mohou osvobodit od daně i dodání s celkovou hodnotou 

nižší, než je částka uvedená v prvním pododstavci písm. c). 
2. Pro účely odstavce 1 se "cestujícím, který není usazen ve Společenství," 

rozumí cestující, jehož bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, se 

nenachází ve Společenství. V takovém případě se "bydlištěm nebo místem, 

kde se obvykle zdržuje," rozumí místo zapsané jako takové v cestovním 

pase, průkazu totožnosti nebo jiném dokladu, který uznává za doklad o 

totožnosti členský stát, na jehož území je dodání uskutečňováno. 
Vývoz se prokazuje fakturou nebo jiným dokladem sloužícím jako faktura, 

který je potvrzen celním úřadem výstupu ze Společenství. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
344/2013 
170/2017 

§ 84 odst. 1, 
2,5 a 6 

(1) Nárok na vrácení daně zaplacené v ceně zboží nakoupeného v 

tuzemsku může uplatnit osoba, která 
a) nemá místo pobytu na území Evropské unie a místo jejího pobytu ve 

třetí zemi je zapsáno v cestovním pasu nebo jiném dokladu totožnosti, 

který uznává za platný Česká republika, 
b) neuskutečňuje ekonomickou činnost v tuzemsku (dále jen "zahraniční 

fyzická osoba"). 
(2) Nárok na vracení daně zahraniční fyzické osobě vznikne, pokud 
a) nakoupené zboží nemá obchodní charakter, 
b) nakoupí zboží, jehož cena včetně daně zaplacená jednomu 

prodávajícímu v jednom kalendářním dnu je vyšší než 2 000 Kč, 
c) nakoupené zboží podle písmene b) do 3 kalendářních měsíců od konce 

kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění uvedené 

na dokladu o prodeji zboží, vyveze v osobním zavazadle, které lze odnést.  
(5) Celní úřad potvrdí splnění podmínek podle odstavce 2 na prvním 

vyhotovení dokladu o prodeji zboží, nebo elektronicky. Splnění podmínky 

vyvezení zboží potvrdí celní úřad uvedením dne výstupu zboží z území 

Evropské unie. 
(6) Nárok na vrácení daně se uplatňuje u plátce, který uskutečnil zdanitelné 

plnění. Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, je povinen daň vrátit 

zahraniční fyzické osobě nebo jiné osobě na základě jejího prohlášení, že 

jedná jménem a ve prospěch zahraniční fyzické osoby, pokud předloží 

potvrzené první vyhotovení dokladu o prodeji zboží nebo první vyhotovení 

dokladu o prodeji zboží a potvrzení o tom, že splnění podmínek podle 

odstavce 2 bylo celním úřadem potvrzeno elektronicky. 

PT  

Článek 147 

odst. 2, 
3. pododst. 

Každý členský stát předá Komisi vzory razítek, která používá při vydávání 

potvrzení uvedených v druhém pododstavci. Komise sdělí tyto údaje 

správcům daně ostatních členských států. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 148 

písm. a) 
Osvobození od daně vztahující se na mezinárodní přepravu 
 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
a) dodání zboží pro zásobení lodí užívaných k plavbě po volném moři a 

přepravujících cestující za úplatu nebo používaných k obchodní, 

průmyslové nebo rybářské činnosti, jakož i lodí užívaných k poskytování 

záchrany a pomoci na moři nebo k pobřežnímu rybolovu, v tomto případě 

však s výjimkou dodání palubních zásob; 
b) dodání zboží pro zásobení lodí válečných, spadajících pod kód 

kombinované nomenklatury (KN) 8906 10 00, pokud opouštějí jejich 

území a směřují do zahraničních přístavů nebo kotvišť mimo dotyčný 

členský stát; 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
489/2009 

§ 68 odst. 1 
písm. a) a b) 

Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží pro 

zásobení lodí 
a) používaných k plavbě po volném moři a přepravujících osoby za úplatu 

nebo používaných k obchodní, průmyslové nebo rybářské činnosti, 
b) používaných k poskytnutí záchrany a pomoci na moři nebo k pobřežnímu 

rybolovu, s výjimkou dodání palubních zásob lodím používaným k 
pobřežnímu rybolovu, 
 

PT  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

Článek 148 

písm. b) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
b) dodání zboží pro zásobení lodí válečných, spadajících pod kód 

kombinované nomenklatury (KN) 8906 10 00, pokud opouštějí jejich 

území a směřují do zahraničních přístavů nebo kotvišť mimo dotyčný 

členský stát; 

235/2004 
ve znění 

302/2008 

§ 68 odst. 1 

písm. c) 
Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží pro 

zásobení lodí 
c) válečných, pokud opouštějí tuzemsko a směřují do zahraničních přístavů 

a kotvišť. 

PT  

Článek 148 

písm. c) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
c) dodání, úpravu, opravu, údržbu a nájem, a to i včetně posádky, lodí 

uvedených v písmenu a) a dodání, nájem, opravu a údržbu zařízení, včetně 

rybářského vybavení, které je na těchto lodích instalováno nebo používáno; 

235/2004 
ve znění 

302/2008 

§ 68 odst. 2 Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno 
a) dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem námořních lodí, včetně 

nájmu námořních lodí s posádkou, uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), 
b) dodání, nájem, oprava nebo údržba zařízení včetně rybářského 

vybavení, které je na těchto lodích instalováno nebo používáno. 

PT  

Článek 148 

písm. d) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
d) poskytnutí služby jiné než uvedené v písmenu c) k zabezpečení 

bezprostředních potřeb lodí uvedených v písmenu a) nebo jejich nákladu; 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 68 odst. 5 Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby, s 

výjimkou služeb uvedených v odstavci 2, která bezprostředně souvisí s 

námořními loděmi uvedenými v odstavci 2 nebo bezprostředně souvisí s 

přepravovaným nákladem. 

PT  

Článek 148 

písm. e) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
e) dodání zboží pro zásobení letadel využívaných leteckými společnostmi, 

které provozují zejména mezinárodní dopravu za úplatu; 

235/2004 
ve znění 

302/2008 

§ 68 odst. 4 Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží pro 

zásobení letadel uvedených v odstavci 3. 
PT  

Článek 148 

písm. f) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
f) dodání, úpravu, opravu, údržbu a nájem, a to i včetně posádky, letadel 

uvedených v písmenu e) a dodání, nájem, opravu a údržbu zařízení, které je 

na těchto letadlech instalováno nebo používáno; 

235/2004 
ve znění 

635/2004 
302/2008 
80/2019 

§ 68 odst. 3 Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno 
Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno 
a) dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem letadel, včetně nájmu letadel 

s posádkou, které jsou užívány leteckými společnostmi provozujícími 

zejména mezinárodní leteckou dopravu za úplatu, 
b) dodání, nájem, oprava nebo údržba zařízení, které je na těchto letadlech 

instalováno nebo používáno. 

PT  

Článek 148 

písm. g) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
g) poskytnutí služby jiné než uvedené v písmenu f) k zabezpečení 

bezprostředních potřeb letadel uvedených v písmenu e) nebo jejich 
nákladu. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 
80/2019 

§ 68 odst. 6 Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby, s 

výjimkou služeb uvedených v odstavci 3, která bezprostředně souvisí s 

letadly uvedenými v odstavci 3 nebo bezprostředně souvisí s 

přepravovaným nákladem. Za takové poskytnutí služby, se nepovažuje 

zejména ubytování cestujících z důvodu zpoždění v letecké dopravě, nájem 

salónku a kancelářských prostor na letišti nebo odbavení cestujících. 

PT  

Článek 149 Portugalsko může za mezinárodní přepravu považovat námořní a leteckou 

přepravu mezi ostrovy, které tvoří autonomní oblasti Azory a Madeira, a 

mezi těmito oblastmi a pevninou. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 150 

odst. 1 
V případě potřeby předloží Komise Radě neprodleně návrhy za účelem 

upřesnění oblasti působnosti osvobození od daně podle článku 148 a 

stanovení prováděcích pravidel k nim. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 150 

odst. 2 
Do vstupu pravidel podle odstavce 1 v platnost mohou členské státy omezit 

rozsah osvobození od daně poskytovaných podle čl. 148 písm. a) a b). 
  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 151 

odst. 1, 
Osvobození od daně vztahující se na některá plnění považovaná za vývoz 
 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 68 odst. 8 Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží nebo 

poskytnutí služby diplomatické misi56), konzulárnímu úřadu57), zvláštní 

misi, mezinárodní organizaci, zastoupení mezinárodní organizace a jejich 

PT  
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1. pododst., 
písm. a) 

a) dodání zboží a poskytnutí služby v rámci diplomatických a konzulárních 

vztahů; 
 

360/2014 
80/2019 

členům a úředníkům, a to v mezích a za podmínek upravených v 

mezinárodních smlouvách zakládajících tyto mise, úřady nebo organizace, 

v dohodách o umístění jejich sídla nebo zastoupení nebo v jiných právních 

předpisech, pokud mají tyto mise, úřady, organizace nebo zastoupení sídlo 

nebo umístění v jiném členském státě. Od daně s nárokem na odpočet daně 

je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby subjektům Evropské 

unie se sídlem v jiném členském státě, a to v mezích a za podmínek 

upravených v protokolu, v dohodách o jeho provádění nebo v dohodách o 
umístění sídla těchto subjektů, pokud tím není narušena hospodářská 

soutěž. Osvobození od daně se uplatní, pouze pokud plátce uskutečňující 

tato dodání nebo poskytnutí prokáže nárok na osvobození těchto dodání 

nebo poskytnutí osvědčením o osvobození od daně potvrzeným příslušným 

orgánem členského státu, na jehož území je sídlo nebo umístění těchto 

misí, úřadů, organizací, zastoupení anebo subjektů. 
Článek 151 

odst. 1, 
1. pododst., 
písm. b) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
b) dodání zboží a poskytnutí služby mezinárodním organizacím, 

uznávaným za mezinárodní organizace úřady hostitelského členského státu, 

a členům těchto organizací v mezích a za podmínek upravených 

mezinárodními smlouvami zakládajícími tyto organizace nebo dohodami o 

umístění jejich sídla; 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2009/162/EU. NT  

Článek 151 

odst. 1, 
1. pododst., 
písm. c) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
c) dodání zboží a poskytnutí služby na území členských států, které jsou 

stranami Severoatlantické smlouvy, pro použití ozbrojenými silami 

ostatních států, které jsou stranami uvedené smlouvy, nebo civilními 

zaměstnanci je doprovázejícími anebo k zásobení jejich jídelen, pokud se 

tyto síly podílejí na společném obranném úsilí; 
 

235/2004 
ve znění 

47/2011 
170/2017 
80/2019 

§ 68 odst. 10 
písm. a) 

 (10) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží 

nebo poskytnutí služby 
  
a) uskutečněné v tuzemsku, určené pro použití ozbrojenými silami státu, 

který je členem Severoatlantické smlouvy, nebo státu zúčastněného v 

Partnerství pro mír nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími nebo k 

zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném obranném 

úsilí; toto osvobození se nevztahuje na ozbrojené síly České republiky, 
 

PT  

Článek 151 

odst. 1, 
1. pododst., 
písm. d) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
d) dodání zboží a poskytnutí služby směřující do jiného členského státu pro 

ozbrojené síly kteréhokoli členského státu, jenž je stranou Severoatlantické 

smlouvy a není sám státem určení, pro použití těmito ozbrojenými silami 

nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími anebo k zásobení jejich 

jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí; 

235/2004 
ve znění 

47/2011 
170/2017 
80/2019 

§ 68 odst. 10 
písm. b) 

(10) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží nebo 

poskytnutí služby 
b) do jiného členského státu pro ozbrojené síly státu, který je členem 

Severoatlantické smlouvy, nebo státu zúčastněného v Partnerství pro mír, 

pokud nejsou státem určení, určené pro použití těmito ozbrojenými silami 

nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími nebo k zásobení jejich 

jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí. 

PT  

Článek 151 

odst. 1, 
1. pododst., 
písm. e) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 
e) dodání zboží a poskytnutí služby ozbrojeným silám Spojeného 

království rozmístěným na ostrově Kypru podle Smlouvy o založení 

Kyperské republiky ze dne 16. srpna 1960 pro použití těmito ozbrojenými 

silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími anebo k zásobení 

jejich jídelen. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  
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Článek 151 

odst. 1, 
2. pododst 

Do přijetí jednotných daňových pravidel se osvobození od daně podle 

prvního pododstavce poskytuje v mezích stanovených hostitelským 

členským státem. 

235/2004 
ve znění 

47/2011 
80/2019 

§ 68 odst. 9, 
2. až 4. věta 

Diplomatická mise, konzulární úřad, zvláštní mise, mezinárodní 

organizace, zastoupení mezinárodní organizace, jejich členové nebo 

úředníci anebo subjekty Evropské unie jsou oprávněni od osoby 

registrované k dani v jiném členském státě pořizovat zboží nebo službu, 

které jsou osvobozeny od daně, pouze v rozsahu stanoveném principem 

vzájemnosti a v případě, kdy princip vzájemnosti nelze uplatnit, v rozsahu 

stanoveném v § 80. Pro stanovení tohoto rozsahu se započítává i výše daně 

vrácené podle § 80. Obdobně se postupuje v případě dodání dopravního 

prostředku z jiného členského státu osobě požívající výsad a imunit. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

635/2004 
302/2008 
47/2011 
502/2012 
344/2013 
80/2019 

§ 80 odst. 1 
až 4, 12 a 13 

(1) Pro účely tohoto zákona se osobou požívající výsad a imunit podle 

smluv, které jsou součástí českého právního řádu55) (dále jen "osoba 

požívající výsad a imunit"), rozumí: 
a) diplomatická mise a konzulární úřad, s výjimkou konzulárních úřadů 

vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen "konzulární úřad"), 

akreditované pro Českou republiku jako orgány cizích států, 
b) zvláštní mise, 
c) mezinárodní organizace se sídlem v tuzemsku nebo zastoupení 

mezinárodní organizace umístěné v tuzemsku, 
d) člen diplomatické mise56) konzulárního úřadu57) se sídlem v 

tuzemsku, s výjimkou člena služebního personálu a soukromé služební 

osoby, který je akreditován pro Českou republiku a nemá místo pobytu v 

tuzemsku, 
e) úředník mezinárodní organizace se sídlem v tuzemsku nebo zastoupení 

mezinárodní organizace umístěného v tuzemsku, který nemá místo pobytu 

v tuzemsku a není státním občanem České republiky, pokud je trvale 

přidělen k výkonu svých úředních funkcí v tuzemsku, a státní příslušník 

cizího státu, který je členem zvláštní mise akreditované pro Českou 

republiku a který nemá místo pobytu v tuzemsku, 
f) člen rodiny osoby uvedené v písmenech d) a e), pokud s ní žije ve 

společně hospodařící domácnosti na území České republiky, dosáhl věku 

15 let, není státním občanem České republiky a je registrován 
Ministerstvem zahraničních věcí; společně hospodařící domácností se pro 

účely tohoto zákona rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale 

žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, 
g) subjekt Evropské unie. 
(2) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 se vrací 

zaplacená daň, pokud cena za zdanitelné plnění včetně daně zaplacená 

jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dni uvedená na jednom 

dokladu podle odstavce 6 je vyšší než 4 000 Kč, pokud mezinárodní 

smlouva nestanoví jinak nebo pokud z použití principu vzájemnosti 

nevyplývá něco jiného; tato částka se nevztahuje na pořízení pohonných 

hmot pro osobní automobil, telekomunikačních služeb nebo služeb 
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spojených se sběrem a odvozem komunálních odpadů, s odběrem 

elektřiny, vody, plynu, topných olejů pro výrobu tepla. Daň zaplacená v 

cenách zboží a služeb (dále jen "zaplacená daň") se vrací: 
a) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která má sídlo v tuzemsku, a její 

osobě uvedené v odstavci 1 písm. d) a členům její rodiny podle odstavce 1 
písm. f) na základě principu vzájemnosti, maximálně v rozsahu, v jakém je 

vracena daň české osobě požívající výsad a imunit v cizím státu, 
b) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která má sídlo v tuzemsku, ale její 

vysílající stát neuplatňuje daně jako součást ceny zboží a služeb, 

maximálně do výše 3 000 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně 

zaplacené v ceně osobních automobilů a ceně zboží a služeb poskytnutých 

v souvislosti s pořízením, výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou 

nemovitých věcí nacházejících se v tuzemsku, členu diplomatické mise 

nebo konzulárního úřadu uvedenému v odstavci 1 písm. d), maximálně do 

výše 100 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně 

osobních automobilů, a členům jeho rodiny podle odstavce 1 písm. f), 

maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně 

zaplacené v ceně osobních automobilů, 
c) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která je akreditována pro Českou 

republiku, ale má sídlo mimo území tuzemska, maximálně do výše 250 

000 Kč za kalendářní rok, 
d) osobě uvedené v odstavci 1 písm. d), která je akreditována pro Českou 

republiku, ale má místo pobytu mimo území tuzemska, maximálně do výše 

10 000 Kč za kalendářní rok, 
e) osobě uvedené v odstavci 1 písm. b) a c), maximálně do výše 500 000 

Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních 

automobilů a ceně zboží a služeb poskytnutých v souvislosti s pořízením, 

výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou nemovitých věcí nacházejících se v 

tuzemsku, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, 
f) osobě uvedené v odstavci 1 písm. e), maximálně do výše 100 000 Kč za 

kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů, 

pokud nestanoví mezinárodní smlouva jinak, a členům její rodiny 

uvedeným v odstavci 1 písm. f), maximálně do výše 100 000 Kč za 

kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů, 

pokud nestanoví mezinárodní smlouva jinak. 
(3) Nárok na vrácení daně se uplatní podáním 
a) daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně pro osoby 

uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) s tím, že toto přiznání nelze podat 

elektronicky, nebo 
b) žádosti o vrácení daně pro osoby uvedené v odstavci 1 písm. g). 
(4) Ministerstvo zahraničních věcí potvrdí splnění principu vzájemnosti a 

jeho osobní, věcný a hodnotový rozsah v příloze vyplněného daňového 
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přiznání, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást daňového přiznání. 

(12) Rozsah výsad vztahujících se k pořízení osobních automobilů v 

tuzemsku, u nichž byla vrácena daň, a k pořízení osobních automobilů z 

jiných členských států osvobozených od daně, včetně množstevních limitů 

pro osobní automobily a doby, po kterou nesmí být tyto osobní automobily 

pronajaty, zapůjčeny, zastaveny, zcizeny nebo zničeny, se řídí principem 

vzájemnosti a přiznává se maximálně v takové míře, v jaké se přiznává 

české osobě požívající výsad a imunit v cizím státu. Podmínkou pro 

uplatnění nároku na vrácení daně při pořízení osobních automobilů v 

tuzemsku, nebo z jiného členského státu je přidělení diplomatické 

registrační značky podle právního předpisu upravujícího registraci vozidel. 
(13) V případě, kdy princip vzájemnosti nelze uplatnit, se stanovují 

množstevní limity a doby pro osobu požívající výsad a imunit podle 

odstavce 1, za kterých je u pořízeného osobního automobilu v tuzemsku 

vrácena daň nebo je pořízení osobního automobilu z jiného členského státu 

osvobozeno od daně takto: 
a) osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) může v tuzemsku pořídit s 

nárokem na vrácení daně nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem 

na osvobození od daně osobní automobily v množství přiměřeném k 

velikosti úřadu, 
b) osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) může v tuzemsku pořídit s 

nárokem na vrácení daně nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem 

na osvobození od daně v množství: 
1. velvyslanec, nuncius nebo vedoucí mise v rovnocenné hodnosti 2 osobní 

automobily plus 1 osobní automobil v případě, že je doprovázen členem 

rodiny registrovaným Ministerstvem zahraničních věcí, 
2. diplomatický personál a konzulární úředník 1 osobní automobil plus 1 

osobní automobil v případě, že je doprovázen členem rodiny 

registrovaným Ministerstvem zahraničních věcí, 
3. administrativně technický personál a konzulární zaměstnanec 1 osobní 

automobil, 
c) osoba uvedená v odstavci 1 písm. e) může v tuzemsku pořídit s nárokem 

na vrácení daně nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem na 

osvobození od daně osobní automobily v množství stanoveném v písmenu 

b), pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak, 
d) daň se vrací u pořízeného osobního automobilu v tuzemsku nebo je 

pořízení osobního automobilu z jiného členského státu osvobozeno od 

daně za podmínky, že 
1. bude přidělena diplomatická registrační značka podle právního předpisu 

upravujícího registraci vozidel a 
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2. po dobu 24 měsíců ode dne registrace osobního automobilu nebude 

pronajat, zapůjčen, zastaven, zcizen, zničen nebo vyřazen podle právního 

předpisu upravujícího registraci vozidel, 
e) pokud dojde k porušení podmínek stanovených v písmenu d), musí 

osoba požívající výsad a imunit 
1. při vrácení daně vrátit vyplacenou částku nebo její poměrnou část 

správci daně do 30 dnů ode dne zjištění porušení těchto podmínek, nebo 
2. při osvobození od daně podat daňové přiznání s tím, že toto přiznání 

nelze podat elektronicky, do 25 dnů ode dne, kdy k takovému porušení 

došlo, 
f) pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) nebo e) postupuje podle 

písmena e), odpovídá výše vyplacené částky nebo výše daně poměrné části 

daně připadající na zbývající období z 24 měsíční doby, 
g) pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) nebo e) předčasně ukončí 

svůj služební pobyt v tuzemsku, postupuje podle písmena e) s tím, že výše 

daně odpovídá poměrné části daně připadající na zbývající období 24 

měsíční doby, 
h) pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) nebo e) ukončí svůj služební 

pobyt v tuzemsku do 6 měsíců ode dne přidělení diplomatické registrační 

značky takového automobilu, postupuje podle písmena e) s tím, že výše 

vyplacené částky nebo výše daně odpovídá celé dani, 
i) osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) nebo e) nemusí postupovat podle 

písmen e) až g) za podmínky, že osobní automobil převede na jinou osobu 

požívající výsad a imunit. 
Článek 151 

odst. 2 
U zboží, jež není odesíláno nebo přepravováno z členského státu, v němž 

se dodání tohoto zboží uskutečňuje, a u poskytnutí služby se osvobození od 

daně může uskutečnit v podobě vrácení daně. 

235/2004 
ve znění 

635/2004 
302/2008 
502/2012 
344/2013 
80/2019 

§ 80 odst. 2 Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 se vrací zaplacená 

daň, pokud cena za zdanitelné plnění včetně daně zaplacená jednomu 

prodávajícímu v jednom kalendářním dni uvedená na jednom dokladu 

podle odstavce 6 je vyšší než 4 000 Kč, pokud mezinárodní smlouva 

nestanoví jinak nebo pokud z použití principu vzájemnosti nevyplývá něco 

jiného; tato částka se nevztahuje na pořízení pohonných hmot pro osobní 

automobil, telekomunikačních služeb nebo služeb spojených se sběrem a 

odvozem komunálních odpadů, s odběrem elektřiny, vody, plynu, topných 

olejů pro výrobu tepla. Daň zaplacená v cenách zboží a služeb (dále jen 

"zaplacená daň") se vrací: 
a) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která má sídlo v tuzemsku, a její 

osobě uvedené v odstavci 1 písm. d) a členům její rodiny podle odstavce 1 

písm. f) na základě principu vzájemnosti, maximálně v rozsahu, v jakém je 

vracena daň české osobě požívající výsad a imunit v cizím státu, 
b) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která má sídlo v tuzemsku, ale její 

vysílající stát neuplatňuje daně jako součást ceny zboží a služeb, 

maximálně do výše 3 000 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně 

zaplacené v ceně osobních automobilů a ceně zboží a služeb poskytnutých 

PT  
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v souvislosti s pořízením, výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou 

nemovitých věcí nacházejících se v tuzemsku, členu diplomatické mise 

nebo konzulárního úřadu uvedenému v odstavci 1 písm. d), maximálně do 

výše 100 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně 

osobních automobilů, a členům jeho rodiny podle odstavce 1 písm. f), 

maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně 

zaplacené v ceně osobních automobilů, 
c) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která je akreditována pro Českou 

republiku, ale má sídlo mimo území tuzemska, maximálně do výše 250 

000 Kč za kalendářní rok, 
d) osobě uvedené v odstavci 1 písm. d), která je akreditována pro Českou 

republiku, ale má místo pobytu mimo území tuzemska, maximálně do výše 

10 000 Kč za kalendářní rok, 
e) osobě uvedené v odstavci 1 písm. b) a c), maximálně do výše 500 000 

Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních 

automobilů a ceně zboží a služeb poskytnutých v souvislosti s pořízením, 

výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou nemovitých věcí nacházejících se v 

tuzemsku, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, 
f) osobě uvedené v odstavci 1 písm. e), maximálně do výše 100 000 Kč za 

kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů, 

pokud nestanoví mezinárodní smlouva jinak, a členům její rodiny 

uvedeným v odstavci 1 písm. f), maximálně do výše 100 000 Kč za 

kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů, 

pokud nestanoví mezinárodní smlouva jinak. 
Článek 152 Členské státy osvobodí od daně dodání zlata centrálním bankám. 235/2004 

ve znění 

170/2017 
80/2019 

§ 68 odst. 14 Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zlata centrálním 

bankám jiných států. 
PT  

Článek 153 Osvobození od daně vztahující se na služby poskytnuté zprostředkovatelem 
 
Členské státy osvobodí od daně poskytnutí služby zprostředkovatelem, 

který jedná jménem a na účet jiné osoby, zprostředkovává–li plnění 

uvedená v kapitolách 6, 7 a 8 nebo plnění uskutečňovaná mimo 

Společenství. 
Osvobození od daně podle prvního pododstavce se nevztahuje na cestovní 

kanceláře, které poskytují jménem cestujícího a na jeho účet služby 

uskutečňované v jiných členských státech. 

235/2004 
ve znění 

635/2004 
302/2008 
170/2017 
80/2019 

§ 68 odst. 16 Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby 

osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění 

plnění osvobozeného od daně podle § 66 až 69, s výjimkou odstavce 17, 
nebo plnění uskutečněného ve třetí zemi. 

PT  

Článek 154 Osvobození od daně vztahující se na plnění související s mezinárodním 

obchodem 
Celní sklady, jiné než celní sklady a podobné režimy 
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Pro účely tohoto oddílu se "jinými než celními sklady" rozumějí u výrobků 

podléhajících spotřební dani prostory považované za sklady s daňovým 

dozorem pro účely čl. 4 písm. b) směrnice 92/12/EHS a u výrobků 

nepodléhajících spotřební dani prostory považované za takové členskými 

státy. 
Článek 155 Aniž jsou dotčeny jiné daňové předpisy Společenství, mohou členské státy 

po konzultaci s výborem pro DPH přijímat zvláštní opatření s cílem 

osvobodit od daně všechna plnění uvedená v tomto oddíle nebo některá z 

nich, pokud nejsou zaměřena na konečné užití nebo spotřebu a pokud výše 

daně splatné při ukončení režimů nebo situací uvedených v tomto oddíle 

odpovídá výši daně, která by byla splatná, kdyby každé takové plnění bylo 

zdaněno na jejich území. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 156 1. Členské státy mohou osvobodit od daně tato plnění: 
a) dodání zboží, které má být předloženo k proclení a případně umístěno do 

dočasného skladu; 
b) dodání zboží, které má být umístěno do svobodného pásma nebo do 

svobodného skladu; 
c) dodání zboží, které má být propuštěno do režimu uskladnění v celním 

skladu nebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku; 
d) dodání zboží, které má být vpuštěno do teritoriálních vod, aby zde bylo 
zabudováno do těžebních nebo výrobních plošin za účelem výstavby, 

opravy, údržby, úpravy nebo vybavení těchto plošin nebo za účelem 

propojení těchto těžebních nebo výrobních plošin s pevninou; 
e) dodání zboží, které má být vpuštěno do teritoriálních vod za účelem 

zásobení těžebních nebo výrobních plošin. 
2. Místa uvedená v odstavci 1 jsou ta, která takto vymezují platné celní 

předpisy Společenství. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 157 1. Členské státy mohou osvobodit od daně tato plnění: 
a) dovoz zboží, které má být propuštěno do režimu uskladnění v jiném než 

celním skladu; 
b) dodání zboží, které má být na jejich území propuštěno do režimu 

uskladnění v jiném než celním skladu. 
2. Členské státy nesmějí zavádět jiné režimy uskladnění než uskladnění v 

celním skladu pro zboží nepodléhající spotřební dani, pokud je toto zboží 

určeno k dodání na maloobchodním stupni. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 158 1. Odchylně od čl. 157 odst. 2 mohou členské státy režim uskladnění v 

jiném než celním skladu zavést v těchto případech: 
a) je–li zboží určeno pro bezdaňové prodejny za účelem dodání zboží, které 

má být odneseno v osobních zavazadlech cestujícího, který cestuje 
leteckou nebo námořní dopravou na třetí území nebo do třetí země, jsou–li 
tato dodání osvobozena od daně podle čl. 146 odst. 1 písm. b); 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



VII. část 1 
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32006L0112.docx      str. 81 z 186   

Celex: 32006L0112 Lhůta pro implementaci 31.12.2007 Úřední věstník L 247 2006 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Ing. Iva Cila, 18. 5. 2020 
Název: Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty  Schválil    (jméno+datum): Ing. Ondřej Fasora, Ph.D., 18. 5.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., písm., 

atd.) 

Citace ustanovení 
Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

b) je–li zboží určeno pro osoby povinné k dani za účelem dodání cestujícím 

na palubě letadla nebo lodi v průběhu letu či námořní plavby, pokud se 

cílové místo nachází mimo Společenství; 
c) je–li zboží určeno pro osoby povinné k dani za účelem dodání 

osvobozených od daně podle článku 151. 
2. Využijí–li členské státy možnost osvobození od daně stanovenou v 

odst. 1 písm. a), přijmou opatření nezbytná k tomu, aby zajistily správné a 

jednoduché uplatňování tohoto osvobození a zabránily jakýmkoli daňovým 

únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem či zneužití daňového režimu. 
3. Pro účely odst. 1 písm. a) se "bezdaňovou prodejnou" rozumí zařízení 

umístěné na letišti nebo v přístavu, jež splňuje podmínky stanovené 

příslušnými orgány veřejné moci. 
Článek 159 Členské státy mohou osvobodit od daně poskytnutí služby související s 

dodáními zboží uvedenými v článku 156, v čl. 157 odst. 1 písm. b) a v 
článku 158. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 160 1. Členské státy mohou osvobodit od daně tato plnění: 
a) dodání zboží nebo poskytnutí služby, které se uskutečňuje v místech 

podle čl. 156 odst. 1 při zachování některé ze situací uvedených v témže 

odstavci na jejich území; 
b) dodání zboží nebo poskytnutí služby, které se uskutečňuje v místech 

podle čl. 157 odst. 1 písm. b) a podle článku 158 při zachování některé ze 

situací uvedených v čl. 157 odst. 1 písm. b) nebo v čl. 158 odst. 1 na jejich 
území. 
2. Využijí–li členské státy možnost stanovenou v odst. 1 písm. a) pro 
plnění uskutečněná v celních skladech, přijmou opatření nezbytná k 

zavedení režimů uskladnění v jiném než celním skladu, jež umožní použít 

odst. 1 písm. b) na stejná plnění týkající se zboží uvedeného v příloze V 

uskutečněná v takových jiných než celních skladech. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 161 Členské státy mohou osvobodit od daně následující dodání zboží, jakož i 

poskytnutí služby s nimi související: 
a) dodání zboží uvedeného v čl. 30 prvním pododstavci, které se nadále 

nachází v režimu dočasného dovozu s úplným osvobozením od daní při 

dovozu nebo v režimu vnějšího tranzitu; 
b) dodání zboží uvedeného v čl. 30 druhém pododstavci, které se nadále 

nachází v tranzitním režimu uvnitř Společenství podle článku 276. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 162 Využijí–li členské státy možnost stanovenou v tomto oddíle, přijmou 

opatření nezbytná k zajištění toho, aby se na pořízení zboží uvnitř 

Společenství, má–li být toto zboží propuštěno do některého z režimů nebo 

dostat se do některé ze situací uvedených v článku 156, v čl. 157 odst. 1 
písm. b) a v článku 158, vztahovaly stejné předpisy jako na dodání zboží, 

která se uskutečňují za stejných podmínek na jejich území. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  
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Článek 163 Má–li skutečnost, že se na zboží přestane vztahovat režim nebo situace 

uvedená v tomto oddíle, za následek uskutečnění dovozu ve smyslu článku 

61, přijme členský stát dovozu opatření nezbytná k zamezení dvojímu 

zdanění. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 164 Plnění osvobozená od daně za účelem vývozu nebo v rámci obchodu mezi 

členskými státy 
 
1. Členské státy mohou po konzultaci s výborem pro DPH osvobodit od 

daně následující plnění uskutečněná osobou povinnou k dani nebo pro 

osobu povinnou k dani, a to až do výše rovnající se hodnotě vývozu, který 

tato osoba uskutečnila během předcházejících dvanácti měsíců: 
a) pořízení zboží uvnitř Společenství osobou povinnou k dani a dovoz a 

dodání zboží osobě povinné k dani za účelem vývozu tohoto zboží mimo 

Společenství v nezměněném stavu nebo po zpracování; 
b) poskytnutí služby spojené s vývozní činností této osoby povinné k dani. 
2. Využijí–li členské státy možnost osvobození od daně stanovenou v 

odstavci 1, osvobodí po konzultaci s výborem pro DPH od daně i plnění 

spojená s dodáními uskutečněnými osobou povinnou k dani za podmínek 

stanovených v článku 138, a to až do výše rovnající se hodnotě dodání, 

která tato osoba uskutečnila za stejných podmínek během předchozích 

dvanácti měsíců. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 165 Členské státy mohou stanovit společnou maximální částku pro plnění, která 

osvobodí od daně podle článku 164. 
  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 166 Společné ustanovení k oddílům 1 a 2 
 
V případě potřeby předloží Komise Radě neprodleně návrhy na společná 

pravidla pro uplatňování daně při plněních uvedených v oddílech 1 a 2. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 167 ODPOČET DANĚ 
Vznik a rozsah nároku na odpočet daně 
 
Nárok na odpočet daně vzniká okamžikem vzniku daňové povinnosti z 

odpočitatelné daně. 

235/2004 
ve znění 
47/2011 

§ 72 odst. 3 Nárok na odpočet daně vzniká plátci okamžikem, kdy nastaly skutečnosti 

zakládající povinnost tuto daň přiznat. 
PT  

Článek 168 Jsou–li zboží a služby použity pro účely zdaněných plnění osoby povinné 

dani, má tato osoba nárok ve členském státě, v němž tato plnění 

uskutečňuje, odpočíst od daně, kterou je povinna odvést, tyto částky: 
a) DPH, která je splatná nebo byla odvedena v tomto členském státě za 

zboží, jež jí bylo nebo bude dodáno, nebo za službu, jež jí byla nebo bude 

poskytnuta jinou osobou povinnou k dani; 
b) DPH, která je splatná při plněních považovaných za dodání zboží nebo 

poskytnutí služby podle čl. 18 písm. a) a článku 27; 

235/2004 
ve znění 

47/2011 
344/2013 

§ 72 odst. 1 
písm. a) a 
odst. 2 

(1) Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného 

plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely 

uskutečňování 
a) zdanitelných plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem 

plnění v tuzemsku, 
(2) Daní na vstupu u přijatého zdanitelného plnění se rozumí daň uplatněná 

podle tohoto zákona 
a) na zboží, které plátci bylo nebo má být dodáno, nebo službu, která mu 

byla nebo má být poskytnuta, 

PT  
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c) DPH, která je splatná při pořízeních zboží uvnitř Společenství podle čl. 2 

odst. 1 písm. b) bodu i); 
d) DPH, která je splatná při plněních považovaných za pořízení zboží 

uvnitř Společenství podle článků 21 a 22; 
e) DPH, která je splatná nebo byla odvedena při dovozu zboží do tohoto 

členského státu. 

b) na zboží, které bylo plátcem pořízeno z jiného členského státu anebo 

dovezeno ze třetí země, nebo 
c) v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. b). 

  235/2004 
ve znění 

47/2011 

§ 73 odst. 6 Převyšuje-li částka daně uvedená na přijatém daňovém dokladu výši daně, 

která má být uplatněna podle tohoto zákona, je plátce oprávněn uplatnit 

nárok na odpočet daně jen ve výši odpovídající dani, která má být 

uplatněna podle tohoto zákona. Je-li částka daně uvedená na přijatém 

daňovém dokladu nižší, než která má být uplatněna podle tohoto zákona, je 

plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen ve výši odpovídající 

dani uvedené na daňovém dokladu. 

  

Článek 169 
písm. a) 

Kromě odpočtu podle článku 168 má osoba povinná k dani nárok na 

odpočet daně podle uvedeného článku, jsou–li zboží a služby použity za 

účelem těchto jejích plnění: 
a) plnění spočívajících v činnostech uvedených v čl. 9 odst. 1 druhém 

pododstavci, která byla uskutečněna mimo členský stát, v němž je daná daň 

splatná nebo byla odvedena, a u kterých by jí vznikl nárok na odpočet 

daně, kdyby byla uskutečněna v tomto členském státě; 

235/2004 
ve znění 

47/2011 

§ 72 odst. 1 

písm. c) 
Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného 

plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely 

uskutečňování  
c) plnění s místem plnění mimo tuzemsko, pokud by měl nárok na odpočet 

daně, jestliže by se uskutečnila s místem plnění v tuzemsku, 

PT  

Článek 169 
písm. b) 

Kromě odpočtu podle článku 168 má osoba povinná k dani nárok na 

odpočet daně podle uvedeného článku, jsou–li zboží a služby použity za 

účelem těchto jejích plnění: 
b) plnění osvobozených od daně podle článků 138, 142 a 144, článků 146 

až 149, článků 151, 152, 153 a 156, čl. 157 odst. 1 písm. b), článků 158 až 

161 a článku 164; 

235/2004 
ve znění 
47/2011 

§72 odst. 1) 

písm. b) 
Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného 

plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely 

uskutečňování 
b) plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně s místem 

plnění v tuzemsku, 

PT  

  235/2004 
ve znění 

87/2009, 
360/2014 

§ 63 odst. 1 Od daně s nárokem na odpočet daně jsou osvobozena dále uvedená 

osvobozená plnění za podmínek stanovených v § 64 až 71g: 
a) dodání zboží do jiného členského státu (§ 64), 
b) pořízení zboží z jiného členského státu (§ 65), 
c) vývoz zboží (§ 66), 
d) poskytnutí služby do třetí země (§ 67), 
e) osvobození ve zvláštních případech (§ 68), 
f) přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží (§ 69), 
g) přeprava osob (§ 70), 
h) dovoz zboží (§ 71), 
i) dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky 

letadla a dovoz pohonných hmot cestujícím (§ 71a až 71f), 
j) dovoz zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo 

přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do 

jiného členského státu je osvobozeno od daně (§ 71g). 
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Článek 169 
písm. c) 

Kromě odpočtu podle článku 168 má osoba povinná k dani nárok na 

odpočet daně podle uvedeného článku, jsou–li zboží a služby použity za 

účelem těchto jejích plnění: 
c) plnění osvobozených od daně podle čl. 135 odst. 1 písm. a) až f), je–li 
příjemce usazen mimo Společenství nebo jsou–li tato plnění přímo vázána 

na zboží určené k vývozu ze Společenství. 

235/2004 
ve znění 

47/2011 

§ 72 odst. 1 
písm. d) 

Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného 

plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely 

uskutečňování 
d) plnění uvedených v § 54 odst. 1 písm. a) až j), l) až u) a y) a v § 55 s 

místem plnění ve třetí zemi, nebo pokud jsou taková plnění přímo spojena 

s vývozem zboží, nebo 

PT  

Článek 170 Každá osoba povinná k dani, která je ve smyslu článku 1 směrnice 

79/1072/EHS, článku 1 směrnice 86/560/EHS a článku 171 této směrnice 

neusazená v členském státě, ve kterém uskutečňuje nákup zboží a služeb 

nebo dovoz zboží, jež jsou předmětem DPH, má nárok na vrácení této 

daně, pokud jsou dané zboží nebo dané služby použity pro tyto účely: 
a) plnění podle článku 169; 
b) plnění, z nichž je daň povinen odvést výlučně pořizovatel nebo příjemce 

v souladu s články 194 až 197 a článkem 199. 

235/2004 
ve znění 
489/2009 
502/2012 

§ 82 odst. 1 a 

5, 1. věta 
(1) Plátce, který má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, má nárok na 

vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě, ve 

kterém v období pro vrácení daně neměl sídlo ani provozovnu, a to podle 

pravidel stanovených tímto jiným členským státem. Pokud plátce použije 

přijaté zdanitelné plnění pro uskutečnění plnění uvedených v § 72 odst. 6, 

má nárok na vrácení daně v částečné výši. 
(5) Žádost o vrácení daně nebude předána jinému členskému státu, pokud 

žadatel v období pro vrácení daně uskutečňoval pouze plnění osvobozená 

od daně bez nároku na odpočet daně nebo byl osobou povinnou k dani 
podle § 6 odst. 1 a nebo byl osobou nepovinnou k dani. 

PT 6 

  235/2004 
ve znění 
489/2009 
502/2012 
344/2013 
196/2014 
80/2019 

§ 82a odst. 1 

a 2 
(1) Nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v tuzemsku 

má osoba povinná k dani, která je osobou registrovanou k dani v jiném 

členském státě, pokud během období pro vrácení daně 
a) neměla sídlo ani provozovnu v tuzemsku, 
b) nebyla plátcem a 
c) neuskutečnila dodání zboží ani poskytnutí služby s místem plnění v 

tuzemsku, s výjimkou 
1. plnění osvobozeného od daně podle § 51, 66, 68 nebo 69, 
2. dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých byla povinna přiznat daň 

osoba, které byla tato plnění poskytnuta, 
3. plnění podle § 17, které uskutečnila jako prostřední osoba, nebo 
4. poskytnutí služby, na které použila zvláštní režim jednoho správního 

místa. 
 (2) Nárok na vrácení daně může být uplatněn za obdobných podmínek, za 

nichž má plátce nárok na odpočet daně v tuzemsku. Pokud osoba 

registrovaná k dani v jiném členském státě má nárok na odpočet daně v 

poměrné výši, má nárok na vrácení daně pouze v této poměrné výši. 

  

       
Článek 171 
odst. 1 

Osobám povinným k dani neusazeným v členském státě, ve kterém 

uskutečňují nákup zboží a služeb nebo dovoz zboží, jež jsou předmětem 

DPH, ale usazeným v jiném členském státě se daň vrací v souladu s 

prováděcími pravidly stanovenými směrnicí 79/1072/EHS. 
Osoby povinné k dani uvedené v článku 1 směrnice 79/1072/EHS se 

rovněž považují pro účely použití uvedené směrnice za osoby povinné k 

dani neusazené v členském státě, ve kterém uskutečňují nákup zboží a 

služeb nebo dovoz zboží, jež jsou předmětem DPH, jestliže v tomto 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES a následně směrnicí 

2017/2455. 
NT 9 
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členském státě uskutečňovaly pouze taková dodání zboží a poskytnutí 

služeb, u nichž byl v souladu s články 194 až 197 a článkem 199 za osobu 

povinnou odvést daň určen pořizovatel nebo příjemce. 
Článek 171 
odst. 2 

Osobám povinným k dani neusazeným na území Společenství se daň vrací 

v souladu s prováděcími pravidly stanovenými směrnicí 86/560/EHS. 
Osoby povinné k dani uvedené v článku 1 směrnice 86/560/EHS se rovněž 

považují pro účely použití uvedené směrnice za osoby povinné k dani 

neusazené ve Společenství, jestliže v členském státě, ve kterém uskutečňují 

nákup zboží a služeb nebo dovoz zboží, jež jsou předmětem DPH, 

uskutečňovaly pouze taková dodání zboží a poskytnutí služeb, u nichž byl 

v souladu s články 194 až 197 a 199 za osobu povinnou odvést daň určen 

pořizovatel nebo příjemce. 

235/2004 
ve znění 

196/2014 

§ 83 odst. 1 Nárok na vrácení daně za zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku 

přijaté zahraniční osobou povinnou k dani, která nemá provozovnu na 

území Evropské unie, může uplatnit tato osoba, pokud v období, za které 

žádá o vrácení daně, v tuzemsku neuskutečňuje jiná než tato plnění: 
a) dovoz zboží, 
b) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, 
c) plnění podle § 69, 
d) plnění, u něhož jsou povinni přiznat daň plátce nebo identifikovaná 

osoba, pro které je plnění poskytnuto, nebo 
e) poskytnutí služby, na kterou se použije zvláštní režim jednoho 

správního místa. 

PT 9 

  9143     
Článek 171 
odst. 3 

Směrnice 79/1072/EHS a 86/560/EHS se nevztahují na dodání zboží, která 

jsou nebo mohou být osvobozena od daně podle článku 138, pokud je takto 

dodané zboží odesláno nebo přepraveno pořizovatelem nebo na jeho účet. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES.  9 

Článek 172 1. Každá osoba považovaná za osobu povinnou k dani z toho důvodu, že 

příležitostně dodává nový dopravní prostředek za podmínek stanovených v 

čl. 138 odst. 1 a odst. 2 písm. a), má v členském státě, v němž se dodání 

uskutečnilo, nárok na odpočet daně zahrnuté do kupní ceny nebo odvedené 

při dovozu tohoto dopravního prostředku nebo jeho pořízení uvnitř 

Společenství, a to až do výše nepřekračující výši daně, kterou by byla 

povinna odvést, kdyby toto dodání nebylo osvobozeno od daně. 
Nárok na odpočet daně vzniká a může být uplatněn pouze v okamžiku 

dodání nového dopravního prostředku. 
2. Členské státy přijmou prováděcí pravidla k odstavci 1. 

235/2004 
ve znění 

360/2014  

§ 19 odst. 5 Osoba, která není plátcem, a příležitostně dodá nový dopravní prostředek, 

který je přemístěn do jiného členského státu, se považuje za osobu 

oprávněnou uplatnit nárok na odpočet daně, kterou zaplatila při nabytí 

nového dopravního prostředku ve sjednané ceně nebo při dovozu nebo při 

pořízení z jiného členského státu, a to maximálně do výše daně, kterou by 

byl povinen odvést plátce, pokud by dodání bylo zdanitelným plněním v 

tuzemsku. Tato osoba je oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně u svého 

místně příslušného správce daně v daňovém přiznání, ke kterému přiloží 

kopii daňového dokladu, a s hlášením o dodání nového dopravního 

prostředku předloží daňové přiznání do 10 dnů ode dne dodání nového 

dopravního prostředku do jiného členského státu; tuto lhůtu nelze 
prodloužit. Pokud nárok na odpočet daně neuplatní v tomto daňovém 

přiznání nebo na požádání správce daně neposkytne informace nutné ke 

správnému stanovení nároku na odpočet daně, její nárok zaniká. 

PT  

Článek 173  Poměrný odpočet daně 
 
1. V případě zboží a služeb, které osoba povinná k dani používá jak pro 

plnění, u nichž je daň odpočitatelná podle článků 168, 169 a 170, tak i pro 

plnění, u nichž daň odpočitatelná není, je odpočitatelný jen podíl daně 

připadající na hodnotu prvního druhu plnění. 
Odpočitatelný podíl se stanoví v souladu s články 174 a 175 pro všechna 

plnění uskutečněná osobou povinnou k dani. 
2. Členské státy mohou přijmout tato opatření: 

235/2004
ve znění 

47/2011 

§ 72 odst. 6 Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak pro účely, které zakládají 

nárok na odpočet daně, tak pro jiné účely, je oprávněn uplatnit nárok na 

odpočet daně jen v části připadající na použití s nárokem na odpočet daně 

(dále jen „nárok na odpočet v částečné výši“), pokud zákon nestanoví 

jinak. Příslušná část nároku na odpočet daně se stanoví postupem podle 

§ 75 nebo 76. 

PT  
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a) povolit osobě povinné k dani, aby si tento podíl stanovila pro každou 

oblast své činnosti, s podmínkou, že pro každou oblast vede oddělené 

účetnictví; 
b) vyžadovat od osoby povinné k dani, aby si tento podíl stanovila pro 

každou oblast své činnosti a vedla pro každou oblast oddělené účetnictví; 
c) povolit osobě povinné k dani nebo od ní vyžadovat, aby provedla 
odpočet daně na základě použití buď veškerého zboží a služeb, nebo jejich 

části; 
d) povolit osobě povinné k dani nebo od ní vyžadovat, aby provedla 

odpočet daně podle pravidla stanoveného v odst. 1 prvním pododstavci u 

veškerého zboží a služeb použitých při všech plněních tam uvedených; 
e) stanovit, že pokud je daň, jež není osobou povinnou k dani 

odpočitatelná, zanedbatelná, nepřihlédne se k ní. 
  235/2004

ve znění 

47/2011 
170/2017 
80/2019 

§ 75 odst. 1 (1) Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak pro účely svých 

uskutečněných plnění, tak pro jiné účely, má nárok na odpočet daně pouze 

v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro účely svých 

uskutečněných plnění. Tím není dotčeno ustanovení § 76. 

  

  235/2004
ve znění 

170/2017 
80/2019 

§ 75 odst. 3 (3) Příslušná výše odpočtu daně v poměrné výši se vypočte jako součin 

daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok 

na odpočet daně v poměrné výši, a podílu použití tohoto plnění pro účely 

svých uskutečněných plnění (dále jen "poměrný koeficient"). Poměrný 

koeficient se vypočítá jako procentní podíl zaokrouhlený na celé procento 

nahoru. 

  

  235/2004
ve znění 

47/2011 

§ 76 odst. 1, 

odst. 2, 1. 
věta, odst. 3, 

1. věta, a 

odst. 5, 3. 
věta 

(1) Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění v rámci svých ekonomických 

činností jak pro plnění s nárokem na odpočet daně uvedená v § 72 odst. 1, 
tak pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně s místem 

plnění v tuzemsku i mimo tuzemsko, s výjimkou plnění podle § 72 odst. 2 
písm. d), má nárok na odpočet daně pouze v krácené výši odpovídající 

rozsahu použití pro plnění s nárokem na odpočet daně. 
(2) Příslušná výše odpočtu daně v krácené výši se vypočte jako součin 

daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok 

na odpočet daně v krácené výši, a koeficientu. 
(3) Koeficient podle odstavce 2 věty první se vypočte jako procentní podíl, 

v jehož  
a) čitateli je součet částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem 

uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně uvedených v § 72 odst. 

1, 
b) jmenovateli je celkový součet hodnoty v čitateli a součtu hodnot plnění 

plátcem uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na 

odpočet daně. 
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(5) Je-li koeficient vypočtený podle odstavce 3 roven nebo vyšší než 95 %, 

považuje se za roven 100%. 
Článek 174 
odst. 1 

1. Odpočitatelný podíl je dán zlomkem, který obsahuje tyto částky: 
a) v čitateli celkovou výši ročního obratu, bez DPH, vztahujícího se k 

plněním, u nichž je daň odpočitatelná podle článků 168 a 169; 
b) ve jmenovateli celkovou výši ročního obratu, bez DPH, vztahujícího se 

k plněním zahrnutým do čitatele a k plněním, u nichž daň není 

odpočitatelná. 
Členské státy mohou do jmenovatele zahrnout celkovou výši dotací jiných 

než těch, které jsou přímo spojeny s cenou dodání zboží nebo poskytnutí 
služby podle článku 73. 

235/2004 
ve znění 

47/2011 
170/2017 

§ 76 odst. 3, 
1. a 2. věta 

Koeficient podle odstavce 2 věty první se vypočte jako procentní podíl, v 

jehož  
a) čitateli je součet částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem 

uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně uvedených v § 72 odst. 

1, 
b) jmenovateli je celkový součet hodnoty v čitateli a součtu hodnot plnění 

plátcem uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na 

odpočet daně.  
Do součtu částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem uskutečněných 

plnění se započítávají také přijaté úplaty, pokud z těchto přijatých úplat 

plátci vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění.  

PT  

Článek 174 
odst. 2 

2. Odchylně od odstavce 1 se z výpočtu odpočitatelného podílu vylučují 

tyto částky: 
a) výše obratu vztahující se k dodáním investičního majetku, který osoba 

povinná k dani využila pro účely svého podnikání; 
b) výše obratu vztahující se k vedlejším operacím s nemovitostmi a 

vedlejším finančním činnostem; 
c) výše obratu vztahující se k plněním uvedeným v čl. 135 odst. 1 písm. b) 
až g), jsou–li tato plnění vedlejšími plněními. 

235/2004 
ve znění 

47/2011 
502/2012 
344/2013 
80/2019 

§ 76 odst. 4 Do výpočtu koeficientu se nezapočítávají 
a) dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, pokud tento majetek 

plátce využíval pro svou ekonomickou činnost; to neplatí, je-li toto 
uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti plátce, 
b) poskytnutí finančních služeb, dodání nemovité věci a nájem nemovité 

věci, a to pouze pokud jsou doplňkovou činností plátce uskutečňovanou 

příležitostně, 
c) plnění podle § 13 odst. 4 písm. b). 

PT  

Článek 174 
odst. 3 

3. Pokud členské státy využijí možnost stanovenou v článku 191 a 

nepožadují opravu daně u investičního majetku, mohou do výpočtu 

odpočitatelného podílu zahrnout výnos z převodu tohoto majetku. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 175 1. Odpočitatelný podíl se stanoví ročně a definuje se jako procentní podíl 

zaokrouhlený na celé procento nahoru. 
2. Prozatímním ročním podílem je podíl vypočtený na základě plnění v 

předchozím roce. Neexistují–li plnění, z nichž by bylo možné vycházet, 

nebo jsou–li tato plnění svou výší zanedbatelná, určí odpočitatelný podíl 

prozatímně osoba povinná k dani pod dohledem správce daně na základě 

vlastního odhadu. 
Členské státy však mohou nadále používat vlastní předpisy platné k 1. 

lednu 1979, nebo jde–li o členské státy, které přistoupily ke Společenství 

po tomto dni, ke dni svého přistoupení. 
3. Odpočty daně provedené na základě prozatímního ročního podílu se 

opraví, jakmile se v průběhu následujícího roku stanoví konečný podíl. 

235/2004 
ve znění 

47/2011 

§ 76 odst. 3, 
1. a 3. věta 
 

Koeficient podle odstavce 2 věty první se vypočte jako procentní podíl, v 

jehož  
a) čitateli je součet částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem 

uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně uvedených v § 72 odst. 

1, 
b) jmenovateli je celkový součet hodnoty v čitateli a součtu hodnot plnění 

plátcem uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na 

odpočet daně.  
Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na celé procento nahoru. 
 

PT  

  235/2004 
ve znění 

47/2011 
80/2019 

§ 76 odst. 6 Pro výpočet nároku na odpočet daně v krácené výši ve zdaňovacích 

obdobích aktuálního kalendářního roku plátce použije koeficient 

vypočtený z údajů za zdaňovací období předcházejícího kalendářního roku 

při vypořádání odpočtu daně. Pokud plnění pro výpočet koeficientu za 
předcházející kalendářní rok neexistují, stanoví výši tohoto koeficientu 

plátce kvalifikovaným odhadem. Dojde-li ke změně hodnoty koeficientu 
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za předcházející kalendářní rok na základě vyměření daně za poslední 

zdaňovací období předcházejícího kalendářního roku, je plátce povinen 

použít novou hodnotu tohoto koeficientu pro výpočet nároku na odpočet 

daně v krácené výši v aktuálním kalendářním roce od zdaňovacího období 

následujícího po zdaňovacím období, v němž platební výměr, kterým se 

vyměřuje daň za poslední zdaňovací období předcházejícího kalendářního 

roku, nabyl právní moci. 
  235/2004 

ve znění 

47/2011 
80/2019 

§ 76 odst. 7, 

1. až 3. věta 
Po skončení aktuálního kalendářního roku plátce provede vypořádání 

odpočtu daně v krácené výši za všechna zdaňovací období tohoto roku 

(dále jen „vypořádávané období“). Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi 

celkovým nárokem na odpočet daně v krácené výši vypočteným z údajů za 

vypořádávané období a součtem uplatněných nároků na odpočet daně 

v krácené výši v jednotlivých zdaňovacích obdobích zahrnovaných do 

vypořádání. Pro výpočet celkového nároku na odpočet daně v krácené výši 

za vypořádávané období plátce použije koeficient vypočtený z údajů o 

uskutečněných plněních za celé vypořádávané období (dále jen 
„vypořádací koeficient“). 

  

Článek 176 Omezení nároku na odpočet daně  
 
Rada na návrh Komise jednomyslně rozhodne o tom, z jakých výdajů nelze 

daň odpočíst. V žádném případě nelze daň odpočíst z výdajů, které nejsou 

přísně provozními výdaji, jako například výdaje na luxusní zboží, na 

zábavu a reprezentaci. 
Do vstupu ustanovení uvedených v prvním pododstavci v platnost mohou 

členské státy zachovat veškerá vyloučení obsažená ve svých vnitrostátních 

předpisech k 1. lednu 1979, nebo jde–li o členské státy, které přistoupily ke 

Společenství po tomto dni, ke dni svého přistoupení. 

235/2004
ve znění 

47/2011 
170/2017 

§ 72 odst. 4  Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění 

použitého pro reprezentaci, které nelze podle zvláštního právního předpisu 

uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, 

s výjimkou plnění podle § 13 odst. 9 písm. c). 

PT  

Článek 177 Po konzultaci s výborem pro DPH může každý členský stát z důvodů 

hospodářského cyklu zcela nebo zčásti vyloučit z režimu odpočtů veškerý 

nebo některý investiční majetek či jiný majetek. 
S cílem zachovat stejné podmínky hospodářské soutěže mohou členské 

státy místo odmítnutí nároku na odpočet daně zdaňovat zboží, které osoba 

povinná k dani sama vyrobila nebo které nakoupila ve Společenství nebo i 

dovezla, a to takovým způsobem, aby tato daň nepřekročila výši daně, 

která by se uplatnila při pořízení obdobného zboží. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 178 Pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně 
 
Pro uplatnění nároku na odpočet daně musí osoba povinná k dani splňovat 

tyto podmínky: 
a) při odpočtu daně podle čl. 168 písm. a) při dodáních zboží a 

poskytnutích služeb musí mít fakturu vystavenou v souladu s články 220 až 

236 a články 238, 239 a 240; 

235/2004 
ve znění 

47/2011 
370/2011 
243/2016 

§ 73 odst. 1 a 
2 

(1) Pro uplatnění nároku na odpočet daně je plátce povinen splnit tyto 

podmínky: 
a) při odpočtu daně uplatněné vůči němu jiným plátcem mít daňový 

doklad, 
b) při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil při poskytnutí zdanitelného 

plnění osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku nebo jiným 

plátcem, anebo kterou plátce uplatnil při pořízení zboží z jiného členského 

PT 10 
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b) při odpočtu daně podle čl. 168 písm. b) při plněních považovaných za 

dodání zboží nebo poskytnutí služby musí splnit náležitosti stanovené 

jednotlivými členskými státy; 
c) při odpočtu daně podle čl. 168 písm. c) při pořízeních zboží uvnitř 

Společenství musí uvést v přiznání k dani podaném podle článku 250 

veškeré údaje potřebné pro stanovení výše daně splatné při pořízení a mít 

fakturu vystavenou v souladu s články 220 až 236; 
d) při odpočtu daně podle čl. 168 písm. d) při plněních považovaných za 

pořízení zboží uvnitř Společenství musí splnit náležitosti stanovené 

jednotlivými členskými státy; 
e) při odpočtu daně podle čl. 168 písm. e) při dovozu zboží musí mít 

dovozní doklad, v němž je uvedena jako příjemce zboží nebo dovozce a 

který uvádí výši splatné daně nebo umožňuje její výpočet; 
f) má–li povinnost odvést daň jako pořizovatel nebo příjemce v případech, 

na které se vztahují články 194 až 197 a článek 199, musí splnit náležitosti 

stanovené jednotlivými členskými státy. 

státu, daň přiznat a mít daňový doklad; nemá-li plátce daňový doklad, lze 

nárok prokázat jiným způsobem, 
c) při odpočtu daně při dovozu zboží, je-li plátce povinen tuto daň přiznat 

podle § 23 odst. 2 až 4, daň přiznat a mít daňový doklad, 
d) při odpočtu daně při dovozu zboží, není-li plátce povinen postupovat 
podle § 23 odst. 2 až 4, vyměřenou daň zaplatit a mít daňový doklad, nebo 
e) při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil v případě plnění podle § 13 odst. 

4 písm. b), daň přiznat a mít daňový doklad; nemá-li plátce daňový doklad, 

lze nárok prokázat jiným způsobem. 
(2) Plátce je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně nejdříve za 

zdaňovací období, ve kterém jsou splněny podmínky podle odstavce 1. 
 

Článek 179 
1. odst. 

Osoba povinná k dani provede odpočet daně tak, že od celkové výše daně 

splatné za dané zdaňovací období odečte celkovou výši daně, u níž v 

průběhu téhož období vznikl nárok na odpočet daně, který je uplatňován 

podle článku 178. 

235/2004 
ve znění 

360/2014 
243/2016 
170/2017 
80/2019 

§ 101 odst. 1 Daňové přiznání má povinnost podat 
a) plátce, 
b) identifikovaná osoba, 
c) osoba, která není plátcem a které vznikla povinnost přiznat daň, kterou 

uvedla na jí vystaveném dokladu, a to do 25 dnů po skončení kalendářního 

měsíce, ve kterém doklad vystavila, nebo 
d) osoba, která není plátcem, které vznikla povinnost přiznat daň podle § 

108 odst. 4 písm. g), a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve 

kterém bylo plátcem deklarováno osvobozené dodání zboží do jiného 

členského státu. 

PT 11 

  235/2004 
ve znění 

344/2013 
360/2014 

§ 4 odst. 1 

písm. d) 
Pro účely tohoto zákona se rozumí 
d) nadměrným odpočtem daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a 

odpočtem daně za zdaňovací období v případě, že daň na výstupu je nižší 

než odpočet daně, 

  

Článek 179 
2. odst. 

Členské státy však mohou požadovat, aby v případě osob povinných k 

dani, které uskutečňují příležitostně plnění uvedená v článku 12, byl nárok 

na odpočet daně uplatněn pouze v okamžiku dodání. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR možnost uvedenou v čl. 12 

neuplatňuje. Nerelevantní z hlediska transpozice. 
NT  

Článek 180 Členské státy mohou povolit osobě povinné k dani, aby uplatnila odpočet 

daně, který nebyl proveden v souladu s články 178 a 179. 
235/2004 
ve znění 

47/2011 
370/2011 

§ 73 odst.  5 Neobsahuje-li doklad pro prokázání nároku na odpočet daně všechny 

předepsané náležitosti daňového dokladu, lze nárok prokázat jiným 

způsobem.  

PT  

Článek 181 Členské státy mohou povolit osobě povinné k dani, která nemá fakturu 

vystavenou v souladu s články 220 až 236, aby uplatnila odpočet daně 

podle čl. 168 písm. c) při pořízení zboží uvnitř Společenství. 

235/2004 
ve znění 

47/2011 

§ 73 odst. 1 

písm. b) 
Pro uplatnění nároku na odpočet daně je plátce povinen splnit tyto 

podmínky: 
b) při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil při poskytnutí zdanitelného 

plnění osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku nebo jiným 

plátcem, anebo kterou plátce uplatnil při pořízení zboží z jiného členského 

PT 10 
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státu, daň přiznat a mít daňový doklad; nemá-li plátce daňový doklad, lze 

nárok prokázat jiným způsobem, 
Článek 182 Členské státy stanoví podmínky a prováděcí pravidla k článkům 180 a 181. 235/2004 

ve znění 

47/2011 
370/2011 

§ 73 odst. 1 

písm. b) a 

odst. 5 

(1) Pro uplatnění nároku na odpočet daně je plátce povinen splnit tyto 

podmínky: 
b) při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil při poskytnutí zdanitelného 

plnění osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku nebo jiným 

plátcem, anebo kterou plátce uplatnil při pořízení zboží z jiného členského 

státu, daň přiznat a mít daňový doklad; nemá-li plátce daňový doklad, lze 

nárok prokázat jiným způsobem, 
(5) Neobsahuje-li doklad pro prokázání nároku na odpočet daně všechny 

předepsané náležitosti daňového dokladu, lze nárok prokázat jiným 

způsobem. 

PT  

Článek 183 Pokud za dané zdaňovací období výše odpočtu daně překročí výši splatné 

daně, mohou členské státy buď převést nadměrný odpočet daně do 

následujícího období, nebo vrátit daň v souladu s podmínkami, které samy 

stanoví. 
Členské státy však mohou odmítnout vrácení nadměrného odpočtu daně 

nebo jeho převedení do dalšího období, jestliže je jeho výše zanedbatelná. 

235/2004 
ve znění 

261/2007 
296/2007 
47/2011 
344/2013 

§ 105 odst. 1, 
2 a 4 

(1) Vznikne-li v důsledku vyměření nadměrného odpočtu vratitelný 

přeplatek vyšší než 100 Kč, vrátí se plátci bez žádosti do 30 dnů od 

vyměření nadměrného odpočtu. To neplatí, pokud vznikne vratitelný 

přeplatek změnou stanovené daně na základě dodatečného vyměření. 
(2) Přeplatek skupiny vzniklý v důsledku vyměření nebo dodatečného 

vyměření se stává vratitelným, pokud skupina a kterýkoli člen skupiny 

nemá daňový nedoplatek. Přeplatek skupiny se použije na úhradu 

případného daňové nedoplatku skupiny nebo kteréhokoli člena skupiny. 

PT  

   9781     
Článek 184 Počáteční odpočet daně se opraví, je–li vyšší nebo nižší, než na jaký měla 

osoba povinná k dani nárok. 
 

235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 74 (1) Pokud se plátce, pro něhož se uskutečnilo, nebo mělo být uskutečněno 

plnění, ve lhůtě pro opravu základu daně dozvěděl nebo dozvědět měl a 

mohl, že nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně, 

na základě kterých dojde ke snížení uplatněného odpočtu daně, je povinen 

uplatněný odpočet daně snížit. To neplatí, pokud plátce provedl opravu 
odpočtu daně podle odstavce 2 nebo 3. Opravu odpočtu daně plátce 

prokazuje opravným daňovým dokladem nebo jiným dokladem 

souvisejícím s opravou, popřípadě jiným způsobem. 
(2) Uplatnil-li plátce odpočet daně z částky úplaty poskytnuté před 

uskutečněním zdanitelného plnění a ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího 

období, ve kterém mohl nárok na odpočet daně z poskytnuté úplaty 

uplatnit nejdříve, se dozvěděl nebo dovědět měl a mohl, že dané zdanitelné 

plnění se neuskuteční a úplata není vrácena, ani použita na úhradu jiného 

plnění, je povinen provést opravu odpočtu daně. 
(3) Uplatnil-li plátce odpočet daně ze zdanitelného plnění spočívajícího v 

převodu jednoúčelového poukazu a ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího 

období, ve kterém mohl nárok na odpočet daně z tohoto zdanitelného 

plnění uplatnit nejdříve, se dozvěděl nebo dovědět měl a mohl, že tento 

poukaz nepoužije jako úplatu za skutečné předání zboží nebo poskytnutí 

služby, ani jej nepřevede, je povinen provést opravu odpočtu daně. 

PT  
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(4) Opravu odpočtu daně podle odstavců 1 až 3 plátce provede za 

zdaňovací období, ve kterém se o skutečnostech rozhodných pro tuto 

opravu dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. 
(5) V případě přijetí zdanitelného plnění, u kterého je základ daně podle § 

37a záporný, je plátce původně uplatněný odpočet daně povinen snížit za 

zdaňovací období, ve kterém se o skutečnostech rozhodných pro tuto 

opravu dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. 
(6) Zjistil-li plátce, pro něhož se uskutečnilo plnění, že ve lhůtě pro opravu 

základu daně nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu 

daně, na základě kterých dojde ke zvýšení uplatněného odpočtu daně, je 

oprávněn uplatněný odpočet daně zvýšit. Tuto opravu odpočtu daně je 

plátce oprávněn provést nejdříve za zdaňovací období, ve kterém mu byl 
doručen opravný daňový doklad. Tuto opravu odpočtu daně nelze provést 

po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se oprava 

základu daně jako samostatné zdanitelné plnění považuje za uskutečněné. 
(7) Byl-li plátci doručen opravný daňový doklad podle § 45 odst. 5, je 

oprávněn provést opravu odpočtu daně, pokud u původně uplatněného 

odpočtu ještě neuplynula lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně. 
  235/2004 

ve znění 

170/2017 
80/2019 

§ 75 odst. 4 (4) Nelze-li v okamžiku uplatnění odpočtu daně stanovit výši poměrného 

koeficientu podle skutečného podílu použití, stanoví ji plátce 

kvalifikovaným odhadem. Po skončení kalendářního roku, ve kterém po 

uskutečnění zdanitelného plnění plátce byl oprávněn uplatnit nárok na 

odpočet daně, tento nárok uplatnil a přijaté zdanitelné plnění použil, plátce 

do hodnoty poměrného koeficientu zohlední skutečný podíl použití tohoto 

zdanitelného plnění pro účely uskutečněných plnění v daném roce. 

Odchyluje-li se poměrný koeficient vypočtený podle skutečného použití od 

poměrného koeficientu stanoveného odhadem o více než 10 procentních 

bodů, výše uplatněného odpočtu daně se opraví. 

  

  235/2004 
ve znění 

47/2011 
502/2012 

§ 76 odst. 9 a 

10 
(9) Dojde-li po vypořádání odpočtu daně k opravě uskutečněných plnění 

za některé ze zdaňovacích období již vypořádaného roku, výše nároku na 

odpočet daně v krácené výši se vypočte novým vypořádacím koeficientem 

vypočteným z údajů za celé vypořádávané období s prominutím všech 

oprav.  
(10) V případě, že plátce uplatnil odpočet daně z poskytnuté úplaty před 

pořízením dlouhodobého majetku, u kterého má nárok na odpočet daně v 

krácené výši, v jiném roce, než ve kterém je po pořízení tohoto majetku 

nárok na odpočet daně oprávněn uplatnit, zahrne do částky vypořádání 

nároku na odpočet daně podle odstavce 7 za rok, ve kterém po pořízení 

tohoto majetku je oprávněn nárok na odpočet daně uplatnit, rovněž rozdíl 

ve výši nároku na odpočet daně vyplývající z případného rozdílu mezi 

hodnotami vypořádacích koeficientů za příslušné roky. Obdobně plátce 
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postupuje i v případě uplatnění odpočtu daně u každého jednotlivého 

přijatého plnění, které se stalo součástí pořízeného dlouhodobého majetku. 
  235/2004 

ve znění 

502/2012 
170/2017 

§ 77 odst. 1 a 

2 
(1) Původní odpočet daně uplatněný u obchodního majetku před jeho 

použitím, s výjimkou dlouhodobého majetku, podléhá vyrovnání, pokud ve 

lhůtě pro uplatnění nároku na odpočet daně podle § 73 odst. 3 plátce tento 

majetek použije v rámci svých ekonomických činností pro jiné účely, než 

které zohlednil při uplatnění původního odpočtu daně. 
(2) Použitím pro jiné účely se rozumí případy, kdy plátce uplatnil původní 

odpočet daně v 
a) plné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok 

na odpočet daně v krácené výši nebo nárok na odpočet daně nemá,  
b) krácené výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které nárok 

na odpočet daně nemá, nebo pro účely, pro které má nárok na odpočet 

daně v plné výši, 
c) plné nebo částečné výši a následně u tohoto majetku došlo ke zničení, 

ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, a to dnem, 

kdy se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. 

  

  235/2004 
ve znění 

47/2011 
370/2011 
80/2019 

§ 78 odst. 1 Původní odpočet daně uplatněný u pořízeného dlouhodobého majetku 

podléhá úpravě, pokud v některém z kalendářních roků následujících po 

roce, ve kterém byl původní odpočet uplatněn, dojde ke změně v rozsahu 

použití tohoto majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně. 

Obdobně se postupuje v případě, kdy plátce při pořízení dlouhodobého 

majetku nárok na odpočet daně neměl, protože daný majetek byl původně 

určený k použití v rámci ekonomické činnosti plátce pro účely, které 

nezakládají nárok na odpočet daně. 

  

  235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 78da (1) Dojde-li ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k dodání nemovité věci, na 

které byla dokončena významná oprava, podléhá tato oprava úpravě 

odpočtu daně. 
(2) Lhůta pro úpravu odpočtu daně v případě opravy nemovité věci činí 10 

let a počíná běžet kalendářním rokem, ve kterém byla oprava dokončena. 
(3) Při úpravě odpočtu daně v případě opravy nemovité věci se postupuje 

obdobně podle § 78d s tím, že při stanovení částky jednorázové úpravy 

odpočtu se použije ukazatel původního nároku na odpočet daně ve výši 

podílu skutečně uplatněného odpočtu daně na celkové částce daně na 

vstupu u příslušné opravy. 
(4) Významnou opravou podle odstavce 1 se pro účely odpočtu daně 

rozumí oprava podle právních předpisů upravujících účetnictví7i), pokud 

hodnota veškerých přijatých zdanitelných plnění vztahující se k této 

opravě bez daně je vyšší než 200 000 Kč. 

  

Článek 185 1. Oprava se provede, zejména pokud se po podání přiznání k dani změní 

okolnosti zohledněné při výpočtu výše odpočtu, například byly–li zrušeny 

určité koupě nebo byla–li získána určitá snížení ceny. 

235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 74 (1) Pokud se plátce, pro něhož se uskutečnilo, nebo mělo být uskutečněno 

plnění, ve lhůtě pro opravu základu daně dozvěděl nebo dozvědět měl a 

mohl, že nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně, 

PT  
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2. Odchylně od odstavce 1 se oprava neprovádí u plnění, která zůstala zcela 

nebo zčásti nezaplacena, ani při zničení, ztrátě či krádeži majetku, které 

byly řádně doloženy nebo potvrzeny, ani při použití prostředků na dárky 

malé hodnoty a poskytnutí vzorků uvedených v článku 16. 
Členské státy však mohou vyžadovat opravu u plnění, která zůstala zcela 

nebo zčásti nezaplacena, a u krádeží. 

na základě kterých dojde ke snížení uplatněného odpočtu daně, je povinen 

uplatněný odpočet daně snížit. To neplatí, pokud plátce provedl opravu 

odpočtu daně podle odstavce 2 nebo 3. Opravu odpočtu daně plátce 

prokazuje opravným daňovým dokladem nebo jiným dokladem 
souvisejícím s opravou, popřípadě jiným způsobem. 
(2) Uplatnil-li plátce odpočet daně z částky úplaty poskytnuté před 

uskutečněním zdanitelného plnění a ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího 

období, ve kterém mohl nárok na odpočet daně z poskytnuté úplaty 

uplatnit nejdříve, se dozvěděl nebo dovědět měl a mohl, že dané zdanitelné 

plnění se neuskuteční a úplata není vrácena, ani použita na úhradu jiného 

plnění, je povinen provést opravu odpočtu daně. 
(3) Uplatnil-li plátce odpočet daně ze zdanitelného plnění spočívajícího v 

převodu jednoúčelového poukazu a ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího 

období, ve kterém mohl nárok na odpočet daně z tohoto zdanitelného 

plnění uplatnit nejdříve, se dozvěděl nebo dovědět měl a mohl, že tento 

poukaz nepoužije jako úplatu za skutečné předání zboží nebo poskytnutí 

služby, ani jej nepřevede, je povinen provést opravu odpočtu daně. 
(4) Opravu odpočtu daně podle odstavců 1 až 3 plátce provede za 

zdaňovací období, ve kterém se o skutečnostech rozhodných pro tuto 

opravu dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. 
(5) V případě přijetí zdanitelného plnění, u kterého je základ daně podle § 

37a záporný, je plátce původně uplatněný odpočet daně povinen snížit za 

zdaňovací období, ve kterém se o skutečnostech rozhodných pro tuto 

opravu dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. 
(6) Zjistil-li plátce, pro něhož se uskutečnilo plnění, že ve lhůtě pro opravu 

základu daně nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu 

daně, na základě kterých dojde ke zvýšení uplatněného odpočtu daně, je 

oprávněn uplatněný odpočet daně zvýšit. Tuto opravu odpočtu daně je 

plátce oprávněn provést nejdříve za zdaňovací období, ve kterém mu byl 

doručen opravný daňový doklad. Tuto opravu odpočtu daně nelze provést 

po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se oprava 

základu daně jako samostatné zdanitelné plnění považuje za uskutečněné. 
(7) Byl-li plátci doručen opravný daňový doklad podle § 45 odst. 5, je 

oprávněn provést opravu odpočtu daně, pokud u původně uplatněného 

odpočtu ještě neuplynula lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně. 
  235/2004 

ve znění 

47/2011 
502/2012 
344/2013 
170/2017 
80/2019 

§ 42 odst. 1 Plátce opraví základ daně, nastanou-li tyto skutečnosti: 
a) zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, 
b) vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2, 
c) nedojde k převodu vlastnického práva ke zboží na jeho uživatele podle § 

13 odst. 3 písm. c), 
d) vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost 

přiznat daň a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo, 
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e) použití úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost 

přiznat daň, na úhradu jiného plnění, nebo 
f) další skutečnosti, na jejichž základě dojde ke změně výše základu daně 

podle § 36 a 36a po dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
  235/2004 

ve znění 

80/2019 

§ 74a (1) Dlužník je povinen snížit uplatněný odpočet daně, pokud nastaly 

skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně v případě 

nedobytné pohledávky, změny výše opravy základu daně určené 

kvalifikovaným odhadem nebo dodatečné opravy základu daně, které mají 

za následek snížení uplatněného odpočtu daně, a to za zdaňovací období, 

ve kterém se o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. 
(2) Opravu odpočtu daně podle odstavce 1 dlužník prokazuje opravným 

daňovým dokladem nebo jiným způsobem. 
(3) Provedl-li dlužník opravu odpočtu daně podle odstavce 1, je dlužník 

oprávněn provést opravu odpočtu daně, pokud nastaly skutečnosti 

rozhodné pro provedení opravy základu daně v případě nedobytné 

pohledávky, změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným 

odhadem, dodatečné opravy základu daně nebo zrušení opravy základu 

daně, které mají za následek zvýšení opraveného odpočtu daně, a to 

nejdříve za zdaňovací období, ve kterém mu byl doručen opravný daňový 

doklad. 
(4) Opravu odpočtu daně podle odstavce 3 lze provést v případě dodatečné 

opravy základu daně, která je provedena na základě postoupení 

pohledávky pouze do výše základu daně stanoveného z částky, kterou 

uhradil dlužník postupníkovi. 
(5) Opravu odpočtu daně podle odstavce 3 lze provést do 3 let ode dne, 

kdy se oprava základu daně, změna výše opravy základu daně, dodatečná 

oprava základu daně nebo zrušení opravy základu daně považují jako 

samostatná zdanitelná plnění za uskutečněná. 
(6) Opravu odpočtu daně podle odstavce 3 dlužník prokazuje opravným 

daňovým dokladem. 

  

  9143     
Článek 186 Členské státy stanoví prováděcí pravidla k článkům 184 a 185. 235/2004 

ve znění 

80/2019 

§ 74 (1) Pokud se plátce, pro něhož se uskutečnilo, nebo mělo být uskutečněno 

plnění, ve lhůtě pro opravu základu daně dozvěděl nebo dozvědět měl a 

mohl, že nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně, 

na základě kterých dojde ke snížení uplatněného odpočtu daně, je povinen 

uplatněný odpočet daně snížit. To neplatí, pokud plátce provedl opravu 

odpočtu daně podle odstavce 2 nebo 3. Opravu odpočtu daně plátce 

prokazuje opravným daňovým dokladem nebo jiným dokladem 

souvisejícím s opravou, popřípadě jiným způsobem. 
(2) Uplatnil-li plátce odpočet daně z částky úplaty poskytnuté před 

uskutečněním zdanitelného plnění a ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího 

období, ve kterém mohl nárok na odpočet daně z poskytnuté úplaty 

PT  
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uplatnit nejdříve, se dozvěděl nebo dovědět měl a mohl, že dané zdanitelné 

plnění se neuskuteční a úplata není vrácena, ani použita na úhradu jiného 

plnění, je povinen provést opravu odpočtu daně. 
(3) Uplatnil-li plátce odpočet daně ze zdanitelného plnění spočívajícího v 

převodu jednoúčelového poukazu a ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího 

období, ve kterém mohl nárok na odpočet daně z tohoto zdanitelného 

plnění uplatnit nejdříve, se dozvěděl nebo dovědět měl a mohl, že tento 

poukaz nepoužije jako úplatu za skutečné předání zboží nebo poskytnutí 

služby, ani jej nepřevede, je povinen provést opravu odpočtu daně. 
(4) Opravu odpočtu daně podle odstavců 1 až 3 plátce provede za 

zdaňovací období, ve kterém se o skutečnostech rozhodných pro tuto 

opravu dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. 
(5) V případě přijetí zdanitelného plnění, u kterého je základ daně podle § 

37a záporný, je plátce původně uplatněný odpočet daně povinen snížit za 

zdaňovací období, ve kterém se o skutečnostech rozhodných pro tuto 

opravu dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. 
(6) Zjistil-li plátce, pro něhož se uskutečnilo plnění, že ve lhůtě pro opravu 

základu daně nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu 

daně, na základě kterých dojde ke zvýšení uplatněného odpočtu daně, je 

oprávněn uplatněný odpočet daně zvýšit. Tuto opravu odpočtu daně je 

plátce oprávněn provést nejdříve za zdaňovací období, ve kterém mu byl 

doručen opravný daňový doklad. Tuto opravu odpočtu daně nelze provést 

po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se oprava 

základu daně jako samostatné zdanitelné plnění považuje za uskutečněné. 
(7) Byl-li plátci doručen opravný daňový doklad podle § 45 odst. 5, je 

oprávněn provést opravu odpočtu daně, pokud u původně uplatněného 

odpočtu ještě neuplynula lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně. 
  235/2004 

ve znění 

170/2017 
80/2019 

§ 75 odst. 4 (4) Nelze-li v okamžiku uplatnění odpočtu daně stanovit výši poměrného 

koeficientu podle skutečného podílu použití, stanoví ji plátce 

kvalifikovaným odhadem. Po skončení kalendářního roku, ve kterém po 

uskutečnění zdanitelného plnění plátce byl oprávněn uplatnit nárok na 

odpočet daně, tento nárok uplatnil a přijaté zdanitelné plnění použil, plátce 

do hodnoty poměrného koeficientu zohlední skutečný podíl použití tohoto 

zdanitelného plnění pro účely uskutečněných plnění v daném roce. 

Odchyluje-li se poměrný koeficient vypočtený podle skutečného použití od 

poměrného koeficientu stanoveného odhadem o více než 10 procentních 

bodů, výše uplatněného odpočtu daně se opraví. 

  

  235/2004 
ve znění 

47/2011 
502/2012 

§ 76 odst. 9 a 
10 

(9) Dojde-li po vypořádání odpočtu daně k opravě uskutečněných plnění 

za některé ze zdaňovacích období již vypořádaného roku, výše nároku na 

odpočet daně v krácené výši se vypočte novým vypořádacím koeficientem 

vypočteným z údajů za celé vypořádávané období s prominutím všech 

oprav.  
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(10) V případě, že plátce uplatnil odpočet daně z poskytnuté úplaty před 

pořízením dlouhodobého majetku, u kterého má nárok na odpočet daně v 

krácené výši, v jiném roce, než ve kterém je po pořízení tohoto majetku 

nárok na odpočet daně oprávněn uplatnit, zahrne do částky vypořádání 

nároku na odpočet daně podle odstavce 7 za rok, ve kterém po pořízení 

tohoto majetku je oprávněn nárok na odpočet daně uplatnit, rovněž rozdíl 

ve výši nároku na odpočet daně vyplývající z případného rozdílu mezi 

hodnotami vypořádacích koeficientů za příslušné roky. Obdobně plátce 

postupuje i v případě uplatnění odpočtu daně u každého jednotlivého 

přijatého plnění, které se stalo součástí pořízeného dlouhodobého majetku. 
  235/2004 

ve znění 

502/2012 
344/2013 
170/2017 

§ 77 (1) Původní odpočet daně uplatněný u obchodního majetku před jeho 

použitím, s výjimkou dlouhodobého majetku, podléhá vyrovnání, pokud ve 

lhůtě pro uplatnění nároku na odpočet daně podle § 73 odst. 3 plátce tento 

majetek použije v rámci svých ekonomických činností pro jiné účely, než 

které zohlednil při uplatnění původního odpočtu daně. 
(2) Použitím pro jiné účely se rozumí případy, kdy plátce uplatnil původní 

odpočet daně v 
a) plné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok 

na odpočet daně v krácené výši nebo nárok na odpočet daně nemá,  
b) krácené výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které nárok 

na odpočet daně nemá, nebo pro účely, pro které má nárok na odpočet 
daně v plné výši, 
c) plné nebo částečné výši a následně u tohoto majetku došlo ke zničení, 

ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, a to dnem, 

kdy se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. 
(3) Původní odpočet daně uplatněný u staveb a jednotek, které nejsou 

dlouhodobým majetkem, podléhá vyrovnání rovněž po uplynutí lhůty 

podle § 73 odst. 3, jsou-li splněny ostatní podmínky podle odstavce 1. 
(4) Částka vyrovnání odpočtu daně se vypočte jako rozdíl mezi výší 

nároku na odpočet daně k okamžiku použití majetku a výší původního 

uplatněného odpočtu daně. Je-li vypočtená částka vyrovnání odpočtu daně 

kladná, je plátce oprávněn vyrovnání provést, je-li záporná, je plátce 

povinen vyrovnání provést. 
(5) Vyrovnání odpočtu daně plátce provede za zdaňovací období, ve 

kterém byl obchodní majetek použit a ve kterém nastaly skutečnosti 

zakládající povinnost nebo možnost provést toto vyrovnání. 

  

  235/2004 
ve znění 

47/2011 
370/2011 
344/2013 

§ 78 (1) Původní odpočet daně uplatněný u pořízeného dlouhodobého majetku 

podléhá úpravě, pokud v některém z kalendářních roků následujících po 

roce, ve kterém byl původní odpočet uplatněn, dojde ke změně v rozsahu 

použití tohoto majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně. 

Obdobně se postupuje v případě, kdy plátce při pořízení dlouhodobého 

majetku nárok na odpočet daně neměl, protože daný majetek byl původně 
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170/2017 
80/2019 

určený k použití v rámci ekonomické činnosti plátce pro účely, které 

nezakládají nárok na odpočet daně.  
(2) Změny v rozsahu použití dlouhodobého majetku se posuzují 

samostatně za každý kalendářní rok v rámci lhůty pro úpravu odpočtu 

daně, a to ve srovnání se skutečnostmi, které plátce zohlednil při uplatnění 

původního odpočtu daně nebo při pořízení tohoto majetku, pokud nárok na 

odpočet daně neměl. 
(3) Lhůta pro úpravu odpočtu daně činí 5 let a počíná běžet kalendářním 

rokem, v němž byl dlouhodobý majetek pořízen. V případě staveb, 

jednotek a jejich technického zhodnocení a v případě pozemků se lhůta pro 

úpravu odpočtu daně prodlužuje na 10 let. 
(4) Změnou rozsahu použití dlouhodobého majetku pro účely, které 

zakládají nárok na odpočet daně, se rozumí případy, kdy plátce  
a) uplatnil původní odpočet daně v plné výši a následně tento majetek 

použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v částečné výši 

nebo nárok na odpočet daně nemá,  
b) uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a následně tento majetek 

použije pro účely, pro které nárok na odpočet daně nemá, nebo pro účely, 

pro které má nárok na odpočet daně v plné výši,  
c) neměl nárok na odpočet daně a následně tento majetek použije pro 

účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši nebo v částečné 

výši, nebo 
d) uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a vznikne rozdíl mezi 
poměrnými koeficienty nebo vypořádacími koeficienty. 
(5) Pro účely úpravy odpočtu daně se technické zhodnocení považuje za 

samostatný dlouhodobý majetek. 
(6) Úpravu odpočtu daně plátce provede za poslední zdaňovací období 

kalendářního roku, ve kterém nastaly skutečnosti zakládající povinnost 

nebo možnost provést tuto úpravu. 
  235/2004 

ve znění 

80/2019 

§ 78da (1) Dojde-li ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k dodání nemovité věci, na 

které byla dokončena významná oprava, podléhá tato oprava úpravě 

odpočtu daně. 
(2) Lhůta pro úpravu odpočtu daně v případě opravy nemovité věci činí 10 

let a počíná běžet kalendářním rokem, ve kterém byla oprava dokončena. 
(3) Při úpravě odpočtu daně v případě opravy nemovité věci se postupuje 

obdobně podle § 78d s tím, že při stanovení částky jednorázové úpravy 

odpočtu se použije ukazatel původního nároku na odpočet daně ve výši 

podílu skutečně uplatněného odpočtu daně na celkové částce daně na 

vstupu u příslušné opravy. 
(4) Významnou opravou podle odstavce 1 se pro účely odpočtu daně 

rozumí oprava podle právních předpisů upravujících účetnictví7i), pokud 
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hodnota veškerých přijatých zdanitelných plnění vztahující se k této 

opravě bez daně je vyšší než 200 000 Kč. 
Článek 187 1. V případě investičního majetku se oprava rozloží na pět let včetně roku, 

kdy bylo zboží pořízeno nebo vyrobeno. 
Členské státy však mohou při provedení opravy vycházet z období plných 

pěti let, počítáno od okamžiku, kdy bylo zboží poprvé použito. 
U nemovitostí, které byly pořízeny jako investiční majetek, může být 

opravné období prodlouženo až na dvacet let. 
2. Roční oprava se provede jen v rozsahu jedné pětiny daně, nebo bylo–li 
opravné období prodlouženo, v rozsahu odpovídajícího podílu daně 

uplatněné u investičního majetku. 
Oprava podle prvního pododstavce se provádějí na základě změn poměru 

mezi nárokem na odpočet daně v následujících letech a nárokem na 

odpočet daně za rok, v němž bylo zboží pořízeno, vyrobeno, nebo případně 

poprvé použito. 
 

235/2004 
ve znění 
47/2011 
370/2011 
344/2013 
80/2019 

§ 78 odst. 1 

až 3 
(1) Původní odpočet daně uplatněný u pořízeného dlouhodobého majetku 

podléhá úpravě, pokud v některém z kalendářních roků následujících po 

roce, ve kterém byl původní odpočet uplatněn, dojde ke změně v rozsahu 

použití tohoto majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně. 

Obdobně se postupuje v případě, kdy plátce při pořízení dlouhodobého 

majetku nárok na odpočet daně neměl, protože daný majetek byl původně 

určený k použití v rámci ekonomické činnosti plátce pro účely, které 

nezakládají nárok na odpočet daně.  
(2) Změny v rozsahu použití dlouhodobého majetku se posuzují samostatně 

za každý kalendářní rok v rámci lhůty pro úpravu odpočtu daně, a to ve 

srovnání se skutečnostmi, které plátce zohlednil při uplatnění původního 

odpočtu daně nebo při pořízení tohoto majetku, pokud nárok na odpočet 

daně neměl. 
(3) Lhůta pro úpravu odpočtu daně činí 5 let a počíná běžet kalendářním 

rokem, v němž byl dlouhodobý majetek pořízen. V případě staveb, jednotek 

a jejich technického zhodnocení a v případě pozemků se lhůta pro úpravu 

odpočtu daně prodlužuje na 10 let. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

47/2011 
370/2011 
344/2013 

§ 78a odst. 1 Částka úpravy odpočtu daně za příslušný kalendářní rok se vypočte ve výši 

jedné pětiny, popřípadě jedné desetiny v případě staveb, jednotek a jejich 

technického zhodnocení a v případě pozemků, ze součinu 
a) částky daně na vstupu u příslušného majetku a 
b) rozdílu mezi ukazatelem nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, 

v němž se provádí úprava odpočtu daně, a ukazatelem nároku na odpočet 

daně 
1. ke kalendářnímu roku, v němž byl původní odpočet daně uplatněn, nebo 
2. ke kalendářnímu roku, v němž byl majetek pořízen, pokud plátce nárok 

na odpočet daně neměl. 

  

  235/2004 
ve znění 

47/2011 

§ 78b odst. 1 Pro úpravu odpočtu daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní 

činností se použijí obdobně ustanovení § 78 a 78a s tím, že lhůta pro 

úpravu odpočtu počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl tento 

majetek uveden do stavu způsobilého k užívání. 

  

  235/2004 
ve znění 

170/2017 

§ 78e odst. 1 

a 3 
(1) Dojde-li u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k 

jeho zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, 

použijí se obdobně ustanovení § 78 až 78c s tím, že úprava odpočtu daně 

se provede jednorázově za zdaňovací období, ve kterém se plátce o těchto 

skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.  
(3) Úpravě odpočtu daně podléhá rovněž odpočet daně, který plátce u 

dlouhodobého majetku uplatnil v témže kalendářním roce, ve kterém 

nastaly skutečnosti podle odstavce 1. 
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Článek 188 1. Při dodání investičního majetku v průběhu opravného období se má za 

to, že je až do uplynutí opravného období využíván osobou povinnou k 

dani pro její ekonomickou činnost. 
Ekonomická činnost se považuje za plně zdaněnou, je–li dodání 

investičního majetku zdaněno. 
Ekonomická činnost se považuje za plně osvobozenou od daně, je–li 
dodání investičního majetku osvobozeno od daně. 
2. Oprava podle odstavce 1 se provede jednorázově za celé opravné 

období, které dosud neuplynulo. Je–li však dodání investičního majetku 

osvobozeno od daně, mohou členské státy nevyžadovat opravu, je–li 
pořizovatelem osoba povinná k dani, která využívá daný investiční majetek 

výhradně k plněním, u nichž je daň odpočitatelná 

235/2004 
ve znění 

370/2011 
344/2013 
170/2017 
80/2019 

§ 78d (1) Dojde-li u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k 

uskutečnění plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby, použijí se 

obdobně ustanovení § 78 až 78c s tím, že úprava odpočtu daně se provede 

jednorázově a plátce ji provede za zdaňovací období, ve kterém došlo k 

uskutečnění plnění.  
(2) Částka jednorázové úpravy odpočtu daně za kalendářní rok, ve kterém 

došlo k uskutečnění plnění podle odstavce 1, se stanoví jako součin částky 

vypočtené podle § 78a odst. 1 nebo 4 a počtu roků zbývajících do konce 
lhůty pro úpravu odpočtu daně. Do počtu roků se započítává také rok, ve 

kterém je úprava odpočtu daně prováděna. Ukazatelem nároku na odpočet 

daně je 0 %, je-li dané plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet 

daně, nebo 100 %, je-li zdanitelné. 
(3) Úpravě odpočtu daně podléhá rovněž odpočet daně, který plátce u 

dlouhodobého majetku uplatnil v témže kalendářním roce, ve kterém 

uskutečnil plnění podle odstavce 1. 
(4) Jestliže plátce ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně dodá nebo poskytne 

dlouhodobý majetek, u kterého byl oprávněn uplatnit původní nárok na 

odpočet daně v poměrné výši, jde o uskutečněné plnění rovněž v případě 

části tohoto majetku původně určené pro použití pro osobní spotřebu 

plátce nebo jeho zaměstnanců. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 78da (1) Dojde-li ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k dodání nemovité věci, na 

které byla dokončena významná oprava, podléhá tato oprava úpravě 

odpočtu daně. 
(2) Lhůta pro úpravu odpočtu daně v případě opravy nemovité věci činí 10 

let a počíná běžet kalendářním rokem, ve kterém byla oprava dokončena. 
(3) Při úpravě odpočtu daně v případě opravy nemovité věci se postupuje 

obdobně podle § 78d s tím, že při stanovení částky jednorázové úpravy 

odpočtu se použije ukazatel původního nároku na odpočet daně ve výši 

podílu skutečně uplatněného odpočtu daně na celkové částce daně na 

vstupu u příslušné opravy. 
(4) Významnou opravou podle odstavce 1 se pro účely odpočtu daně 

rozumí oprava podle právních předpisů upravujících účetnictví7i), pokud 

hodnota veškerých přijatých zdanitelných plnění vztahující se k této 

opravě bez daně je vyšší než 200 000 Kč. 

  

  235/2004 
ve znění 

170/2017 

§ 78e odst. 1 

a 3 
(1) Dojde-li u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k 

jeho zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, 

použijí se obdobně ustanovení § 78 až 78c s tím, že úprava odpočtu daně 

se provede jednorázově za zdaňovací období, ve kterém se plátce o těchto 

skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. 
 (3) Úpravě odpočtu daně podléhá rovněž odpočet daně, který plátce u 

dlouhodobého majetku uplatnil v témže kalendářním roce, ve kterém 

nastaly skutečnosti podle odstavce 1. 
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Článek 189 Pro účely použití článků 187 a 188 mohou členské státy přijmout tato 

opatření: 
a) vymezit obsah pojmu investiční majetek; 
b) upřesnit výši daně, kterou je třeba vzít v úvahu při opravě; 
c) přijmout jakákoliv vhodná opatření k zajištění toho, aby opravy neměly 

za následek neoprávněnou výhodu; 
d) umožnit administrativní zjednodušení. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
170/2017 
80/2019 

§ 4 odst. 4 
písm. d) 

Pro účely tohoto zákona se dále rozumí  
1. hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů; hmotný 

majetek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno a ke 

dni uzavření této smlouvy je zřejmé, že vlastnické právo k užívanému 

hmotnému majetku bude za obvyklých okolností převedeno na jeho 

uživatele, se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dlouhodobý 

majetek uživatele, 
2. odpisovaným nehmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z 

příjmů, 
3. pozemkem, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle právních 

předpisů upravujících účetnictví; pozemek přenechaný k užití na základě 

smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému pozemku 

bude převedeno na jeho uživatele, se pro účely daně z přidané hodnoty 

považuje za dlouhodobý majetek uživatele, nebo 
4. technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně z příjmů, 

PT  

  235/2004 
ve znění 

47/2011 
370/2011 

§ 78a odst. 3 
a 5 

(3) Úprava odpočtu daně se provede pouze v případě, že rozdíl mezi 

ukazateli nároku na odpočet daně je větší než 10 procentních bodů. Je-li 
vypočtená částka úpravy odpočtu daně kladná, je plátce oprávněn úpravu 

provést, je-li záporná, je plátce povinen úpravu provést. 
(5) Používá-li plátce majetek pro změněné účely podle § 78 odst. 4 písm. 

a) až c) pouze po část příslušného kalendářního roku, zohlední se tato 

skutečnost v částce úpravy odpočtu daně vypočtené podle odstavce 1 nebo 

4. 

  

  235/2004 
ve znění 

47/2011 

§ 78b (1) Pro úpravu odpočtu daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní 

činností se použijí obdobně ustanovení § 78 a 78a s tím, že lhůta pro 

úpravu odpočtu počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl tento 

majetek uveden do stavu způsobilého k užívání.  
(2) U dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, jehož uvedením 

do stavu způsobilého k užívání došlo k uskutečnění plnění podle § 13 odst. 

4 písm. b), se částka daně na vstupu pro výpočet úpravy odpočtu daně 

stanoví podle § 36 odst. 6 písm. a). U ostatního dlouhodobého majetku 

vytvořeného vlastní činností se částka daně na vstupu pro výpočet úpravy 

odpočtu daně stanoví jako součet daně na vstupu u jednotlivých přijatých 

zdanitelných plnění, která se stala součástí tohoto majetku. 

  

  235/2004 
ve znění 

47/2011 
502/2012 
344/2013 

§ 78c (1) Ustanovení § 78 až 78b se použijí obdobně pro úpravu odpočtu daně u 
a) majetku nabytého na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona 

upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, 
b) majetku nabytého při nabytí obchodního závodu, 
c) majetku, který je součástí jmění přecházejícího při přeměně obchodní 

korporace, 
d) majetku, který plátce nabyl jako dědic pokračující v uskutečňování 

ekonomických činností. 
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(2) Běh lhůty pro úpravu odpočtu daně podle odstavce 1 se nepřerušuje. 
  235/2004 

ve znění 

170/2017 

§ 78e odst. 1 

a 3 
1) Dojde-li u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k 

jeho zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, 

použijí se obdobně ustanovení § 78 až 78c s tím, že úprava odpočtu daně 

se provede jednorázově za zdaňovací období, ve kterém se plátce o těchto 

skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. 
(3) Úpravě odpočtu daně podléhá rovněž odpočet daně, který plátce u 

dlouhodobého majetku uplatnil v témže kalendářním roce, ve kterém 

nastaly skutečnosti podle odstavce 1. 

  

Článek 190 Pro účely článků 187, 188, 189 a 191 mohou členské státy považovat za 

investiční majetek služby, které mají povahu obdobnou povaze obvykle 
přisuzované investičnímu majetku. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
170/2017 
80/2019 

§ 4 odst. 4 
písm. d) 

Pro účely tohoto zákona se dále rozumí 
d) dlouhodobým majetkem obchodní majetek, který je 
2. odpisovaným nehmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z 

příjmů7c), 

PT  

Článek 191 Jestliže jsou důsledky uplatňování článků 187 a 188 v některém členském 

státě zanedbatelné, nemusí tento členský stát po konzultaci s výborem pro 

DPH tyto články uplatňovat s ohledem na celkový dopad daně v dotyčném 

členském státě a na potřebu zjednodušení administrativy za podmínky, že 

tím není narušena hospodářská soutěž. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 192 Přejde–li osoba povinná k dani z běžného režimu DPH do některého 

zvláštního režimu nebo opačně, mohou členské státy přijmout veškerá 

opatření nezbytná k zajištění toho, že tato osoba povinná k dani není 

neoprávněně zvýhodněna ani poškozena. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
80/2019 

§ 79 (1) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně u přijatého 

zdanitelného plnění, pokud toto plnění 
a) pořídila v období zahrnujícím 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, 

kdy se stala plátcem, a 
b) je ke dni, kdy se tato osoba stala plátcem, součástí jejího obchodního 

majetku. 
(2) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně rovněž u přijatého 

zdanitelného plnění, pokud 
a) toto plnění pořídila v období zahrnujícím 60 po sobě jdoucích měsíců 

přede dnem, kdy se stala plátcem, 
b) toto plnění se stalo součástí dlouhodobého majetku, který byl uveden do 

stavu způsobilého k užívání v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede 

dnem, kdy se stala plátcem, a to před uvedením tohoto dlouhodobého 

majetku do stavu způsobilého k užívání a 
c) tento dlouhodobý majetek je ke dni, kdy se stala plátcem, součástí jejího 

obchodního majetku. 
(3) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně rovněž u přijatého 

zdanitelného plnění, které není ke dni, kdy se stala plátcem, součástí jejího 

obchodního majetku, pokud v období zahrnujícím 6 po sobě jdoucích 

měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, toto plnění přijala a použila jej k 

vývozu zboží, který je osvobozen od daně. 
(4) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně rovněž u přijatého 

zdanitelného plnění, pokud 

PT  
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a) toto plnění pořídila přede dnem, kdy se stala plátcem, 
b) toto plnění není ke dni, kdy se stala plátcem, součástí jejího obchodního 

majetku a 
c) měla by u tohoto plnění nárok na vrácení daně podle § 82a nebo 83, 

který nemohla uplatnit, neboť pro podání žádosti o vrácení daně nesplnila 
podmínku minimální délky období pro uplatnění vrácení daně. 
(5) Nárok na odpočet daně podle odstavců 1 až 4 se uplatní způsobem, v 

rozsahu a za podmínek stanovených v § 72 až 78d. Pro výpočet částky 

nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku se přiměřeně použije § 

78d odst. 2. 
(6) Nárok na odpočet daně podle odstavců 1 až 4 lze uplatnit za zdaňovací 

období, do něhož spadá den, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem. 
(7) Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění 

podle odstavců 1 až 4, pokud mu z tohoto plnění vznikl nárok na vrácení 

částky podle § 79d nebo nárok na vrácení daně. 
  235/2004 

ve znění 

502/2012 
344/2013 
80/2019 

§ 79a (1) Při zrušení registrace je plátce povinen snížit uplatněný nárok na 

odpočet daně u majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním 

majetkem a u kterého uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část. 
(2) Částka snížení nároku na odpočet daně u nedokončeného majetku, u 

úplat za zdanitelná plnění, která se do dne předcházejícího dni zrušení 

registrace neuskutečnila u jednoúčelového poukazu, který nebyl do dne 

předcházejícího dni zrušení registrace použit jako úplata za skutečné 

předání zboží nebo poskytnutí služby, ani převeden,, a u zásob se určí ve 

výši uplatněného odpočtu daně. Pro výpočet částky snížení nároku na 

odpočet daně u dlouhodobého majetku se přiměřeně použije § 78d odst. 2. 
(3) Částka snížení nároku na odpočet daně u majetku, který není uveden v 

odstavci 2 a u kterého byl uplatněn nárok na odpočet daně alespoň ve výši 
2 100 Kč, pořízeného v období zahrnujícím 11 kalendářních měsíců před 

zrušením registrace a kalendářní měsíc, v němž došlo ke zrušení registrace, 

se vypočte jako součin výše jedné dvanáctiny uplatněného nároku na 

odpočet daně a počtu celých kalendářních měsíců tohoto období, za který 

tento majetek nebyl obchodním majetkem plátce. 
(4) Ustanovení odstavce 1 se použije obdobně u 
a) majetku nabytého na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona 

upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, 
b) majetku nabytého při nabytí obchodního závodu, 
c) majetku, který je součástí jmění přecházejícího při přeměně obchodní 

korporace, 
d) majetku, který plátce nabyl jako dědic pokračující v uskutečňování 

ekonomických činností. 
(5) Plátce je povinen provést snížení odpočtu daně podle odstavců 1 až 4 

za poslední zdaňovací období registrace. 
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  235/2004 
ve znění 

170/2017 

§ 79b Osoba spravující pozůstalost je povinna v posledním daňovém přiznání, 

které podává za zemřelého plátce, snížit uplatněný nárok na odpočet daně 

u majetku, který je obchodním majetkem zemřelého plátce a u kterého 

tento plátce uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část, pokud dědic 

nepokračuje v uskutečňování ekonomické činnosti po zemřelém plátci. 

  

  235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 

§ 79c Při zrušení registrace nevzniká povinnost snížit uplatněný nárok na 

odpočet daně u majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním 

majetkem a u kterého byl uplatněn nárok na odpočet daně nebo jeho část, a 

to 
a) při zrušení obchodní korporace bez likvidace, 
b) v případě, kdy fyzická osoba, která je plátcem, ukončí podnikatelskou 

činnost tak, že celý svůj obchodní majetek vloží do právnické osoby, která 

bezprostředně v činnosti pokračuje a jejíž je jediným zakladatelem, 
c) při zrušení registrace právnické osoby, 
1. která byla plátcem, 
2. která byla založena jedinou fyzickou osobou a 
3. v jejíž činnosti pokračuje tato fyzická osoba jako podnikatel, 
d) při sloučení, splynutí nebo rozdělení státního podniku, jestliže je 

plátcem, 
e) při přeměně osoby, která nebyla založena nebo zřízena za účelem 

podnikání, jestliže je plátcem, nebo 
f) při zrušení registrace skupiny a zániku členství člena skupiny. 

  

  235/2004 
ve znění 

261/2007 
489/2009 
47/2011 
360/2014 

§ 95a odst. 9 V případě přistoupení osoby povinné k dani jako člena do skupiny podle 

odstavce 4 je skupina oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně podle § 79 

odst. 1 a 2. Nárok na odpočet daně se uplatní v daňovém přiznání za první 

zdaňovací období po dni přistoupení tohoto člena. 

  

  9143     
Článek 193 POVINNOSTI OSOB POVINNÝCH K DANI A NĚKTERÝCH OSOB 

NEPOVINNÝCH K DANI 
Platební povinnost 
Osoby povinné odvést daň správci daně 
 
Daň je povinna odvést osoba povinná k dani uskutečňující zdanitelné 

dodání zboží nebo poskytnutí služby, s výjimkou případů, kdy daň odvádí 

jiná osoba podle článků 194 až 199 a článku 202. 

235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 108 odst. 1  Plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí 

služby s místem plnění v tuzemsku, je povinen z tohoto plnění přiznat daň. 
PT 12 

  9143     
Článek 194 1. Uskutečňuje–li zdanitelné dodání zboží nebo poskytnutí služby osoba 

povinná k dani, která není usazena v členském státě, v němž je daň splatná, 

mohou členské státy stanovit, že osobou povinnou odvést daň je 

pořizovatel nebo příjemce. 

235/2004
ve znění 

80/2019 

§ 108 odst. 2 
 

Při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku 

jsou povinni přiznat daň plátce nebo identifikovaná osoba, kteří toto zboží 

pořizují. 

PT  
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2. Členské státy stanoví podmínky pro uplatňování odstavce 1. 
  235/2004 

ve znění 

502/2012
360/2014 
80/2019 

§ 4 odst. 1 

písm. l) 
Pro účely tohoto zákona se rozumí: 
m) osobou neusazenou v tuzemsku osoba povinná k dani, která 
1. nemá sídlo v tuzemsku, 
2. uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s 

místem plnění v tuzemsku a 
3. v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku má provozovnu, která se 

tohoto plnění neúčastní, 

  

Článek 195 Daň je povinna odvést osoba identifikovaná pro účely DPH v členském 

státě, ve kterém je daň splatná, jíž je dodáno zboží za podmínek 

stanovených v článcích 38 a 39, pokud dodání uskutečňuje osoba povinná 

k dani, která není usazena v tomto členském státě. 

235/2004
ve znění 

80/2019 

§ 108 odst. 3 
a 4 

(3) Pokud zdanitelné plnění uskutečňuje osoba neusazená v tuzemsku, je 

povinna přiznat daň osoba, která toto plnění přijala, a to 
a) plátce nebo identifikovaná osoba, pokud se jedná o 
1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d, 
2. dodání zboží s instalací nebo montáží, pokud osoba neusazená v 

tuzemsku není registrovaná jako plátce, nebo 
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, 
b) plátce, kterému je dodáno zboží, pokud osoba neusazená v tuzemsku 

není registrovaná jako plátce; toto ustanovení se nepoužije v případě, že 

plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve 

stanovené lhůtě, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je 

registrován jako plátce. 
(4) Přiznat daň jsou povinni 
a) plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové 

povinnosti, 
b) kupující, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, kterému je 

dodáváno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území Evropské unie 

formou třístranného obchodu, 
c) plátce, na jehož účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, 

u kterého vzniká povinnost přiznat daň podle § 23 odst. 1 písm. a) a § 23 

odst. 4, 
d) uživatel, který poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního režimu 

jednoho správního místa, 
e) osoba, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného 

členského státu podle § 19 odst. 6, 
f) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň, 
g) osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s 

místem plnění v tuzemsku od plátce, jestliže 
1. zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a 
2. plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží 

do jiného členského státu. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 4 odst. 1 

písm. l) 
Pro účely tohoto zákona se rozumí: 
m) osobou neusazenou v tuzemsku osoba povinná k dani, která 
1. nemá sídlo v tuzemsku, 
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360/2014 
80/2019 

2. uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s 

místem plnění v tuzemsku a 
3. v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku má provozovnu, která se 

tohoto plnění neúčastní, 
Článek 196 Daň je povinna odvést osoba povinná k dani, která je příjemcem služby 

uvedené v článku 56, nebo osoba identifikovaná pro účely DPH v 

členském státě, ve kterém je daň splatná, která je příjemcem služby 

uvedené v článku 44, 47, 50, 53, 54 nebo 55, jestliže tuto službu poskytla 

osoba povinná k dani, která není usazena v tomto členském státě. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 197 

odst. 1 
Daň je povinen odvést pořizovatel zboží, jestliže jsou splněny tyto 

podmínky: 
a) zdanitelným plněním je dodání zboží za podmínek stanovených v článku 

141; 
b) pořizovatel je jinou osobou povinnou k dani nebo právnickou osobou 

nepovinnou k dani identifikovanou pro účely DPH v členském státě, v 

němž se dodání uskutečňuje; 
c) faktura vystavená osobou povinnou k dani, která není usazena v 

členském státě pořizovatele, je vystavena v souladu s články 220 až 236. 

235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 108 odst. 3  Pokud zdanitelné plnění uskutečňuje osoba neusazená v tuzemsku, je 
povinna přiznat daň osoba, která toto plnění přijala, a to 
a) plátce nebo identifikovaná osoba, pokud se jedná o 
1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d, 
2. dodání zboží s instalací nebo montáží, pokud osoba neusazená v 

tuzemsku není registrovaná jako plátce, nebo 
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, 
b) plátce, kterému je dodáno zboží, pokud osoba neusazená v tuzemsku 

není registrovaná jako plátce; toto ustanovení se nepoužije v případě, že 

plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve 
stanovené lhůtě, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je 

registrován jako plátce. 

PT 10 

  235/2004 
ve znění 

635/2004 
502/2012 
344/2013 

§ 17 (1) Třístranným obchodem je obchod, který uzavřou tři osoby registrované 

k dani ve třech různých členských státech a předmětem obchodu je dodání 

téhož zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno 

nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu 

kupujícího. 
(2) Prodávajícím se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba 

registrovaná k dani v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy 

zboží, která není osvobozenou osobou. 
(3) Kupujícím se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba 

registrovaná k dani v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy 

zboží, která kupuje zboží od prostřední osoby. 
(4) Prostřední osobou se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba 

registrovaná k dani v členském státě odlišném od členského státu 

prodávajícího a členského státu kupujícího, která 
a) není osvobozenou osobou a 
b) pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem 

následného dodání zboží kupujícímu v tomto členském státě. 
(5) Při užití zjednodušeného postupu při třístranném obchodu se nesmí 

prostřední osoba registrovat k dani v členském státě kupujícího a uplatnit 

osvobození od daně při pořízení zboží v tomto členském státě, za 

podmínek stanovených tímto členským státem. 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



VII. část 1 
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32006L0112.docx      str. 106 z 186   

Celex: 32006L0112 Lhůta pro implementaci 31.12.2007 Úřední věstník L 247 2006 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Ing. Iva Cila, 18. 5. 2020 
Název: Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty  Schválil    (jméno+datum): Ing. Ondřej Fasora, Ph.D., 18. 5.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., písm., 

atd.) 

Citace ustanovení 
Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

(6) Pořízení zboží z jiného členského státu, které je uskutečněno prostřední 

osobou v tuzemsku, při užití zjednodušeného postupu v třístranném 

obchodu je osvobozeno od daně za těchto podmínek 
a) pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední 

osobou, která není plátcem ani identifikovanou osobou, ale je osobou 

registrovanou k dani v jiném členském státě, 
b) pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední 

osobou za účelem následného dodání zboží v tuzemsku, 
c) zboží pořízené prostřední osobou je přímo odesláno nebo přepraveno z 

členského státu prodávajícího do tuzemska a je určeno pro kupujícího, pro 
kterého prostřední osoba uskutečňuje následné dodání zboží, 
d) kupující je plátce nebo identifikovaná osoba, 
e) kupující je povinen přiznat daň u dodání zboží uskutečněného prostřední 

osobou jako při pořízení zboží z jiného členského státu. 
(7) Prostřední osoba, která je osobou registrovanou k dani v jiném 

členském státě a pořizuje zboží z jiného členského státu a dodává zboží 

kupujícímu, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, je při užití 

zjednodušeného postupu v třístranném obchodu povinna 
a) splnit podmínky podle odstavce 6 pro uplatnění osvobození od daně při 

pořízení zboží z jiného členského státu uskutečněné v tuzemsku, 
b) oznámit stejné daňové identifikační číslo prodávajícímu a uvést je na 

daňovém dokladu pro kupujícího, 
c) vystavit kupujícímu daňový doklad se sdělením, že se jedná o třístranný 

obchod. 
(8) Kupující je povinen oznámit prostřední osobě daňové identifikační 

číslo, které kupujícímu bylo přiděleno v tuzemsku, a přiznat daň na 

základě daňového dokladu vystaveného prostřední osobou, stejně jako při 

pořízení zboží z jiného členského státu. 
   9426     
Článek 197 

odst. 2 
Je–li za osobu povinnou odvést daň ustanoven daňový zástupce podle 

článku 204, mohou členské státy stanovit odchylku od odstavce 1 tohoto 

článku. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 198 

odst. 1 
Jsou–li určitá plnění týkající se investičního zlata mezi osobou povinnou k 

dani, která je účastníkem vázaného trhu zlata, a jinou osobou povinnou k 

dani, která není účastníkem tohoto trhu, zdaněna podle článku 352, určí 

členské státy pořizovatele za osobu povinnou odvést daň. 
Je–li pořizovatel, který není účastníkem vázaného trhu zlata, osobou 

povinnou k dani, která má povinnost být identifikována pro účely DPH v 
členském státě, v němž je daň splatná, jen z důvodu plnění uvedených v 

článku 352, splní prodávající daňové povinnosti pořizovatele jeho jménem 

v souladu s předpisy tohoto členského státu. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice; daný režim je pro členské státy 

fakultativní, ČR jej neuplatňuje. 
NT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



VII. část 1 
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32006L0112.docx      str. 107 z 186   

Celex: 32006L0112 Lhůta pro implementaci 31.12.2007 Úřední věstník L 247 2006 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Ing. Iva Cila, 18. 5. 2020 
Název: Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty  Schválil    (jméno+datum): Ing. Ondřej Fasora, Ph.D., 18. 5.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., písm., 

atd.) 

Citace ustanovení 
Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

Článek 198 

odst. 2 a 3 
2. Pokud dodání zlata surového nebo ve formě polotovarů o ryzosti 325 

tisícin nebo vyšší nebo dodání investičního zlata vymezeného v čl. 344 

odst. 1 uskuteční osoba povinná k dani, která využila některé z možností 

stanovených v článcích 348, 349 a 350, mohou členské státy určit za osobu 

povinnou odvést daň pořizovatele. 
3. Členské státy stanoví postupy a podmínky pro uplatňování odstavců 1 a 

2.  

235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 108 odst. 3 
a 4 

(3) Pokud zdanitelné plnění uskutečňuje osoba neusazená v tuzemsku, je 

povinna přiznat daň osoba, která toto plnění přijala, a to 
a) plátce nebo identifikovaná osoba, pokud se jedná o 
1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d, 
2. dodání zboží s instalací nebo montáží, pokud osoba neusazená v 

tuzemsku není registrovaná jako plátce, nebo 
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, 
b) plátce, kterému je dodáno zboží, pokud osoba neusazená v tuzemsku 

není registrovaná jako plátce; toto ustanovení se nepoužije v případě, že 

plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve 

stanovené lhůtě, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je 

registrován jako plátce. 
(4) Přiznat daň jsou povinni 
a) plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové 

povinnosti, 
b) kupující, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, kterému je 

dodáváno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území Evropské unie 

formou třístranného obchodu, 
c) plátce, na jehož účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, 

u kterého vzniká povinnost přiznat daň podle § 23 odst. 1 písm. a) a § 23 

odst. 4, 
d) uživatel, který poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního režimu 

jednoho správního místa, 
e) osoba, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného 

členského státu podle § 19 odst. 6, 
f) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň, 
g) osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s 

místem plnění v tuzemsku od plátce, jestliže 
1. zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a 
2. plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží 

do jiného členského státu. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

47/2011 
502/2012 

§ 92a odst. 1 (1) V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo 

zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen 

přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

  

  235/2004 
ve znění 

47/2011 
360/2014 
170/2017 

§ 92b (1) Za zlato se pro účely tohoto ustanovení považuje 
a) zlato o ryzosti 333 tisícin nebo vyšší, s výjimkou investičního zlata, v 

podobě neopracované, zejména slitku, cihly, prutu, valounu, zrna, granule, 

granálie, lístku, drátu, prášku, zlomků, smetků nebo odpadu, 
b) investiční zlato při dodání podle § 92 odst. 4. 
(2) Při dodání zlata plátci, s výjimkou České národní banky, použije plátce 

režim přenesení daňové povinnosti. 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



VII. část 1 
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32006L0112.docx      str. 108 z 186   

Celex: 32006L0112 Lhůta pro implementaci 31.12.2007 Úřední věstník L 247 2006 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Ing. Iva Cila, 18. 5. 2020 
Název: Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty  Schválil    (jméno+datum): Ing. Ondřej Fasora, Ph.D., 18. 5.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., písm., 

atd.) 

Citace ustanovení 
Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

(3) Při poskytnutí zprostředkovatelské služby podle § 92 odst. 5 plátci 

použije plátce režim přenesení daňové povinnosti. 
Článek 199 

odst. 1 písm. a) 
1. Členské státy mohou stanovit, že osobou povinnou odvést daň je osoba 

povinná k dani, jíž je dodáno některé z dále uvedeného zboží nebo 

poskytnuta některá z dále uvedených služeb: 
a) provedení stavebních prací, včetně oprav, úklidu, údržby, přestavby a 
demolice, týkajících se nemovitosti, jakož i předání stavebních prací 

považované za dodání zboží podle čl. 14 odst. 3; 
 

235/2004 
ve znění 

47/2011 
502/2012 

§ 92a odst. 1 (1) V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo 

zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen 

přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

PT  

  235/2004 
ve znění 

47/2011 
502/2012 
80/2019 

§ 92e odst. 1 (1) Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které odpovídají 

kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. lednu 

2015, plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti. 

  

Článek 199 

odst. 1 písm. b) 
1. Členské státy mohou stanovit, že osobou povinnou odvést daň je osoba 

povinná k dani, jíž je dodáno některé z dále uvedeného zboží nebo 

poskytnuta některá z dále uvedených služeb: 
b) poskytnutí pracovníků pro činnosti, na něž se vztahuje písmeno a); 

235/2004 
ve znění 

170/2017 
80/2019 

§ 92e odst. 2 Při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci použije 

plátce režim přenesení daňové povinnosti. 
PT  

Článek 199 

odst. 1 písm. c) 
1. Členské státy mohou stanovit, že osobou povinnou odvést daň je osoba 

povinná k dani, jíž je dodáno některé z dále uvedeného zboží nebo 

poskytnuta některá z dále uvedených služeb: 
c) dodání nemovitosti podle čl. 135 odst. 1 písm. j) a k), pokud si dodavatel 
zvolil možnost zdanění dodání podle článku 137; 

235/2004 
ve znění 

360/2014 
170/2017 

§ 92d Při dodání nemovité věci plátci použije plátce režim přenesení daňové 

povinnosti, pokud se uplatňuje daň podle § 56 odst. 5. 
PT  

Článek 199 

odst. 1 písm. d) 
1. Členské státy mohou stanovit, že osobou povinnou odvést daň je osoba 

povinná k dani, jíž je dodáno některé z dále uvedeného zboží nebo 

poskytnuta některá z dále uvedených služeb: 
d) dodání použitého materiálu, včetně takového, který bez úprav nelze 

opětovně použít, šrotu, průmyslového a neprůmyslového odpadu, 

recyklovatelného odpadu a částečně zpracovaného odpadu a dodání 

některých druhů zboží a poskytnutí některých druhů služeb uvedených v 

příloze VI; 

235/2004 
ve znění 

47/2011  

§ 92c Při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu, včetně dodání 

tohoto zboží po zpracování v podobě čištění, leštění, třídění, řezání, 

štěpení, lisování nebo odlévání ingotů plátci, použije plátce režim 

přenesení daňové povinnosti. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 108 odst. 3 

a 4 
(3) Pokud zdanitelné plnění uskutečňuje osoba neusazená v tuzemsku, je 

povinna přiznat daň osoba, která toto plnění přijala, a to 
a) plátce nebo identifikovaná osoba, pokud se jedná o 
1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d, 
2. dodání zboží s instalací nebo montáží, pokud osoba neusazená v 

tuzemsku není registrovaná jako plátce, nebo 
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, 
b) plátce, kterému je dodáno zboží, pokud osoba neusazená v tuzemsku 

není registrovaná jako plátce; toto ustanovení se nepoužije v případě, že 

plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve 
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stanovené lhůtě, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je 

registrován jako plátce. 
(4) Přiznat daň jsou povinni 
a) plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové 

povinnosti, 
b) kupující, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, kterému je 

dodáváno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území Evropské unie 

formou třístranného obchodu, 
c) plátce, na jehož účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, 

u kterého vzniká povinnost přiznat daň podle § 23 odst. 1 písm. a) a § 23 
odst. 4, 
d) uživatel, který poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního režimu 

jednoho správního místa, 
e) osoba, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného 

členského státu podle § 19 odst. 6, 
f) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň, 
g) osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s 

místem plnění v tuzemsku od plátce, jestliže 
1. zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a 
2. plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží 

do jiného členského státu. 
Článek 199 

odst. 1 písm. e) 
1. Členské státy mohou stanovit, že osobou povinnou odvést daň je osoba 

povinná k dani, jíž je dodáno některé z dále uvedeného zboží nebo 

poskytnuta některá z dále uvedených služeb: 
e) dodání zboží poskytovaného jako záruka jednou osobou povinnou k dani 

jiné takové osobě při realizaci této záruky; 

235/2004 
ve znění 

170/2017 

§ 92ea písm. 

a) 
Plátce použije režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí 

zdanitelného plnění plátci, pokud se jedná o: 
a) dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, nebo 
  

PT  

  235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 108 odst. 3 

a 4 
(3) Pokud zdanitelné plnění uskutečňuje osoba neusazená v tuzemsku, je 

povinna přiznat daň osoba, která toto plnění přijala, a to 
a) plátce nebo identifikovaná osoba, pokud se jedná o 
1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d, 
2. dodání zboží s instalací nebo montáží, pokud osoba neusazená v 

tuzemsku není registrovaná jako plátce, nebo 
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, 
b) plátce, kterému je dodáno zboží, pokud osoba neusazená v tuzemsku 

není registrovaná jako plátce; toto ustanovení se nepoužije v případě, že 

plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve 

stanovené lhůtě, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je 

registrován jako plátce. 
(4) Přiznat daň jsou povinni 
a) plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové 

povinnosti, 
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Ustanovení 

(článek,odst., písm., 

atd.) 

Citace ustanovení 
Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

b) kupující, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, kterému je 
dodáváno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území Evropské unie 

formou třístranného obchodu, 
c) plátce, na jehož účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, 

u kterého vzniká povinnost přiznat daň podle § 23 odst. 1 písm. a) a § 23 

odst. 4, 
d) uživatel, který poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního režimu 

jednoho správního místa, 
e) osoba, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného 

členského státu podle § 19 odst. 6, 
f) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň, 
g) osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s 

místem plnění v tuzemsku od plátce, jestliže 
1. zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a 
2. plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží 
do jiného členského státu. 

Článek 199 

odst. 1 písm. f) 
1. Členské státy mohou stanovit, že osobou povinnou odvést daň je osoba 

povinná k dani, jíž je dodáno některé z dále uvedeného zboží nebo 

poskytnuta některá z dále uvedených služeb: 
f) dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon 

tohoto práva nabyvatelem; 

235/2004 
ve znění 

170/2017 

§ 92ea písm. 

b) 
Plátce použije režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí 

zdanitelného plnění plátci, pokud se jedná o: 
b) dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon 

tohoto práva nabyvatelem. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 108 odst. 3 

a 4 
(3) Pokud zdanitelné plnění uskutečňuje osoba neusazená v tuzemsku, je 

povinna přiznat daň osoba, která toto plnění přijala, a to 
a) plátce nebo identifikovaná osoba, pokud se jedná o 
1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d, 
2. dodání zboží s instalací nebo montáží, pokud osoba neusazená v 

tuzemsku není registrovaná jako plátce, nebo 
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, 
b) plátce, kterému je dodáno zboží, pokud osoba neusazená v tuzemsku 

není registrovaná jako plátce; toto ustanovení se nepoužije v případě, že 

plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve 

stanovené lhůtě, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je 

registrován jako plátce. 
(4) Přiznat daň jsou povinni 
a) plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové 

povinnosti, 
b) kupující, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, kterému je 

dodáváno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území Evropské unie 

formou třístranného obchodu, 
c) plátce, na jehož účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, 

u kterého vzniká povinnost přiznat daň podle § 23 odst. 1 písm. a) a § 23 

odst. 4, 
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Ustanovení 

(článek,odst., písm., 

atd.) 

Citace ustanovení 
Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

d) uživatel, který poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního režimu 

jednoho správního místa, 
e) osoba, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného 

členského státu podle § 19 odst. 6, 
f) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň, 
g) osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s 

místem plnění v tuzemsku od plátce, jestliže 
1. zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a 
2. plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží 

do jiného členského státu. 
Článek 199 

odst. 1 písm. g) 
1. Členské státy mohou stanovit, že osobou povinnou odvést daň je osoba 

povinná k dani, jíž je dodáno některé z dále uvedeného zboží nebo 

poskytnuta některá z dále uvedených služeb: 
g) dodání nemovitosti prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o 

nuceném prodeji. 

235/2004 
ve znění 

170/2017 

§ 92d odst. 2 Při dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení 

o nuceném prodeji plátci použije plátce režim přenesení daňové 

povinnosti. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 108 odst. 3 

a 4 
(3) Pokud zdanitelné plnění uskutečňuje osoba neusazená v tuzemsku, je 

povinna přiznat daň osoba, která toto plnění přijala, a to 
a) plátce nebo identifikovaná osoba, pokud se jedná o 
1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d, 
2. dodání zboží s instalací nebo montáží, pokud osoba neusazená v 

tuzemsku není registrovaná jako plátce, nebo 
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, 
b) plátce, kterému je dodáno zboží, pokud osoba neusazená v tuzemsku 

není registrovaná jako plátce; toto ustanovení se nepoužije v případě, že 

plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve 

stanovené lhůtě, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je 

registrován jako plátce. 
(4) Přiznat daň jsou povinni 
a) plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové 

povinnosti, 
b) kupující, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, kterému je 

dodáváno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území Evropské unie 

formou třístranného obchodu, 
c) plátce, na jehož účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, 

u kterého vzniká povinnost přiznat daň podle § 23 odst. 1 písm. a) a § 23 

odst. 4, 
d) uživatel, který poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního režimu 

jednoho správního místa, 
e) osoba, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného 

členského státu podle § 19 odst. 6, 
f) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň, 
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Citace ustanovení 
Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

g) osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s 

místem plnění v tuzemsku od plátce, jestliže 
1. zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a 
2. plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží 

do jiného členského státu. 
Článek 199 

odst. 2 
2. Využije–li členský stát možnost stanovenou v odstavci 1, může vymezit 
dodání zboží a poskytnutí služeb, na něž se vztahuje, a kategorie 

dodavatelů, poskytovatelů, pořizovatelů nebo příjemců, u nichž lze tato 

opatření uplatnit. 
 

235/2004
ve znění 

47/2011 
502/2012 
360/2014 
243/2016 
80/2019 

§ 92a odst. 1 

a 5 
(1) V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo 

zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen 

přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  
(3) Režim přenesení daňové povinnosti v případě, že plátce, který 

poskytnul nebo přijal zdanitelné plnění, nesplnil svou registrační povinnost 

ve stanovené lhůtě, nelze použít do dne nabytí právní moci rozhodnutí, 

kterým je registrován jako plátce. 
 

PT  

  235/2004 
ve znění 

47/2011 
502/2012 
80/2019 

§ 92e odst. 1 (1) Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které odpovídají 

kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. lednu 

2015, plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti. 

  

  235/2004 
ve znění 

360/2014 
170/2017 

§ 92d Při dodání nemovité věci plátci použije plátce režim přenesení daňové 

povinnosti, pokud se uplatňuje daň podle § 56 odst. 5. 
  

  235/2004 
ve znění 

47/2011  

§ 92c  
Při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu, včetně dodání 

tohoto zboží po zpracování v podobě čištění, leštění, třídění, řezání, 

štěpení, lisování nebo odlévání ingotů plátci, použije plátce režim 

přenesení daňové povinnosti. 

  

  235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 108 odst. 3 

a 4 
(3) Pokud zdanitelné plnění uskutečňuje osoba neusazená v tuzemsku, je 

povinna přiznat daň osoba, která toto plnění přijala, a to 
a) plátce nebo identifikovaná osoba, pokud se jedná o 
1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d, 
2. dodání zboží s instalací nebo montáží, pokud osoba neusazená v 

tuzemsku není registrovaná jako plátce, nebo 
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, 
b) plátce, kterému je dodáno zboží, pokud osoba neusazená v tuzemsku 

není registrovaná jako plátce; toto ustanovení se nepoužije v případě, že 

plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve 

stanovené lhůtě, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je 

registrován jako plátce. 
(4) Přiznat daň jsou povinni 
a) plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové 

povinnosti, 
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Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

b) kupující, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, kterému je 

dodáváno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území Evropské unie 

formou třístranného obchodu, 
c) plátce, na jehož účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, 

u kterého vzniká povinnost přiznat daň podle § 23 odst. 1 písm. a) a § 23 

odst. 4, 
d) uživatel, který poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního režimu 

jednoho správního místa, 
e) osoba, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného 

členského státu podle § 19 odst. 6, 
f) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň, 
g) osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s 

místem plnění v tuzemsku od plátce, jestliže 
1. zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a 
2. plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží 

do jiného členského státu. 
  235/2004 

ve znění 

47/2011 
500/2012 
262/2014 
170/2017 
80/2019 

Příloha č. 5 Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové 

povinnosti 
  

Článek 199 

odst. 3 
3. Pro účely odstavce 1 mohou členské státy 
a) stanovit, že se osoba povinná k dani, která provádí i činnosti nebo 

uskutečňuje i plnění, jež se nepovažují za zdanitelné dodání zboží nebo 

poskytnutí služby ve smyslu článku 2, považuje za osobu povinnou k dani 

ve vztahu k veškerému zboží, které jí je dodáno, nebo službám, které jí 

jsou poskytnuty podle odstavce 1 tohoto článku; nebo 
b) stanovit, že se veřejnoprávní subjekt nepovinný k dani považuje za 

osobu povinnou k dani ve vztahu k přijatým dodáním zboží podle odst. 1 
písm. e), f) a g). 
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice; daný režim je pro členské státy 

fakultativní, ČR jej neuplatňuje. 
NT  

Článek 199 

odst. 4 
4. Členské státy informují výbor pro DPH o zavedení vnitrostátních 

opatření přijatých podle odstavce 1, pokud se nejedná o opatření, která 

Rada povolila před 13. srpnem 2006 v souladu s čl. 27 odst. 1 až 4 

směrnice 77/388/EHS a která jsou nadále platná podle odstavce 1 tohoto 

článku. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 200 Daň je povinna odvést osoba uskutečňující zdanitelné pořízení zboží uvnitř 

Společenství. 
235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 108 odst. 3 
a 4 

(3) Pokud zdanitelné plnění uskutečňuje osoba neusazená v tuzemsku, je 
povinna přiznat daň osoba, která toto plnění přijala, a to 
a) plátce nebo identifikovaná osoba, pokud se jedná o 
1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d, 

PT  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

2. dodání zboží s instalací nebo montáží, pokud osoba neusazená v 

tuzemsku není registrovaná jako plátce, nebo 
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, 
b) plátce, kterému je dodáno zboží, pokud osoba neusazená v tuzemsku 

není registrovaná jako plátce; toto ustanovení se nepoužije v případě, že 

plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve 

stanovené lhůtě, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je 

registrován jako plátce. 
(4) Přiznat daň jsou povinni 
a) plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové 

povinnosti, 
b) kupující, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, kterému je 

dodáváno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území Evropské unie 

formou třístranného obchodu, 
c) plátce, na jehož účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, 

u kterého vzniká povinnost přiznat daň podle § 23 odst. 1 písm. a) a § 23 

odst. 4, 
d) uživatel, který poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního režimu 

jednoho správního místa, 
e) osoba, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného 

členského státu podle § 19 odst. 6, 
f) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň, 
g) osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s 

místem plnění v tuzemsku od plátce, jestliže 
1. zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a 
2. plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží 

do jiného členského státu. 
Článek 201 Při dovozu je povinna odvést daň osoba nebo osoby, které za osoby 

povinné odvést daň určí nebo uzná členský stát dovozu.  
235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 
243/2016 
80/2019 

§ 108 odst. 5  Zaplatit daň jsou povinny 
a) osoba, která není plátcem, na jejíž účet je zboží při dovozu propuštěno 

do celního režimu, u kterého vzniká povinnost zaplatit daň podle § 23 odst. 

1 písm. a) a § 23 odst. 5, 
b) osoba, u které vzniká povinnost zaplatit daň podle § 23 odst. 1 písm. b) 

až e). 

PT  

Článek 202 Daň je povinna odvést osoba, která způsobí, že se na zboží přestanou 

vztahovat režimy nebo situace uvedené v článcích 156, 157, 158, 160 a 

161. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 
243/2016 
80/2019 

§ 108 odst. 5  Zaplatit daň jsou povinny 
a) osoba, která není plátcem, na jejíž účet je zboží při dovozu propuštěno 

do celního režimu, u kterého vzniká povinnost zaplatit daň podle § 23 odst. 

1 písm. a) a § 23 odst. 5, 
b) osoba, u které vzniká povinnost zaplatit daň podle § 23 odst. 1 písm. b) 

až e). 

PT  

Článek 203 Daň z přidané hodnoty je povinna odvést každá osoba, která uvede tuto daň 

na faktuře. 
235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 108 odst. 4 
písm. f) 

(4) Přiznat daň jsou povinni 
f) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň, 
 

PT  
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Článek 204 1. Je–li podle článků 193 až 197 a článků 199 a 200 osobou povinnou 

odvést daň osoba povinná k dani, která není usazena v členském státě, v 

němž je daň splatná, mohou jí členské státy povolit, aby za osobu povinnou 

odvést daň ustanovila daňového zástupce. 
Kromě toho, uskutečňuje–li zdanitelné plnění osoba povinná k dani, která 

není usazena v členském státě, v němž je daň splatná, a se zemí, ve které 

má tato osoba sídlo nebo v níž je usazena, neexistuje právní nástroj, který 

by upravoval vzájemnou pomoc rozsahem obdobnou té, jakou stanoví 

směrnice 76/308/EHS a nařízení č. 1798/2003 , mohou členské státy 

přijmout předpisy, které stanoví, že osobou povinnou odvést daň je daňový 

zástupce ustanovený osobou povinnou k dani, která není usazena v 

tuzemsku. 
Členské státy však nesmějí použít možnost uvedenou v druhém 

pododstavci na osobu povinnou k dani neusazenou ve Společenství, jak je 

definována v čl. 358 bodě 1, která se rozhodla pro zvláštní režim pro 

elektronicky poskytované služby. 
2. Možnost podle odst. 1 prvního pododstavce je vázána na splnění 

podmínek a postupů, které stanoví každý členský stát. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje.. NT  

Článek 205 V situacích uvedených v článcích 193 až 200, 202, 203 a 204 mohou 

členské státy stanovit, že za odvod daně ručí společně a nerozdílně jiná 

osoba než osoba povinná odvést daň. 

235/2004 
ve znění 

47/2011 
370/2011 
502/2012 
344/2013 
360/2014 
170/2017 

§ 109 (1) Plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku 

uskutečněné jiným plátcem nebo poskytne úplatu na takové plnění (dále 

jen „příjemce zdanitelného plnění“), ručí za nezaplacenou daň z tohoto 

plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo 

poskytnutí úplaty na takové plnění věděl nebo vědět měl a mohl, že 
a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, 
b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na 

takové plnění (dále jen „poskytovatel zdanitelného plnění“), se úmyslně 

dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo 
c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody. 
(2) Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto 

plnění, pokud je úplata za toto plnění 
a) bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny, 
b) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený 

poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
c) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než 

účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění 

překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb 

v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu 

bezhotovostně, nebo 
d) poskytnuta zcela nebo zčásti virtuální měnou podle právního předpisu 

upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu. 

PT  
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(3) Příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, 

pokud je v okamžiku jeho uskutečnění nebo poskytnutí úplaty na něj o 

poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. 
 (4) Příjemce zdanitelného plnění, které spočívá v dodání pohonných hmot 

distributorem pohonných hmot podle zákona upravujícího pohonné hmoty, 

ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho 

uskutečnění nebo poskytnutí úplaty na něj není o poskytovateli 

zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
skutečnost, že je registrován jako distributor pohonných hmot podle 

zákona upravujícího pohonné hmoty. 
Článek 206 Způsob platby 

 
Každá osoba povinná k dani, která je osobou povinnou odvést daň, zaplatí 

při podání přiznání k dani podle článku 250 čistou výši daně. Členské státy 

však mohou pro odvedení této daně určit jiný den nebo mohou požadovat 

předběžné splátky. 

280/2009 § 135 1) Řádné daňové tvrzení je povinen podat každý daňový subjekt, kterému 

to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně 

vyzván. 
(2) Daňový subjekt je povinen v řádném daňovém tvrzení sám vyčíslit daň 

a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření 

daně. 
(3) Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného 

daňového tvrzení. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

360/2014 
243/2016 
170/2017 
80/2019 

§ 101 odst. 1 Daňové přiznání má povinnost podat 
a) plátce, 
b) identifikovaná osoba, 
c) osoba, která není plátcem a které vznikla povinnost přiznat daň, kterou 

uvedla na jí vystaveném dokladu, a to do 25 dnů po skončení kalendářního 

měsíce, ve kterém doklad vystavila, nebo 
d) osoba, která není plátcem, které vznikla povinnost přiznat daň podle § 

108 odst. 4 písm. g), a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve 

kterém bylo plátcem deklarováno osvobozené dodání zboží do jiného 

členského státu. 

  

Článek 207 Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby osoby, které 

se podle článků 194 až 197 a článků 199 a 204 považují za osoby povinné 

odvést daň namísto osoby povinné k dani, která není usazena na jejich 

území, splnily povinnosti stanovené v tomto oddíle týkající se odvodu 

daně. 
Členské státy rovněž přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby 

osoby, které podle článku 205 ručí společně a nerozdílně za odvod daně, 

tyto povinnosti pro odvod daně splnily. 

235/2004 
ve znění 

360/2014 
243/2016 
170/2017 
80/2019 

§ 101 odst. 1 Daňové přiznání má povinnost podat 
a) plátce, 
b) identifikovaná osoba, 
c) osoba, která není plátcem a které vznikla povinnost přiznat daň, kterou 

uvedla na jí vystaveném dokladu, a to do 25 dnů po skončení kalendářního 

měsíce, ve kterém doklad vystavila, nebo 
d) osoba, která není plátcem, které vznikla povinnost přiznat daň podle § 

108 odst. 4 písm. g), a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve 

kterém bylo plátcem deklarováno osvobozené dodání zboží do jiného 

členského státu. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 101 odst. 4 Plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, je povinen podat 

daňové přiznání pouze za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla 

povinnost přiznat daň nebo povinnost přiznat plnění osvobozené od daně. 
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Nevznikla-li tomuto plátci ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň 

nebo povinnost přiznat plnění osvobozené od daně, nesděluje tuto 

skutečnost správci daně. 
  280/2009  § 135 1) Řádné daňové tvrzení je povinen podat každý daňový subjekt, kterému 

to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně 

vyzván. 
(2) Daňový subjekt je povinen v řádném daňovém tvrzení sám vyčíslit daň 

a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření 

daně. 
(3) Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného 

daňového tvrzení. 

  

Článek 208 Určí–li členské státy pořizovatele investičního zlata za osobu povinnou 

odvést daň podle čl. 198 odst. 1 nebo využijí–li v případě zlata surového 

nebo ve formě polotovarů nebo investičního zlata vymezeného v čl. 344 

odst. 1 možnost stanovenou v čl. 198 odst. 2 a určí za osobu povinnou 

odvést daň pořizovatele, přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, že tato 

osoba splní povinnost týkající se odvodu daně v souladu s tímto oddílem. 

235/2004 
ve znění 

360/2014 
243/2016 
170/2017 
80/2019 

§ 101 odst. 1 Daňové přiznání má povinnost podat 
a) plátce, 
b) identifikovaná osoba, 
c) osoba, která není plátcem a které vznikla povinnost přiznat daň, kterou 

uvedla na jí vystaveném dokladu, a to do 25 dnů po skončení kalendářního 

měsíce, ve kterém doklad vystavila, nebo 
d) osoba, která není plátcem, které vznikla povinnost přiznat daň podle § 

108 odst. 4 písm. g), a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve 

kterém bylo plátcem deklarováno osvobozené dodání zboží do jiného 

členského státu. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

360/2014 
170/2017 

§ 101c písm. 

c) 
 

Plátce je povinen podat kontrolní hlášení, pokud 
c) ve zvláštním režimu pro investiční zlato 
1. přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 

92 odst. 5, 
2. uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má 

nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo 
3. investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 

92 odst. 7. 

  

  235/2004 
ve znění 

47/2011 

§ 92b odst. 2 Při dodání zlata plátci, s výjimkou České národní banky, použije plátce 

režim přenesení daňové povinnosti. 
  

Článek 209 Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby právnické 

osoby nepovinné k dani, které jsou osobami povinnými odvést daň při 

pořízení zboží uvnitř Společenství, na které se vztahuje čl. 2 odst. 1 
písm. b) bod i), dodržovaly povinnost odvodu daně podle tohoto oddílu. 

235/2004 
ve znění 

360/2014 

§ 101 odst. 1 
písm. b) 

(1) Daňové přiznání má povinnost podat 
b) identifikovaná osoba, 
 

PT  

  280/2009  § 135 1) Řádné daňové tvrzení je povinen podat každý daňový subjekt, kterému 

to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně 

vyzván. 
(2) Daňový subjekt je povinen v řádném daňovém tvrzení sám vyčíslit daň 

a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření 

daně. 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



VII. část 1 
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32006L0112.docx      str. 118 z 186   

Celex: 32006L0112 Lhůta pro implementaci 31.12.2007 Úřední věstník L 247 2006 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Ing. Iva Cila, 18. 5. 2020 
Název: Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty  Schválil    (jméno+datum): Ing. Ondřej Fasora, Ph.D., 18. 5.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., písm., 

atd.) 

Citace ustanovení 
Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

(3) Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného 

daňového tvrzení. 
Článek 210 Členské státy přijmou pravidla upravující odvod daně z pořízení nových 

dopravních prostředků uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodě ii) uvnitř 

Společenství a z pořízení výrobků podléhajících spotřební dani uvedených 

v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodě iii) uvnitř Společenství. 

235/2004 
ve znění 

360/2014 
243/2016 
170/2017 
80/2019 

§ 101 odst. 1 (Daňové přiznání má povinnost podat 
a) plátce, 
b) identifikovaná osoba, 
c) osoba, která není plátcem a které vznikla povinnost přiznat daň, kterou 

uvedla na jí vystaveném dokladu, a to do 25 dnů po skončení kalendářního 

měsíce, ve kterém doklad vystavila, nebo 
d) osoba, která není plátcem, které vznikla povinnost přiznat daň podle § 

108 odst. 4 písm. g), a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve 

kterém bylo plátcem deklarováno osvobozené dodání zboží do jiného 

členského státu. 

PT  

  280/2009  § 135 1) Řádné daňové tvrzení je povinen podat každý daňový subjekt, kterému 

to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně 

vyzván. 
(2) Daňový subjekt je povinen v řádném daňovém tvrzení sám vyčíslit daň 

a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření 

daně. 
(3) Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného 

daňového tvrzení. 

  

  235/2004 
ve znění  

360/2014  

§ 19 odst. 3 
a 6, 1. a 2. 
věta 

(3) Plátce, který pořizuje za úplatu nový dopravní prostředek od osoby 

registrované k dani v jiném členském státě, uskutečňuje pořízení zboží z 

jiného členského státu. 
(6) Osoba, která není plátcem, a pořizuje v tuzemsku nový dopravní 

prostředek z jiného členského státu, který bude registrován k provozu v 

tuzemsku, je povinna předložit daňové přiznání, ke kterému přiloží kopii 

daňového dokladu, hlášení o pořízení nového dopravního prostředku do 10 

dnů ode dne pořízení; tuto lhůtu nelze prodloužit. Na základě tohoto 

daňového přiznání správce daně vyměří částku daně, kterou je pořizující 

osoba povinna zaplatit místně příslušnému správci daně do 25 dnů ode 

dne, kdy jí daň byla vyměřena.  

  

Článek 211 Členské státy přijmou pravidla upravující odvod daně při dovozu zboží. 
Členské státy mohou zejména stanovit, že daň splatná při dovozu zboží 

osobami povinnými k dani nebo osobami povinnými odvést daň, popřípadě 

určitými kategoriemi těchto osob, nemusí být odvedena v okamžiku 

dovozu za podmínky, že bude jako taková uvedena v přiznání k dani 

podaném podle článku 250. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
47/2011 
18/2012 
243/2016 

§ 23 odst. 2 
až 5 

(2) Bylo-li plátci rozhodnutím celního úřadu zboží propuštěno podle 

odstavce 1 písm. a) je plátce povinen přiznat daň v daňovém přiznání za 

zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do příslušného celního režimu 

propuštěno. 
 (3) Bylo-li plátci rozhodnutím celního úřadu zboží propuštěno podle 

odstavce 1 písm. a) bod 2, je plátce povinen přiznat daň ve výši, která by 

byla vyměřena při propuštění zboží do celního režimu volný oběh v době 

dovozu zboží. 
(4) Pokud byly porušeny podmínky pro osvobození od daně podle § 71g, 

je plátce povinen přiznat daň v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve 

kterém bylo zboží do celního režimu volný oběh propuštěno. 

PT  
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(5) Bylo-li osobě, která není plátcem, rozhodnutím celního úřadu zboží 

propuštěno podle odstavce 1 písm. a) bod 2, je tato osoba povinna zaplatit 

daň ve výši, která by byla vyměřena při propuštění zboží do celního 

režimu volný oběh v době dovozu zboží. 
  9143      
Článek 212 Členské státy mohou osoby povinné k dani osvobodit od odvodu splatné 

daně, je–li její výše zanedbatelná. 
  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 213 

odst. 1 
Identifikace 
 
Každá osoba povinná k dani oznámí zahájení, změnu nebo ukončení 

činnosti, kterou vykonává jako osoba povinná k dani. 
Členské státy umožní a mohou i vyžadovat podávání těchto oznámení 

elektronickými prostředky v souladu s podmínkami, které stanoví. 

280/2009 
ve znění 

458/2011 

§ 125  Registrační povinnost vzniká daňovému subjektu, kterému vznikne 

povinnost podat přihlášku k registraci k jednotlivé dani. 
PT  

  280/2009 
ve znění 

458/2011 

§ 127 odst. 1 (1) Dojde-li ke změně údajů, které je povinen daňový subjekt uvádět při 

registraci, je povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, 

kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány 

důvody. 

  

  280/2009 
ve znění 

344/2013 
298/2016 
170/2017 

§ 71 odst. 1 a 

3 
(1) Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou 
a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky 

vlastnoručního podpisu, nebo 
b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho 

datové schránky. 
 (3) Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití 

datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní 

předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 

dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným v 

odstavci 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.  

  

  280/2009 
ve znění 

458/2011 
170/2017 

§ 72 odst. 1 a 

3 
(1) Přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné 

daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení lze podat jen na tiskopise 

vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové 

tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto 

tiskopisem.  
(3) Podání podle odstavce 1 lze učinit i datovou zprávou ve formátu a 

struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 

odst. 1 nebo 3. 

  

   9781     
Článek 213 

odst. 2 
Aniž je dotčen odst. 1 první pododstavec, oznámí každá osoba povinná k 

dani nebo právnická osoba nepovinná k dani, která uskutečňuje pořízení 

zboží uvnitř Společenství, jež nejsou předmětem daně podle čl. 3 odst. 1, 
že uskutečňuje tato pořízení, jestliže již přestaly být splňovány podmínky 

pro to, aby tato plnění nebyla předmětem DPH podle uvedeného článku. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 97 Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode 

dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou. 
PT  
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  235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 

§ 6g Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba 

nepovinná k dani jsou identifikovanými osobami, pokud v tuzemsku 

pořizují zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, kromě 

zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při 

dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu, 

ode dne prvního pořízení tohoto zboží. 

  

  235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 2a odst. 2 

až 4 
 (2) Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud 
a) celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v příslušném 

ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 326 000 Kč a 
b) pořízení zboží je uskutečněno 
1. osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem, 
2. osvobozenou osobou, která není plátcem, 
3. osobou povinnou k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od 

daně bez nároku na odpočet daně, 
4. osobou povinnou k dani, na kterou se v jiném členském státě vztahuje 

společný režim daňového paušálu pro zemědělce, nebo 
5. právnickou osobou nepovinnou k dani. 
(3) Do celkové hodnoty pořízeného zboží podle odstavce 2 písm. a) se 

nezahrnuje hodnota pořízeného 
a) nového dopravního prostředku, 
b) zboží, které je předmětem spotřební daně, 
c) zboží uvedeného v odstavci 1. 
(4) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na pořízení zboží, které je předmětem 

spotřební daně, a pořízení nového dopravního prostředku. 

  

Článek 214 

odst. 1 
Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby bylo následujícím 

osobám přiděleno osobní identifikační číslo: 
a) každé osobě povinné k dani s výjimkou osob uvedených v čl. 9 odst. 2, 
která uskutečňuje na jejich území dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při 

kterých jí vzniká nárok na odpočet daně, kromě dodání zboží nebo 

poskytnutí služeb, při nichž daň odvádí podle článků 194 až 197 a článku 

199 výhradně pořizovatel nebo příjemce; 
b) každé osobě povinné k dani nebo právnické osobě nepovinné k dani, 

která uskuteční pořízení zboží uvnitř Společenství, jež jsou předmětem 

daně podle čl. 2 odst. 1 písm. b), nebo která využila možnost učinit svá 

pořízení uvnitř Společenství předmětem daně podle čl. 3 odst. 3; 
c) každé osobě povinné k dani, která uskutečňuje na jejich území pořízení 

zboží uvnitř Společenství pro potřeby svých plnění v rámci činností 

uvedených v čl. 9 odst. 1 druhém pododstavci a prováděných mimo toto 

území. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
170/2017 

§ 94  (1) Osoba povinná k dani uvedená v § 6 je povinna podat přihlášku k 

registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém 

překročila stanovený obrat. 
(2) Plátce uvedený v § 6b až 6e je povinen podat přihlášku k registraci do 

15 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 94a (1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která 

uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, 

může podat přihlášku k registraci. 
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(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a 

která bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem 

plnění v tuzemsku, může podat přihlášku k registraci. 
  235/2004 

ve znění 

502/2012 

§ 97 Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode 

dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou. 
  

  235/2004 
ve znění 

196/2014 
360/2014 
80/2019 

§ 97a (1) Osoba povinná k dani může podat přihlášku k registraci, pokud 
a) má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, 
b) není plátcem a 
c) bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho 

správního místa. 
(2) Osoba podle § 6k nebo § 6l může podat přihlášku k registraci. 
(2) Osoba, která bude uskutečňovat pořízení zboží podle § 2b, nebo osoba 

podle § 6l mohou podat přihlášku k registraci. 

  

  235/2004 
ve znění 

170/2017 

§ 95a odst. 5, 

6 a 7 
(5) Osoba povinná k dani je členem skupiny ode dne zápisu přeměny 

obchodní korporace do obchodního rejstříku, pokud na ni při této přeměně 

přechází nebo je převáděno jmění 
a) zanikajícího člena skupiny, pokud není v okamžiku zániku člena 

skupiny samostatnou osobou povinnou k dani, nebo 
b) rozdělovaného člena skupiny, pokud je v okamžiku přeměny nově 

vznikající osobou povinnou k dani. 
(6) Osoba povinná k dani je plátcem ode dne zápisu přeměny obchodní 

korporace do obchodního rejstříku, pokud na ni při této přeměně přechází 

nebo je převáděno jmění 
a) zanikajících nebo rozdělovaných členů více skupin, pokud není v 

okamžiku jejich přeměny samostatnou osobou povinnou k dani, nebo 
b) zanikajícího nebo rozdělovaného člena skupiny, která je v okamžiku 

jeho přeměny osobou povinnou k dani. 
(7) Přihlášku k registraci je plátce podle odstavce 6 povinen podat do 15 

dnů ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku. 

  

  235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 

§ 6g Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba 

nepovinná k dani jsou identifikovanými osobami, pokud v tuzemsku 

pořizují zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, kromě 

zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při 

dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu, 

ode dne prvního pořízení tohoto zboží. 

  

  235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 2a odst. 2 a 

4 
(2) Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud 
a) celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v příslušném 

ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 326 000 Kč a 
b) pořízení zboží je uskutečněno 
1. osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem, 
2. osvobozenou osobou, která není plátcem, 
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3. osobou povinnou k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od 

daně bez nároku na odpočet daně, 
4. osobou povinnou k dani, na kterou se v jiném členském státě vztahuje 

společný režim daňového paušálu pro zemědělce, nebo 
5. právnickou osobou nepovinnou k dani. 
 (4) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na pořízení zboží, které je předmětem 

spotřební daně, a pořízení nového dopravního prostředku. 
  9143      
Článek 214 

odst. 2 
Členské státy nejsou povinny přidělit osobní identifikační číslo pro účely 

daně určitým osobám povinným k dani, které uskutečňují příležitostně 

plnění uvedená v článku 12. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR možnost uvedenou v čl. 12 

neuplatňuje. 
NT  

Článek 215  Osobní identifikační číslo pro DPH obsahuje předponu podle kódu ISO 

3166 – alfa 2, podle níž lze určit vydávající členský stát. 
Řecko je však oprávněno používat předponu "EL". 

280/2009 
ve znění 

458/2011 

§ 130 odst. 1 Zaregistrovanému daňovému subjektu přidělí správce daně daňové 

identifikační číslo. Daňové identifikační číslo obsahuje kód „CZ“ a 

kmenovou část, kterou tvoří obecný identifikátor, nebo vlastní identifikátor 

správce daně. 

PT  

Článek 216 Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, že jejich 

identifikační systémy umožní odlišit osoby povinné k dani uvedené v 

článku 214, a k zajištění správného uplatňování přechodného režimu 

zdanění plnění uskutečněných uvnitř Společenství uvedeného v článku 402. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 217 Fakturace 
Definice 
 
Pro účely této kapitoly se "předáním nebo zpřístupněním elektronickými 

prostředky" rozumí předání nebo zpřístupnění dat jejich příjemci za použití 

elektronických zařízení pro zpracování dat (včetně digitální komprese) a 

jejich uchovávání, a to po drátě anebo radiovými, optickými nebo jinými 

elektromagnetickými prostředky. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  

Článek 218 Pojem faktury 
 
Členské státy pro účely této směrnice uznávají za faktury veškeré doklady 

nebo veškerá sdělení v papírové nebo elektronické podobě, jež splňují 

podmínky stanovené v této kapitole. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 26 odst. 1 

až 3 
(1) Daňovým dokladem je písemnost, která splňuje podmínky stanovené v 

tomto zákoně.  
(2) Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu. 
(3) Daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystaven a 

obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě 

musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje. 

PT  

Článek 219 Za fakturu se považuje i každý doklad nebo sdělení, které mění původní 

fakturu a výslovně a jednoznačně na ni odkazuje. 
235/2004
ve znění 

502/2012 

§ 26 odst. 1 1) Daňovým dokladem je písemnost, která splňuje podmínky stanovené v 

tomto zákoně.  
 

PT  

  235/2004 
ve znění 

47/2011 
370/2011 
502/2012 

§ 45 (1) Opravný daňový doklad o opravě základu daně nebo o opravě výše 

daně obsahuje 
a) označení osoby, která uskutečňuje plnění, 
b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, 
c) označení osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, 
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344/2013 
170/2017 
80/2019 

d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 
e) evidenční číslo původního daňového dokladu, 
f) evidenční číslo opravného daňového dokladu, 
g) důvod opravy, 
h) rozdíl mezi opraveným a původním základem daně, 
i) rozdíl mezi opravenou a původní daní, 
j) rozdíl mezi opravenou a původní částkou, kterou osoba, která plnění 

uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem, 
k) den uvedený v § 42 odst. 3. 
(2) Pokud byl původní daňový doklad vystaven jako zjednodušený daňový 

doklad a osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, není plátci dostatečně 

známa, nemusí opravný daňový doklad obsahovat náležitosti podle 

odstavce 1 písm. c), d), h) a i). 
(3) Při opravě základu daně podle § 42 odst. 8 nemusí opravný daňový 

doklad obsahovat náležitosti podle odstavce 1 písm. i) a j). 
(4) Pokud se oprava základu daně nebo oprava výše daně týká více 

zdanitelných plnění, ke kterým byly vystaveny samostatné daňové 

doklady, mohou být údaje, které jsou společné pro všechny opravy, 

uvedeny na opravném daňovém dokladu pouze jednou. V případě, že na 

opravném daňovém dokladu nejsou uvedena evidenční čísla původních 

daňových dokladů, musí být na opravném daňovém dokladu ve vazbě na 

původní uskutečněná zdanitelná plnění uvedeno takové vymezení těchto 

plnění, aby souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním 

byla jednoznačně určitelná. Dále plátce na opravném daňovém dokladu 

uvede souhrnně rozdíly mezi opravenými a původními základy daně a 

tomu odpovídající částky daně za veškerá opravovaná zdanitelná plnění. 
(5) Opravný daňový doklad lze vystavit i v případě, že je opravou 
zvyšována výše daně, pokud plátce přiznal daň jinak, než stanoví tento 

zákon, a tím snížil daň na výstupu. 
Článek 220 Vystavování faktur 

 
Každá osoba povinná k dani musí zajistit, že buď ona sama, nebo 

pořizovatel či příjemce, anebo třetí osoba jejím jménem a na její účet 

vystaví fakturu v těchto případech: 
1) za dodání zboží nebo poskytnutí služby jiné osobě povinné k dani nebo 

právnické osobě nepovinné k dani; 
2) za dodání zboží uvedená v článku 33; 
3) za dodání zboží za podmínek uvedených v článku 138; 
4) za platbu na její účet předtím, než se uskuteční některé z dodání zboží 

podle bodů 1, 2 a 3; 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  
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5) za platbu na její účet provedenou jinou osobou povinnou k dani nebo 

právnickou osobou nepovinnou k dani předtím, než je poskytnutí služby 

dokončeno. 
Článek 221 1. Členské státy mohou osobám povinným k dani uložit povinnost 

vystavovat faktury za jiná dodání zboží nebo za jiná poskytnutí služeb, než 

jsou uvedena v článku 220, která uskuteční na jejich území. 
Členské státy mohou v případě faktur podle prvního pododstavce uložit 

méně povinností, než je uvedeno v článcích 226, 230, 233, 244 a 246. 
2. Členské státy mohou zprostit osoby povinné k dani povinnosti podle 

článku 220 vystavovat faktury za zboží nebo služby, které dodaly nebo 

poskytly na jejich území a které jsou na základě článků 110 a 111, čl. 125 

odst. 1, článku 127, čl. 128 odst. 1, článků 132, 135, 136, 371, 375, 376 a 

377, čl. 378 odst. 2, čl. 379 odst. 2 a článků 380 až 390 osvobozeny od 

daně, a to s nárokem na odpočet daně odvedené na předchozím stupni i bez 

něj. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  

Článek 222 Členské státy mohou osobám povinným k dani, které dodávají zboží a 

poskytují služby na jejich území, stanovit lhůtu pro vystavení faktur. 
  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  

Článek 223 Za několik samostatných dodání zboží nebo poskytnutí služeb lze za 

podmínek stanovených členskými státy, na jejichž území je zboží dodáno 

nebo služby poskytnuty, vystavit souhrnnou fakturu. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  

Článek 224 1. Fakturu za zboží dodané pořizovateli nebo službu poskytnutou příjemci 

osobou povinnou k dani může po předchozí dohodě mezi oběma stranami 

vystavit pořizovatel nebo příjemce, pokud existuje postup, podle kterého 

osoba povinná k dani, která zboží dodala nebo službu poskytla, přijme 

každou fakturu. 
2. Členské státy, na jejichž území je zboží dodáno nebo služba poskytnuta, 
stanoví podrobnosti a podmínky pro uvedené předchozí dohody a postupy 

přijímání faktur mezi osobou povinnou k dani a pořizovatelem. 
3. Členské státy mohou uložit osobám povinným k dani, které dodávají 

zboží nebo poskytují služby na jejich území, další podmínky pro 

vystavování faktur pořizovatelem nebo příjemcem. Mohou zejména 

požadovat, aby tyto faktury byly vystavovány jménem osoby povinné k 

dani a na její účet. 
Podmínky uvedené v prvním pododstavci musí být vždy stejné bez ohledu 

na místo usazení pořizovatele nebo příjemce. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  

Článek 225 Členské státy mohou osobám povinným k dani, které dodávají zboží nebo 

poskytují služby na jejich území, uložit zvláštní podmínky pro případy, že 

třetí osoba nebo pořizovatel nebo příjemce, který vystavuje faktury, je 

usazen v zemi, se kterou neexistuje právní nástroj, který by upravoval 

vzájemnou pomoc rozsahem obdobnou té, jakou stanoví směrnice 

76/308/EHS a nařízení č. 1798/2003 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  
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Článek 226 

bod 1 až 10 
Obsah faktur 
 
Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení této směrnice, uvádějí se na 

fakturách vystavovaných podle článků 220 a 221 pro účely daně z přidané 

hodnoty povinně pouze tyto údaje: 
1) datum vystavení; 
2) pořadové číslo založené na jedné nebo více sériích, které jednoznačně 

určují fakturu; 
3) identifikační číslo pro DPH uvedené v článku 214, pod nímž osoba 

povinná k dani dodala zboží nebo poskytla službu; 
4) identifikační číslo pro DPH pořizovatele nebo příjemce uvedené v 

článku 214, pod kterým obdržel dodání zboží nebo poskytnutí služby, pro 

které je osobou povinnou odvést daň, anebo dodání zboží podle článku 

138; 
5) plné jméno a adresu osoby povinné k dani a pořizovatele nebo příjemce; 
6) množství a druh dodaného zboží nebo rozsah a druh poskytnuté služby; 
7) den, kdy bylo uskutečněno nebo dokončeno dodání zboží nebo 

poskytnutí služby, nebo den, kdy byla provedena platba uvedená v čl. 220 

bodech 4 a 5, pokud jej lze určit a liší se ode dne vystavení faktury; 
8) základ daně pro každou sazbu nebo osvobození, jednotkovou cenu bez 

DPH a veškeré slevy nebo rabaty, pokud nejsou obsaženy v jednotkové 

ceně; 
9) uplatněnou sazbu daně; 
10) výši daně, jež má být odvedena, není–li uplatněn zvláštní režim, pro 

který tato směrnice tento údaj nepřipouští; 
 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 
360/2014 
170/2017 
80/2019 

§ 29  (1) Daňový doklad musí obsahovat tyto údaje: 
a) označení osoby, která uskutečňuje plnění, 
b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, 
c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 
d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 
e) evidenční číslo daňového dokladu, 
f) rozsah a předmět plnění, 
g) den vystavení daňového dokladu, 
h) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před 

uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň 

nebo přiznat plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu, 
i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, 
j) základ daně, 
k) sazbu daně, 
l) výši daně; tato daň se uvádí v české měně. 
(2) Daňový doklad musí obsahovat rovněž tyto údaje: 
a) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu 

Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, 

je-li plnění osvobozeno od daně, 
b) „vystaveno zákazníkem“, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, 

zmocněna k vystavení daňového dokladu, 
c) „daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro 

kterou je plnění uskutečněno. 
(3) Daňový doklad nemusí obsahovat tyto údaje: 
a) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, není-
li jí přiděleno, 
b) rozsah plnění, není-li v případě přijetí úplaty znám, 
c) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, 

pokud vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění ke dni přijetí 

úplaty, 
d) sazbu daně a výši daně, 
1. jedná-li se o plnění osvobozené od daně, nebo 
2. je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění 

uskutečněno. 
(4) Označením se pro účely daňových dokladů rozumí 
a) obchodní firma nebo jméno, 
b) dodatek ke jménu a 
c) sídlo. 

PT  

Článek 226 

bod 11 
Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení této směrnice, uvádějí se na 

fakturách vystavovaných podle článků 220 a 221 pro účely daně z přidané 

hodnoty povinně pouze tyto údaje: 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  
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11) v případě osvobození od daně nebo je–li pořizovatel nebo příjemce 

osobou povinnou odvést daň, odkaz na použitelné ustanovení této směrnice 

nebo na odpovídající vnitrostátní ustanovení anebo jakýkoli jiný odkaz 

uvádějící, že dodání zboží nebo poskytnutí služby je osvobozeno od daně 

nebo předmětem postupu přenesení daňové povinnosti; 
Článek 226 

bod 12 
Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení této směrnice, uvádějí se na 

fakturách vystavovaných podle článků 220 a 221 pro účely daně z přidané 

hodnoty povinně pouze tyto údaje: 
12) v případě dodání nových dopravních prostředků uskutečněného za 

podmínek stanovených v čl. 138 odst. 1 a odst. 2 písm. a) údaje uvedené v 

čl. 2 odst. 2 písm. b); 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 19 odst. 8 (8) Při dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu 

musí být na daňovém dokladu uveden údaj, že se jedná o nový dopravní 

prostředek, a údaje tuto skutečnost potvrzující. 

PT  

Článek 226 

bod 13 a 14 
Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení této směrnice, uvádějí se na 

fakturách vystavovaných podle článků 220 a 221 pro účely daně z přidané 

hodnoty povinně pouze tyto údaje: 
13) je–li uplatněn zvláštní režim pro cestovní kanceláře, odkaz na článek 

306 nebo na odpovídající vnitrostátní ustanovení anebo jakýkoli jiný odkaz 

uvádějící, že byl tento režim uplatněn; 
14) je–li uplatněn jeden ze zvláštních režimů pro použité zboží, umělecká 

díla, sběratelské předměty a starožitnosti, odkaz na článek 313, článek 326 

nebo článek 333 nebo na odpovídající vnitrostátní ustanovení anebo 

jakýkoli jiný odkaz uvádějící, že byl uplatněn jeden z těchto režimů; 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  

Článek 226 

bod 15 
Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení této směrnice, uvádějí se na 

fakturách vystavovaných podle článků 220 a 221 pro účely daně z přidané 

hodnoty povinně pouze tyto údaje: 
15) je–li osobou povinnou odvést daň daňový zástupce ve smyslu článku 

204, identifikační číslo pro DPH tohoto daňového zástupce uvedené v 

článku 214 a jeho plné jméno a adresu. 

  Ustanovení čl. 204 je pro členské  státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. 

Nerelevantní z  hlediska transpozice. 
NT  

Článek 227 Členské státy mohou od osob povinných k dani, které jsou usazeny na 

jejich území a dodávají zboží nebo poskytují služby na jejich území, 

vyžadovat uvedení identifikačního čísla pro DPH pořizovatele nebo 

příjemce uvedeného v článku 214 i v jiných případech, než jsou uvedeny v 

čl. 226 bodě 4. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 29 odst. 1 

písm. d) 
Daňový doklad musí obsahovat tyto údaje: 
d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje 
 

PT  

Článek 228 Členské státy, na jejichž území je zboží dodáno nebo služba poskytnuta, 

mohou povolit, aby doklady nebo sdělení považovaná za fakturu podle 

článku 219 některé povinné údaje neobsahovaly. 

  Ustanovení bylo zrušeno směrnicí 2010/45/EU. NT  

Článek 229 Členské státy nevyžadují, aby faktury byly podepsány. 235/2004 
ve znění 

502/2012 
170/2017 

§ 29 odst. 1 a 

2 
(1) Daňový doklad musí obsahovat tyto údaje: 
a) označení osoby, která uskutečňuje plnění, 
b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, 
c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 
d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 
e) evidenční číslo daňového dokladu, 

PT 1 
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ka 
 

f) rozsah a předmět plnění, 
g) den vystavení daňového dokladu, 
h) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před 

uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň 

nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového 

dokladu, 
i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, 
j) základ daně, 
k) sazbu daně, 
l) výši daně; tato daň se uvádí v české měně. 
(2) Daňový doklad musí obsahovat rovněž tyto údaje: 
a) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu 

Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, 

je-li plnění osvobozeno od daně, 
b) „vystaveno zákazníkem“, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, 

zmocněna k vystavení daňového dokladu, 
c) „daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro 

kterou je plnění uskutečněno. 
  235/2004 

ve znění 

502/2012 
344/2013 

§ 29 odst. 4 (4) Označením se pro účely daňových dokladů rozumí 
a) obchodní firma nebo jméno, 
b) dodatek ke jménu a 
c) sídlo. 

  

Článek 230 Částky uvedené na faktuře lze vyjadřovat v jakékoli měně, je–li výše daně, 

jež má být odvedena, vyjádřena v měně členského státu, kde je zboží 

dodáno nebo služba poskytnuta, s využitím přepočtového mechanismu 

stanoveného v článku 91. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  

Článek 231 Pro účely kontroly mohou členské státy vyžadovat, aby byly faktury za 

zboží dodané nebo služby poskytnuté na jejich území a faktury, které 

obdrží osoby povinné k dani usazené na jejich území, přeloženy do jejich 

národního jazyka. 

  Ustanovení bylo zrušeno směrnicí 2010/45/EU. NT  

Článek 232 Předávání faktur elektronickými prostředky 
 
Faktury vystavené na základě oddílu 2 lze buď předávat na papíře, nebo 

pokud s tím jejich příjemce souhlasí, předávat nebo zpřístupňovat 

elektronickými prostředky. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  

Článek 233  1. Faktury předané nebo zpřístupněné elektronickými prostředky členské 

státy přijímají pod podmínkou, že věrohodnost původu a neporušenost 

jejich obsahu jsou zaručeny jedním z těchto způsobů: 
a) zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu čl. 2 bodu 2 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o 

zásadách Společenství pro elektronické podpisy ; 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  
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b) prostřednictvím elektronické výměny dat (EDI) vymezené v článku 2 

doporučení Komise 1994/820/ES ze dne 19. října 1994 o právních 

aspektech elektronické výměny dat , jestliže dohoda o této výměně stanoví 

užití postupů zaručujících věrohodnost původu a neporušenost dat. 
Faktury však lze předávat nebo zpřístupňovat i jinými elektronickými 

prostředky, s výhradou jejich přijímání členským státem nebo členskými 

státy, jichž se to týká. 
2. Pro účely odst. 1 prvního pododstavce písm. a) mohou dále členské státy 

požadovat, aby se zaručený elektronický podpis zakládal na 

kvalifikovaném osvědčení a byl vytvořen prostředky pro bezpečné 

vytváření podpisu ve smyslu čl. 2 bodů 6 a 10 směrnice 1999/93/ES. 
3. Pro účely odst. 1 prvního pododstavce písm. b) mohou dále členské státy 

za podmínek, které stanoví, požadovat předávání doplňkového souhrnného 

dokladu na papíře. 
Článek 234 Členské státy nesmějí ukládat osobám povinným k dani, které dodávají 

zboží nebo poskytují služby na jejich území, žádné jiné povinnosti nebo 

náležitosti související s použitím systému elektronického předávání nebo 

zpřístupňování faktur. 

  Ustanovení bylo zrušeno směrnicí 2010/45/EU. NT  

Článek 235 Členské státy mohou stanovit zvláštní podmínky pro vystavování faktur 

elektronickými prostředky za zboží dodané nebo služby poskytnuté na 

jejich území ze země, se kterou neexistuje právní nástroj, který by 

upravoval vzájemnou pomoc rozsahem obdobnou té, jakou stanoví 

směrnice 76/308/EHS a nařízení (ES) č. 1798/2003. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  

Článek 236 V případě většího počtu faktur předávaných nebo zpřístupňovaných 

stejnému příjemci těchto faktur elektronickými prostředky mohou být 

údaje společné jednotlivým fakturám uvedeny pouze jednou, pokud jsou u 
každé faktury přístupné všechny informace. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  

Článek 237 Komise předloží do 31. prosince 2008 zprávu případně doprovázenou 

návrhem na změnu podmínek elektronické fakturace, aby byl vzat v úvahu 

budoucí technologický vývoj v této oblasti. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  

Článek 238 Zjednodušující opatření 
 
1. Po konzultaci s výborem pro DPH mohou členské státy za podmínek 

jimi určených stanovit, že s výhradou možností, které mohou členské státy 

využít podle článků 227, 228 a 231, nemusí faktury za zboží dodané nebo 

za služby poskytnuté na jejich území v následujících případech obsahovat 

některé z náležitostí stanovených v článcích 226 a 230: 
a) pokud je částka faktury nízká; 
b) pokud obchodní nebo správní praxe v daném hospodářském odvětví 

nebo technické podmínky, za nichž jsou faktury vystavovány, činí dodržení 

všech požadavků uvedených v článcích 226 a 230 obtížným. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  
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2. Faktury musí v každém případě obsahovat 
a) datum vystavení; 
b) identifikaci osoby povinné k dani; 
c) identifikaci druhu dodaného zboží nebo poskytnuté služby; 
d) výši daně, která má být odvedena, nebo údaje potřebné k jejímu 

výpočtu. 
3. Zjednodušení stanovené v odstavci 1 nelze použít u plnění uvedených v 

článcích 20, 21, 22, 33, 36, 138 a 141. 
Článek 239 Jestliže členské státy využijí možnost stanovenou v čl. 272 odst. 1 prvním 

pododstavci písm. b) a upustí od přidělení identifikačního čísla pro DPH 

osobám povinným k dani, které neuskutečňují žádné z plnění uvedených v 

článcích 20, 21, 22, 33, 36, 138 a 141, je třeba namísto tohoto 

identifikačního čísla, které nebylo dodavateli, poskytovateli, pořizovateli 

nebo zákazníkovi přiděleno, použít jiné číslo, zvané daňové registrační 

číslo, definované dotyčným členským státem. 

  Uvedené ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. 

Nerelevantní z hlediska transpozice. 
NT  

Článek 240 Bylo–li osobě povinné k dani přiděleno identifikační číslo pro DPH, 

mohou členské státy, které využijí možnost stanovenou v čl. 272 odst. 1 
prvním pododstavci písm. b), dále požadovat, aby faktura obsahovala 
1) u poskytnutí služeb uvedených v článcích 44, 47, 50, 53, 54 a 55 a u 

dodání zboží uvedených v článcích 138 a 141 identifikační číslo pro DPH a 

daňové registrační číslo dodavatele nebo poskytovatele; 
2) u jiných dodání zboží a poskytnutí služeb pouze daňové registrační číslo 

dodavatele nebo poskytovatele, anebo pouze identifikační číslo pro DPH. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 241 Účetnictví 
Definice 
 
Pro účely této kapitoly se "uchováváním faktury elektronickými 

prostředky" rozumí uchovávání dat prostřednictvím elektronických zařízení 

pro zpracování (včetně digitální komprese) a uchovávání dat, a to po drátě 

anebo radiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 242 Obecné povinnosti 
 
Každá osoba povinná k dani vede účetnictví dostatečně podrobné k 

uplatnění daně a kontrole jejího uplatnění správcem daně. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 
360/2014 
170/2017 

§ 100 (1) Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely 

daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým 

povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání, 

souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení. 
(2) Plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty u 

přijatých zdanitelných plnění, která použije pro uskutečňování plnění s 

nárokem na odpočet daně, také daňové identifikační číslo osoby, která 

uskutečňuje plnění, s výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny 
zjednodušené daňové doklady. 
(3) Plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty 

přehled 

PT  
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a) uskutečněných plnění, která jsou osvobozena od daně nebo nejsou 

předmětem daně, 
b) obchodního majetku. 
(4) V evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vede člen skupiny 

odděleně plnění, která uskutečnil pro ostatní členy skupiny.  
  235/2004 

ve znění 

502/2012 
344/2013 
80/2019 

§ 100a (1) Plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují zboží z jiného 

členského státu, jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané 

hodnoty hodnotu pořízeného zboží v členění na pořízení zboží z 

jednotlivých jiných členských států. 
(2) Osoba, která uskutečňuje zasílání zboží z tuzemska do jiného 

členského státu, je povinna vést evidenci o hodnotě zaslaného zboží, 

popřípadě o volbě podle § 8 odst. 3, v členění podle jednotlivých jiných 

členských států. 

  

Článek 243 1. Každá osoba povinná k dani vede seznam zboží, které odeslala či 

přepravila nebo které bylo odesláno či přepraveno na její účet z území 

členského státu zahájení odeslání nebo přepravy zboží, ale uvnitř 

Společenství, pro účely plnění spočívajících v práci na tomto zboží nebo v 

jeho dočasném používání, která jsou uvedena v čl. 17 odst. 2 písm. f), g) a 
h). 
2. Každá osoba povinná k dani vede dostatečně podrobné účetnictví 

umožňující identifikaci zboží jí odeslaného z jiného členského státu osobou 

povinnou k dani identifikovanou pro účely DPH nebo na její účet v tomto 

jiném členském státě, v souvislosti s poskytnutím služby spočívající v 

ocenění nebo v práci na tomto zboží podle čl. 52 písm. c). 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  

Článek 244 Konkrétní povinnosti týkající se uchování všech faktur 
 
Každá osoba povinná k dani zajistí, že jsou uchovány kopie faktur, které 

sama vystavila nebo které vystavil pořizovatel nebo příjemce nebo třetí 

osoba jejím jménem a na její účet, a všechny faktury, které obdržela. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 35 odst. 1 a 
2 

(1) Povinnost uchovávat daňové doklady má uchovatel, kterým je osoba 

povinná k dani, která 
a) daňový doklad vystavila nebo jejímž jménem byl daňový doklad 

vystaven, pokud jde o daňové doklady za uskutečněná plnění, nebo 
b) má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a která je plátcem nebo 

identifikovanou osobou, pokud jde o daňové doklady za všechna plnění 

přijatá v souvislosti se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku. 
(2) Daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího 

období, ve kterém se plnění uskutečnilo. 

PT  

Článek 245 1. Pro účely této směrnice může osoba povinná k dani určit místo 

uchovávání všech faktur pod podmínkou, že faktury nebo informace 

uchovávané v souladu s článkem 244 zpřístupní bez zbytečného prodlení 

příslušným orgánům, kdykoli o to požádají. 
2. Členské státy mohou požadovat, aby jim osoby povinné k dani usazené 

na jejich území oznámily místo uchovávání faktur, pokud je mimo jejich 

území. 
Členské státy kromě toho mohou požadovat, aby osoby povinné k dani 

usazené na jejich území uchovávaly na jejich území faktury vystavené jimi 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
360/2014 

§ 35 odst. 3 a 
4 

(3) Uchovatel se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku je povinen 

uchovávat daňové doklady v tuzemsku. To neplatí, pokud je uchovává 

způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup. 
(4) Pokud má uchovatel sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, je povinen 

předem oznámit správci daně místo uchovávání daňových dokladů v 

případě, že toto místo není v tuzemsku. 
 

PT  
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samými, pořizovatelem nebo příjemcem nebo třetí osobou jejich jménem a 

na jejich účet, jakož i všechny faktury, které obdržely, pokud nejsou 

uchovány elektronickými prostředky zaručujícími plný přístup on–line k 
dotyčným údajům. 

  235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 35a odst. 4 (4) Pokud uchovatel uchovává daňové doklady prostřednictvím 

elektronických prostředků zaručujících nepřetržitý dálkový přístup k 

uchovávaným datům, je povinen zajistit pro správce daně bezodkladně 

přístup k těmto dokladům, možnost stahovat je a používat je, pokud jde o 
a) daňové doklady uchovávané osobou povinnou k dani, která má sídlo 

nebo provozovnu v tuzemsku, nebo 
b) daňové doklady za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku 

uchovávané osobou povinnou k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v 

tuzemsku. 

  

Článek 246 Věrohodnost původu a neporušenost obsahu uchovávaných faktur a jejich 

čitelnost musí být zaručeny po celou dobu uchovávání. 
V případě faktur uvedených v čl. 233 odst. 1 druhém pododstavci nesmějí 

být údaje, které obsahují, měněny a musí zůstat čitelné po celou dobu 

uchovávání. 

  Ustanovení bylo zrušeno směrnicí 2010/45/EU. NT  

Článek 247 

odst. 1 
1. Každý členský stát určí období, po něž musí osoby povinné k dani 

zajistit uchovávání faktur za zboží dodané nebo služby poskytnuté na jeho 

území a faktury, které obdržely osoby povinné k dani usazené na jeho 

území. 
 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 35 odst.  1 
a 2 

(1) Povinnost uchovávat daňové doklady má uchovatel, kterým je osoba 

povinná k dani, která 
a) daňový doklad vystavila nebo jejímž jménem byl daňový doklad 

vystaven, pokud jde o daňové doklady za uskutečněná plnění, nebo 
b) má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a která je plátcem nebo 

identifikovanou osobou, pokud jde o daňové doklady za všechna plnění 

přijatá v souvislosti se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku. 
(2) Daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího 

období, ve kterém se plnění uskutečnilo. 

PT  

Článek 247 

odst 2 a 3 
2. Aby se zaručilo plnění podmínek stanovených v článku 246, může 

členský stát uvedený v odstavci 1 požadovat, aby byly faktury uchovávány 

v původní podobě, papírové nebo elektronické, ve které byly předány nebo 

zpřístupněny. Jsou–li faktury uchovávány elektronickými prostředky, může 

také požadovat, aby byla rovněž uchovávána data zaručující věrohodnost 

původu a neporušenost obsahu, jak je stanoveno v čl. 246 prvním 

pododstavci. 
3. Členský stát uvedený v odstavci 1 může stanovit zvláštní podmínky 

zakazující nebo omezující uchovávání faktur v zemi, se kterou neexistuje 

právní nástroj, který by upravoval vzájemnou pomoc rozsahem obdobnou 

té, jakou stanoví směrnice 76/308/EHS a nařízení (ES) č. 1798/2003, a 

právo na přístup elektronickými prostředky, stahování a používání podle 

článku 249. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  
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Článek 248 Členské státy mohou za podmínek, které stanoví, vyžadovat uchovávání 

faktur obdržených osobami nepovinnými k dani 
  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 249 Právo na přístup k fakturám uchovávaným elektronickými prostředky v 

jiném členském státě 
 
Uchovává–li osoba povinná k dani faktury, které vystavuje nebo přijímá, 

elektronickými prostředky zajišťujícími přístup on–line k údajům a 

nachází–li se místo uchovávání v jiném členském státě, než kde je usazena, 
jsou příslušné orgány členského státu, v němž je usazena, pro účely této 

směrnice oprávněny mít přístup k těmto fakturám pomocí elektronických 

prostředků, stahovat je a používat je v mezích stanovených předpisy 

členského státu, ve kterém je osoba povinná k dani usazena, a v rozsahu, ve 

kterém je tento stát potřebuje pro účely kontroly. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU. NT  

Článek 250 

odst. 1 
Přiznání k DPH 
 
Každá osoba povinná k dani podá přiznání k dani z přidané hodnoty, které 

obsahuje všechny údaje potřebné k výpočtu splatné daně a k provedení 

odpočtu daně, včetně celkové hodnoty plnění vztahujících se k této dani a 

odpočtu a celkové hodnoty plnění osvobozených od daně, do té míry, do 

jaké je to nezbytné ke stanovení základu daně. 

235/2004 
ve znění 

360/2014 
243/2016 
170/2017 
80/2019 

§ 101 odst. 1 Daňové přiznání má povinnost podat 
a) plátce, 
b) identifikovaná osoba, 
c) osoba, která není plátcem a které vznikla povinnost přiznat daň, kterou 

uvedla na jí vystaveném dokladu, a to do 25 dnů po skončení kalendářního 

měsíce, ve kterém doklad vystavila, nebo 
d) osoba, která není plátcem, které vznikla povinnost přiznat daň podle § 

108 odst. 4 písm. g), a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve 

kterém bylo plátcem deklarováno osvobozené dodání zboží do jiného 

členského státu. 

PT 11 

  235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 101 odst. 4 Plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, je povinen podat 

daňové přiznání pouze za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla 

povinnost přiznat daň nebo povinnost přiznat plnění osvobozené od daně. 

Nevznikla-li tomuto plátci ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň 

nebo povinnost přiznat plnění osvobozené od daně, nesděluje tuto 

skutečnost správci daně. 

  

  280/2009 § 135 odst. 1 
a 2 

(1) Řádné daňové tvrzení je povinen podat každý daňový subjekt, kterému 

to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně 

vyzván. 
 (2) Daňový subjekt je povinen v řádném daňovém tvrzení sám vyčíslit daň 

a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření 

daně. 

  

Článek 250 

odst. 2 
V souladu s jimi stanovenými podmínkami členské státy umožní podání 

přiznání k dani podle odstavce 1 elektronickými prostředky a mohou 

rovněž použití elektronických prostředků vyžadovat. 

280/2009 
ve znění 

344/2013 
298/2016 
170/2017  

§ 71 odst. 1 a 

3 
(1) Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou 
a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky 

vlastnoručního podpisu, nebo 
b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho 

datové schránky. 
 (3) Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití 

datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní 
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předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 

dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným v 

odstavci 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav 
 

  280/2009 
ve znění 

458/2011 
267/2014 
170/2017 

§ 72 odst. 1,3 
a 4 

(1) Přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné 

daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení lze podat jen na tiskopise 

vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové 

tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto 

tiskopisem. 
(3) Podání podle odstavce 1 lze učinit i datovou zprávou ve formátu a 

struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 

odst. 1 nebo 3. 
(4) Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou 

schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou 

auditorem, je povinen podání podle odstavce 1 učinit pouze datovou 

zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou 

způsobem uvedeným v § 71 odst. 1.  

  

  235/2004 
ve znění 

113/2016 
80/2019 

§ 101a odst. 

1 
(1) Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni podat elektronicky 
a) přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů, 
b) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, 
c) kontrolní hlášení, souhrnné hlášení nebo jiné hlášení, s výjimkou hlášení 

podle § 19, 
d) přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo 

hlášení.  

 15 

   9781     
Článek 251 Kromě údajů uvedených v článku 250 uvádí přiznání k dani za dané 

zdaňovací období tyto údaje: 
a) celkovou hodnotu, bez DPH, dodání zboží uvedených v článku 138, při 

nichž v daném zdaňovacím období vznikla daňová povinnost; 
b) celkovou hodnotu, bez DPH, dodání zboží uvedených v článcích 33 a 36 

a uskutečněných na území jiného členského státu, při nichž v daném 

zdaňovacím období vznikla daňová povinnost, pokud se místo zahájení 

odeslání nebo přepravy zboží nachází v členském státě, v němž musí být 

přiznání k dani podáno; 
c) celkovou hodnotu, bez DPH, pořízení zboží uvnitř Společenství a plnění, 

jež se za taková pořízení podle článků 21 a 22 považují, uskutečněných v 

členském státě, v němž musí být přiznání k DPH podáno, a při nichž v 

daném zdaňovacím období vznikla daňová povinnost; 
d) celkovou hodnotu, bez DPH, dodání zboží uvedených v článcích 33 a 36 

a uskutečněných v členském státě, v němž musí být přiznání k DPH 

podáno, při nichž v daném zdaňovacím období vznikla daňová povinnost, 

280/2009 
ve znění 

458/2011 

§ 72 odst. 1  (1) Přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné 

daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení lze podat jen na tiskopise 

vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové 

tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto 

tiskopisem. 
 
 

PT 11 
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pokud se místo zahájení odeslání nebo přepravy zboží nachází na území 

jiného členského státu; 
e) celkovou hodnotu, bez DPH, dodání zboží uskutečněných v členském 

státě, v němž musí být přiznání k DPH podáno, pro něž byla osoba povinná 

k dani určena za osobu povinnou odvést daň v souladu s článkem 197 a při 

nichž v daném zdaňovacím období vznikla daňová povinnost. 
Článek 252 
odst. 1 

Přiznání k dani se podává ve lhůtě, kterou stanoví členské státy. Tato lhůta 

nesmí překročit dva měsíce od konce každého zdaňovacího období. 
 

280/2009  § 136 odst. 4 (4) Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se daňové přiznání do 

25 dnů po uplynutí zdaňovacího období. Tuto lhůtu nelze prodloužit. 
PT  

  235/2004 
ve znění 

360/2014 
243/2016 
170/2017 
80/2019 

§ 101 odst. 1 Daňové přiznání má povinnost podat 
a) plátce, 
b) identifikovaná osoba, 
c) osoba, která není plátcem a které vznikla povinnost přiznat daň, kterou 

uvedla na jí vystaveném dokladu, a to do 25 dnů po skončení kalendářního 

měsíce, ve kterém doklad vystavila, nebo 
d) osoba, která není plátcem, které vznikla povinnost přiznat daň podle § 

108 odst. 4 písm. g), a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve 

kterém bylo plátcem deklarováno osvobozené dodání zboží do jiného 

členského státu. 

  

  235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 101 odst. 4 Plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, je povinen podat 

daňové přiznání pouze za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla 

povinnost přiznat daň nebo povinnost přiznat plnění osvobozené od daně. 

Nevznikla-li tomuto plátci ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň 

nebo povinnost přiznat plnění osvobozené od daně, nesděluje tuto 

skutečnost správci daně. 

  

  235/2004 
ve znění 

170/2017 

§ 101b odst. 

1 
Zvláštní ustanovení o podávání daňového přiznání 
(1) Daňové přiznání za zdaňovací období, v němž došlo k účinnosti 

rozhodnutí o úpadku plátce nebo člena skupiny, se podává do 30 dnů ode 

dne účinnosti rozhodnutí o úpadku, pokud ode dne účinnosti rozhodnutí o 

úpadku do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání uplynulo 

méně než 30 dnů. 
(2) Rozhodl-li soud o úpadku člena skupiny, je skupina povinna podat 

nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku tohoto člena 

skupiny daňové přiznání za část zdaňovacího období, která uplynula do 

dne předcházejícího dni účinnosti tohoto rozhodnutí. 
(3) Daňové přiznání za zdaňovací období, ve kterém došlo ke smrti 

zůstavitele, se podává pouze za celé zdaňovací období. 
(4) Osoba spravující pozůstalost je povinna podat daňové přiznání za 

zdaňovací období, ve kterém došlo ke smrti zůstavitele, do 
a) 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, nebo 
b) 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém došlo ke smrti 

zůstavitele, jehož zdaňovacím obdobím bylo kalendářní čtvrtletí, pokud od 
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posledního dne lhůty podle písmene a) do 25 dnů po skončení zdaňovacího 

období, ve kterém došlo ke smrti zůstavitele, uplynulo méně než 25 dnů. 
(5) Ve lhůtě podle odstavce 4 vzniká povinnost podat daňové přiznání 

nebo dodatečné daňové přiznání v případě, kdy původní lhůta pro jeho 

podání dosud neuplynula. 
(6) Lhůty podle odstavců 1, 2 a 4 nelze prodloužit. 

Článek 252 
odst. 2 

Zdaňovací období stanoví členské státy jako měsíční, dvouměsíční nebo 

tříměsíční. 
Členské státy však mohou stanovit odlišná období s podmínkou, že 

nepřekročí jeden rok. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 99  Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. PT  

  235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 

§ 99a (1) Plátce se může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný 

kalendářní rok je kalendářní čtvrtletí, pokud 
a) jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 

000 000 Kč, 
b) není nespolehlivým plátcem, 
c) není skupinou a 
d) změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce ledna 

příslušného kalendářního roku. 
(2) Plátce nemusí změnu zdaňovacího období podle odstavce 1 oznámit 

správci daně, pokud v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 

bylo jeho zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí. 
(3) Změnu zdaňovacího období podle odstavce 1 nelze učinit pro 

kalendářní rok, v němž byl plátce registrován, ani pro bezprostředně 

následující kalendářní rok. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může 

správce daně na žádost plátce podanou do konce měsíce října roku, v němž 

byl plátce registrován, rozhodnout, že změnu zdaňovacího období lze 

učinit pro bezprostředně následující kalendářní rok; takto podaná žádost se 

považuje za oznámení podle odstavce 1 písm. d). 
(4) Stane-li se plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, 

nespolehlivým plátcem, je od následujícího kalendářního čtvrtletí po tom, 

kdy se stal nespolehlivým plátcem, jeho zdaňovacím obdobím kalendářní 

měsíc. 
(5) Obrat se pro účely změny zdaňovacího období stanoví 
a) při fúzi obchodních korporací jako součet obratů obchodních 

společností nebo družstev zúčastněných na fúzi, 
b) při rozdělení obchodních korporací 
1. rozštěpením jako součet obratu zanikající obchodní korporace 

připadající na nástupnickou obchodní korporaci a obratu této nástupnické 

obchodní korporace, 
2. odštěpením jako součet obratu vyčleněné části rozdělované obchodní 

korporace připadající na nástupnickou obchodní korporaci a obratu této 

nástupnické obchodní korporace, 
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c) při převodu jmění na společníka obchodní společnosti jako součet 

obratu obchodní společnosti, která se zrušuje bez likvidace, a obratu 
společníka, na nějž se převádí jmění této společnosti. 

  235/2004 
ve znění 

502/2012 
170/2017 

§ 99b Zdaňovací období v insolvenci 
(1) Zdaňovací období, v němž nastala účinnost rozhodnutí o úpadku, končí 

posledním dnem kalendářního měsíce, v němž nastala účinnost tohoto 

rozhodnutí. Pro období po skončení měsíce, ve kterém nastaly účinky 

rozhodnutí o úpadku, do skončení insolvenčního řízení, je zdaňovacím 

obdobím kalendářní měsíc. 
(2) Pro období po skončení měsíce, ve kterém bylo skončeno insolvenční 

řízení, do konce kalendářního roku je zdaňovacím obdobím kalendářní 

měsíc. 
(3) Plátce nemůže změnit zdaňovací období pro kalendářní rok 

bezprostředně následující po kalendářním roce, ve kterém došlo ke 

skončení insolvenčního řízení. 

  

Článek 253 Švédsko může u malých a středních podniků uplatňovat zjednodušený 

postup, podle něhož mohou osoby povinné k dani, které uskutečňují 

zdanitelná plnění pouze v tuzemsku, podávat přiznání k dani tři měsíce po 

konci ročního zdaňovacího období pro přímé daně. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 254 U dodání nových dopravních prostředků za podmínek stanovených čl. 138 

odst. 2 písm. a), která uskuteční osoba povinná k dani identifikovaná pro 

účely DPH pořizovateli neidentifikovanému pro účely DPH nebo která 

uskuteční osoba povinná k dani uvedená v čl. 9 odst. 2, přijmou členské 

státy opatření nezbytná k zajištění toho, že prodávající sdělí veškeré údaje 

potřebné k uplatnění daně a kontrole jejího uplatnění správcem daně. 

235/2004 
ve znění 

344/2013  

§ 19 odst. 4, 
1. a 2. věta  

Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného 

členského státu osobě, která není registrovaná k dani v jiném členském 

státě, uskutečňuje plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, 

pokud je nový dopravní prostředek přemístěn do jiného členského státu a 

plátce společně s pořizovatelem předloží místně příslušnému správci daně 

hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu 

ve lhůtě pro podání daňového přiznání, ke kterému přiloží kopii 

vystaveného daňového dokladu. Dodání nového dopravního prostředku do 

jiného členského státu osobě, která není registrovaná k dani, plátce 

neuvádí do souhrnného hlášení. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

360/2014  

§ 19 odst. 5 Osoba, která není plátcem, a příležitostně dodá nový dopravní prostředek, 

který je přemístěn do jiného členského státu, se považuje za osobu 

oprávněnou uplatnit nárok na odpočet daně, kterou zaplatila při nabytí 

nového dopravního prostředku ve sjednané ceně nebo při dovozu nebo při 

pořízení z jiného členského státu, a to maximálně do výše daně, kterou by 

byl povinen odvést plátce, pokud by dodání bylo zdanitelným plněním v 

tuzemsku. Tato osoba je oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně u svého 

místně příslušného správce daně v daňovém přiznání, ke kterému přiloží 

kopii daňového dokladu, a s hlášením o dodání nového dopravního 

prostředku předloží daňové přiznání do 10 dnů ode dne dodání nového 

dopravního prostředku do jiného členského státu. Pokud nárok na odpočet 

daně neuplatní v tomto daňovém přiznání nebo na požádání správce daně 
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neposkytne informace nutné ke správnému stanovení nároku na odpočet 

daně, její nárok zaniká. 
Článek 255 Určí–li členské státy pořizovatele investičního zlata za osobu povinnou 

odvést daň podle čl. 198 odst. 1 nebo využijí–li v případě zlata surového 

nebo ve formě polotovaru nebo investičního zlata vymezeného v čl. 344 

odst. 1 možnost stanovenou v čl. 198 odst. 2 a určí–li za osobu povinnou 
odvést daň pořizovatele, přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, že tato 

osoba splní povinnosti ohledně podání přiznání k dani podle této kapitoly. 

235/2004 
ve znění 

47/2011 
502/2012 
360/2014 
243/2016 
80/2019 

§ 92a  odst. 

1, 4, 5 a 6 
(1) V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo 

zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen 

přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
(4) Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové 

povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely 

daně z přidané hodnoty. Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro 

kterého je plnění uskutečněno. 
(4) Režim přenesení daňové povinnosti v případě, že plátce, který 

poskytnul nebo přijal zdanitelné plnění, nesplnil svou registrační povinnost 

ve stanovené lhůtě, nelze použít do dne nabytí právní moci rozhodnutí, 

kterým je registrován jako plátce. 
(6) Pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před 

uskutečněním zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, 
použije se režim přenesení daňové povinnosti při uskutečnění zdanitelného 

plnění na daň vypočtenou ze základu daně stanoveného podle § 37a odst. 

1. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

47/2011 

§ 92b odst. 2 Při dodání zlata plátci, s výjimkou České národní banky, použije plátce 

režim přenesení daňové povinnosti. 
  

  235/2004 
ve znění 

502/2012 
360/2014 

§ 100 odst. 1 Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely 

daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým 

povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání, 

souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení. 

  

Článek 256 Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby osoby, které 

se podle článků 194 až 197 a článku 204 považují za osoby povinné odvést 

daň namísto osoby povinné k dani, která není usazena na jejich území, 

splnily povinnosti ohledně podání přiznání k dani podle této kapitoly. 

235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 108 odst. 3 
a 4 

(3) Pokud zdanitelné plnění uskutečňuje osoba neusazená v tuzemsku, je 

povinna přiznat daň osoba, která toto plnění přijala, a to 
a) plátce nebo identifikovaná osoba, pokud se jedná o 
1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d, 
2. dodání zboží s instalací nebo montáží, pokud osoba neusazená v 

tuzemsku není registrovaná jako plátce, nebo 
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, 
b) plátce, kterému je dodáno zboží, pokud osoba neusazená v tuzemsku 

není registrovaná jako plátce; toto ustanovení se nepoužije v případě, že 

plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve 

stanovené lhůtě, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je 

registrován jako plátce. 
(4) Přiznat daň jsou povinni 
a) plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové 

povinnosti, 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



VII. část 1 
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32006L0112.docx      str. 138 z 186   

Celex: 32006L0112 Lhůta pro implementaci 31.12.2007 Úřední věstník L 247 2006 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Ing. Iva Cila, 18. 5. 2020 
Název: Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty  Schválil    (jméno+datum): Ing. Ondřej Fasora, Ph.D., 18. 5.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., písm., 

atd.) 

Citace ustanovení 
Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

b) kupující, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, kterému je 

dodáváno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území Evropské unie 

formou třístranného obchodu, 
c) plátce, na jehož účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, 

u kterého vzniká povinnost přiznat daň podle § 23 odst. 1 písm. a) a § 23 

odst. 4, 
d) uživatel, který poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního režimu 

jednoho správního místa, 
e) osoba, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného 

členského státu podle § 19 odst. 6, 
f) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň, 
g) osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s 

místem plnění v tuzemsku od plátce, jestliže 
1. zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a 
2. plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží 

do jiného členského státu. 
  235/2004 

ve znění 

360/2014 
170/2017 

§ 101 odst. 1, 
písm. a) až c) 

Daňové přiznání má povinnost podat 
a) plátce, 
b) identifikovaná osoba, 
c) osoba, která není plátcem a které vznikla povinnost přiznat daň, kterou 

uvedla na jí vystaveném dokladu, a to do 25 dnů po skončení kalendářního 

měsíce, ve kterém doklad vystavila 

  

Článek 257 Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby právnické 

osoby nepovinné k dani, které jsou osobami povinnými odvést daň při 

pořízeních zboží uvnitř Společenství uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) 
bodě i), splnily povinnosti ohledně podání přiznání k dani podle této 

kapitoly. 

235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 108 odst. 2 Při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku 

jsou povinni přiznat daň plátce nebo identifikovaná osoba, kteří toto zboží 

pořizují. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

360/2014 
170/2017 

§ 101 odst. 1 
písm. a) až c) 

Daňové přiznání má povinnost podat 
a) plátce, 
b) identifikovaná osoba, 
c) osoba, která není plátcem a které vznikla povinnost přiznat daň, kterou 

uvedla na jí vystaveném dokladu, a to do 25 dnů po skončení kalendářního 

měsíce, ve kterém doklad vystavila 

  

Článek 258 Členské státy stanoví pravidla pro podávání přiznání k dani při pořízení 

nových dopravních prostředků uvnitř Společenství uvedeném v čl. 2 odst. 1 
písm. b) bodě ii) a při pořízení výrobků podléhajících spotřební dani 

uvedeném v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodě iii) uvnitř Společenství. 

235/2004 
ve znění 

360/2014 
344/2013 
80/2019 

§ 19 odst. 4, 
3. věta, 

odst. 6 a 
odst. 7  

(4) Plátce, který pořizuje za úplatu nový dopravní prostředek z jiného 

členského státu od osoby, která není osobou registrovanou k dani v jiném 

členském státě, uskutečňuje také pořízení zboží z jiného členského státu, 

které je předmětem daně v tuzemsku, a k daňovému přiznání je povinen 

přiložit hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a kopii daňového 

dokladu, který mu vystavil dodavatel.  
(6) Osoba, která není plátcem a pořizuje v tuzemsku nový dopravní 

prostředek z jiného členského státu, je povinna předložit daňové přiznání, 

ke kterému přiloží kopii daňového dokladu a hlášení o pořízení nového 

PT  
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Ustanovení 

(článek,odst., písm., 

atd.) 

Citace ustanovení 
Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

dopravního prostředku do 10 dnů ode dne pořízení nebo ve lhůtě pro 

podání daňového přiznání, jde-li o identifikovanou osobu; tyto lhůty nelze 

prodloužit. Na základě tohoto daňového přiznání správce daně vyměří 

částku daně, kterou je pořizující osoba povinna zaplatit místně příslušnému 

správci daně do 25 dnů ode dne, kdy jí daň byla vyměřena. 
(7) Osoba, která pořizuje nový dopravní prostředek z jiného členského 

státu, který bude registrován v registru silničních vozidel, může před 

podáním daňového přiznání podat hlášení o pořízení nového dopravního 

prostředku a zaplatit zálohu ve výši daně z pořízení nového dopravního 

prostředku. K hlášení o pořízení nového dopravního prostředku je povinna 

přiložit kopii daňového dokladu, který jí vystavil dodavatel z jiného 

členského státu. Zaplacení zálohy správce daně na žádost pořizovatele 

potvrdí. 
  235/2004 

ve znění 

80/2019 

§ 108 odst. 3 
a 4 

(3) Pokud zdanitelné plnění uskutečňuje osoba neusazená v tuzemsku, je 

povinna přiznat daň osoba, která toto plnění přijala, a to 
a) plátce nebo identifikovaná osoba, pokud se jedná o 
1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d, 
2. dodání zboží s instalací nebo montáží, pokud osoba neusazená v 

tuzemsku není registrovaná jako plátce, nebo 
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, 
b) plátce, kterému je dodáno zboží, pokud osoba neusazená v tuzemsku 

není registrovaná jako plátce; toto ustanovení se nepoužije v případě, že 

plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve 

stanovené lhůtě, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je 
registrován jako plátce. 
(4) Přiznat daň jsou povinni 
a) plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové 

povinnosti, 
b) kupující, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, kterému je 

dodáváno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území Evropské unie 

formou třístranného obchodu, 
c) plátce, na jehož účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, 

u kterého vzniká povinnost přiznat daň podle § 23 odst. 1 písm. a) a § 23 

odst. 4, 
d) uživatel, který poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního režimu 

jednoho správního místa, 
e) osoba, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného 

členského státu podle § 19 odst. 6, 
f) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň, 
g) osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s 

místem plnění v tuzemsku od plátce, jestliže 
1. zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a 
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Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

2. plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží 

do jiného členského státu. 
  235/2004 

ve znění 

360/2014 
170/2017 

§ 101 odst. 1 
písm. a) až c) 

Daňové přiznání má povinnost podat 
a) plátce, 
b) identifikovaná osoba, 
c) osoba, která není plátcem a které vznikla povinnost přiznat daň, kterou 

uvedla na jí vystaveném dokladu, a to do 25 dnů po skončení kalendářního 

měsíce, ve kterém doklad vystavila 

  

Článek 259 Členské státy mohou od osob, které uskutečňují pořízení nových 

dopravních prostředků uvnitř Společenství uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b) 
bodě ii), vyžadovat, aby při podání přiznání k dani poskytly veškeré údaje 

potřebné k uplatnění daně a kontrole jejího uplatnění správcem daně. 

235/2004  
ve znění 

344/2013 
80/2019 

§ 19 odst. 4, 
3. věta, 

odst. 6, 
1. věta,  a 

odst. 7, 1.  a 
2. věta 

(4) Plátce, který pořizuje za úplatu nový dopravní prostředek z jiného 

členského státu od osoby, která není osobou registrovanou k dani v jiném 

členském státě, uskutečňuje také pořízení zboží z jiného členského státu, 

které je předmětem daně v tuzemsku, a k daňovému přiznání je povinen 

přiložit hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a kopii daňového 

dokladu, který mu vystavil dodavatel.  
(6) Osoba, která není plátcem a pořizuje v tuzemsku nový dopravní 

prostředek z jiného členského státu, je povinna předložit daňové přiznání, 

ke kterému přiloží kopii daňového dokladu a hlášení o pořízení nového 

dopravního prostředku do 10 dnů ode dne pořízení nebo ve lhůtě pro 

podání daňového přiznání, jde-li o identifikovanou osobu; tyto lhůty nelze 

prodloužit.  
(7) Osoba, která pořizuje nový dopravní prostředek z jiného členského 

státu, který bude registrován v registru silničních vozidel, může před 

podáním daňového přiznání podat hlášení o pořízení nového dopravního 

prostředku a zaplatit zálohu ve výši daně z pořízení nového dopravního 

prostředku. K hlášení o pořízení nového dopravního prostředku je povinna 

přiložit kopii daňového dokladu, který jí vystavil dodavatel z jiného 

členského státu.  

PT  

Článek 260 Členské státy stanoví pravidla pro podávání přiznání k dani při dovozu 

zboží. 
235/2004 
ve znění 

80/2019 

§ 108 odst. 3 
a 4 

(3) Pokud zdanitelné plnění uskutečňuje osoba neusazená v tuzemsku, je 

povinna přiznat daň osoba, která toto plnění přijala, a to 
a) plátce nebo identifikovaná osoba, pokud se jedná o 
1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d, 
2. dodání zboží s instalací nebo montáží, pokud osoba neusazená v 

tuzemsku není registrovaná jako plátce, nebo 
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, 
b) plátce, kterému je dodáno zboží, pokud osoba neusazená v tuzemsku 

není registrovaná jako plátce; toto ustanovení se nepoužije v případě, že 

plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve 

stanovené lhůtě, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je 

registrován jako plátce. 
(4) Přiznat daň jsou povinni 
a) plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové 

povinnosti, 

PT  
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b) kupující, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, kterému je 

dodáváno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území Evropské unie 

formou třístranného obchodu, 
c) plátce, na jehož účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, 

u kterého vzniká povinnost přiznat daň podle § 23 odst. 1 písm. a) a § 23 

odst. 4, 
d) uživatel, který poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního režimu 

jednoho správního místa, 
e) osoba, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného 

členského státu podle § 19 odst. 6, 
f) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň, 
g) osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s 

místem plnění v tuzemsku od plátce, jestliže 
1. zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a 
2. plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží 

do jiného členského státu. 
  235/2004 

ve znění 

360/2014 
170/2017 

§ 101 odst. 1 
písm. a) až c) 

Daňové přiznání má povinnost podat 
a) plátce, 
b) identifikovaná osoba, 
c) osoba, která není plátcem a které vznikla povinnost přiznat daň, kterou 

uvedla na jí vystaveném dokladu, a to do 25 dnů po skončení kalendářního 

měsíce, ve kterém doklad vystavila 

  

Článek 261 1. Členské státy mohou od osoby povinné k dani vyžadovat, aby podala 

přiznání obsahující údaje uvedené v článcích 250 a 251, které se týkají 

všech plnění uskutečněných v předchozím roce. Toto přiznání musí 

obsahovat veškeré údaje potřebné pro jakékoliv opravy. 
2. V souladu s jimi stanovenými podmínkami umožní členské státy podání 

přiznání podle odstavce 1 elektronickými prostředky a mohou rovněž 

použití elektronických prostředků vyžadovat. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 262 Souhrnná hlášení 
 
Každá osoba povinná k dani identifikovaná pro účely DPH podává 

souhrnné hlášení všech pořizovatelů identifikovaných pro účely DPH, 

kterým dodala zboží za podmínek stanovených v čl. 138 odst. 1 a odst. 2 
písm. c), a všech osob identifikovaných pro účely DPH, kterým dodala 

zboží v rámci pořízení uvnitř Společenství uvedených v článku 42. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 263  1. Souhrnné hlášení se vypracovává za každé kalendářní čtvrtletí ve lhůtě a 

postupem stanoveným členskými státy. 
Členské státy však mohou stanovit, že souhrnné hlášení musí být podáváno 

měsíčně.  

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/117/ES. NT  
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2. V souladu s jimi stanovenými podmínkami umožní členské státy podání 

souhrnného hlášení uvedeného v odstavci 1 elektronickými prostředky a 

mohou rovněž použití elektronických prostředků vyžadovat. 
Článek 264 

odst. 1 písm. a) 

a b) 

Souhrnné hlášení uvádí tyto údaje: 
a) identifikační číslo pro DPH osoby povinné k dani v členském státě, v 

němž musí být souhrnné hlášení podáno, pod nímž uskutečnila dodání 

zboží za podmínek stanovených v čl. 138 odst. 1; 
b) identifikační číslo pro DPH pořizovatele v jiném členském státě než v 

členském státě, v němž musí být souhrnné hlášení podáno, pod nímž mu 

bylo zboží dodáno; 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 264 

odst. 1 písm. c) 
Souhrnné hlášení uvádí tyto údaje: 
c) identifikační číslo pro DPH osoby povinné k dani v členském státě, v 

němž musí být souhrnné hlášení podáno, pod kterým uskutečnila 

přemístění do jiného členského státu podle čl. 138 odst. 2 písm. c), a její 

identifikační číslo v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží; 

235/2004
ve znění 

489/2009 

§ 102 odst. 1 
písm. b)  

Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil 
b) přemístění obchodního majetku do jiného členského státu, 

PT 13 

Článek 264 

odst. 1 písm. d) 
Souhrnné hlášení uvádí tyto údaje: 
d) pro každého pořizovatele celkovou hodnotu dodání zboží uskutečněných 

osobou povinnou k dani; 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 264 

odst. 1 písm. e) 

a f) 

Souhrnné hlášení uvádí tyto údaje: 
e) u dodání zboží spočívajících v přemístění do jiného členského státu 

podle čl. 138 odst. 2 písm. c) celkovou hodnotu tohoto dodání určenou v 

souladu s článkem 76; 
f) hodnotu oprav provedených podle článku 90. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 264 

odst. 2 
Hodnota uvedená v odst. 1 písm. d) se přiznává za kalendářní čtvrtletí, v 

jehož průběhu vznikla daňová povinnost. 
Hodnota uvedená v odst. 1 písm. f) se přiznává za kalendářní čtvrtletí, v 

jehož průběhu je pořizovateli oprava oznámena. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/117/ES. NT  

Článek 265 

odst. 1 
V případě pořízení zboží uvnitř Společenství uvedených v článku 42 uvede 

osoba povinná k dani identifikovaná pro účely DPH v členském státě, který 

jí přidělil číslo pro DPH, pod nímž uskutečnila tato pořízení, jasně v 

souhrnném hlášení tyto údaje: 
a) své identifikační číslo pro DPH v tomto členském státě, pod nímž 

uskutečnila pořízení a následné dodání zboží; 
b) identifikační číslo pro DPH příjemce následného dodání uskutečněného 

osobou povinnou k dani v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy 

zboží; a 
c) za každého příjemce následného dodání celkovou hodnotu, bez DPH, 

dodání uskutečněných osobou povinnou k dani v členském státě ukončení 

odeslání nebo přepravy zboží. 

235/2004
ve znění 

489/2009 
502/2012 
344/2013 

§ 102 odst. 1 
písm. c)  

Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil 
c) dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží 

uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu, pokud je plátce 
prostřední osobou v tomto obchodu 
 

PT 13 

Článek 265 

odst. 2 
Hodnota uvedená v odst. 1 písm. c) se přiznává za kalendářní čtvrtletí, v 

jejichž průběhu vznikla daňová povinnost. 
  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/117/ES. NT  
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Článek 266 Odchylně od článků 264 a 265 mohou členské státy stanovit, že souhrnné 

hlášení musí uvádět další údaje.  
  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR je neuplatňuje. NT  

Článek 267 Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby osoby, které 

se podle článků 194 a 204 považují za osoby povinné odvést daň namísto 

osoby povinné k dani, která není usazena na jejich území, splnily povinnost 

podat souhrnná hlášení podle této kapitoly. 

235/2004 
ve znění 

489/2009 
47/2011 
502/2012 
344/2013 
170/2017 
80/2019 

§ 102 odst. 1 Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil 
a) dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu osobě registrované k 

dani v jiném členském státě, 
b) přemístění obchodního majetku do jiného členského státu, 
c) dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží 

uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu, pokud je plátce 

prostřední osobou v tomto obchodu, nebo 
d) poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 
odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě 

osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, 

pokud je povinen přiznat daň příjemce služby, nebo pokud před 

uskutečněním této služby přijal úplatu, byla-li tato služba ke dni přijetí 

úplaty známa dostatečně určitě. 

PT 1 

Článek 268 Členské státy mohou od osob povinných k dani, které na jejich území 

uskutečňují pořízení zboží uvnitř Společenství a plnění, jež se za taková 

pořízení podle článků 21 a 22 považují, vyžadovat, aby podaly prohlášení 

obsahující podrobnosti o tomto pořízení, přičemž však tato prohlášení 

nemohou být požadována za dobu kratší než jeden měsíc. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 269 Rada může na návrh Komise jednomyslně povolit kterémukoli členskému 

státu, aby zavedl zvláštní opatření uvedená v článcích 270 a 271 ke 

zjednodušení povinnosti podávat souhrnná hlášení podle této kapitoly. Tato 

opatření nesmějí ohrozit řádnou kontrolu plnění uvnitř Společenství. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 270 Na základě povolení uvedeného v článku 269 mohou členské státy povolit 

osobám povinným k dani podávání ročního souhrnného hlášení, které 

uvádí identifikační čísla pro DPH v jiném členském státě pořizovatele, 

kterému osoba povinná k dani dodala zboží za podmínek stanovených v čl. 

138 odst. 1 a odst. 2 písm. c), splňuje–li daná osoba povinná k dani tyto tři 

podmínky: 
a) celková roční hodnota, bez DPH, jí dodaného zboží a jí poskytnutých 

služeb nepřekročila o více než 35000 EUR nebo o ekvivalent této částky v 

národní měně roční obrat, který slouží jako východisko pro uplatnění 

osvobození pro malé podniky podle článků 282 až 292; 
b) celková roční hodnota, bez DPH, dodání zboží jí uskutečněných za 

podmínek stanovených v článku 138 nepřekročila částku 15000 EUR nebo 

ekvivalent této částky v národní měně; 
c) dodání zboží jí uskutečněná za podmínek stanovených v článku 138 

nejsou dodáními nových dopravních prostředků. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 271 Na základě povolení uvedeného v článku 269 mohou členské státy, které 

stanoví delší než tříměsíční délku zdaňovacího období, za které musí osoba 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  
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povinná k dani podat přiznání k dani podle článku 250, povolit této osobě 

podání souhrnného hlášení za stejné období, splňuje–li tato osoba povinná 

k dani tyto tři podmínky:  
a) celková roční hodnota, bez DPH, jí dodaného zboží a jí poskytnutých 

služeb nepřekročila částku 200000 EUR nebo ekvivalent této částky v 

národní měně; 
 b) celková roční hodnota, bez DPH, dodání zboží jí uskutečněných za 

podmínek stanovených v článku 138 nepřekročila částku 15000 EUR nebo 

ekvivalent této částky v národní měně; 
c) dodání zboží jí uskutečněná za podmínek stanovených v článku 138 

nejsou dodáními nových dopravních prostředků.  
Článek 272 Různá ustanovení 

 
1. Členské státy mohou zprostit tyto osoby povinné k dani některých nebo 

všech povinností uvedených v kapitolách 2 až 6: 
a) osoby povinné k dani, jejichž pořízení zboží uvnitř Společenství nejsou 

předmětem daně podle čl. 3 odst. 1; 
b) osoby povinné k dani, které neuskutečňují žádné z plnění uvedených v 

článcích 20, 21, 22, 33, 36, 138 a 141; 
c) osoby povinné k dani, které uskutečňují výhradně dodání zboží nebo 

poskytnutí služeb osvobozená od daně podle článků 132, 135 a 136, článků 

146 až 149 a článků 151, 152 a 153; 
d) osoby povinné k dani, na které se vztahuje osvobození pro malé podniky 

podle článků 282 až 292; 
e) osoby povinné k dani, na které se vztahuje společný režim daňového 

paušálu pro zemědělce. 
Členské státy nesmějí zprostit osoby povinné k dani uvedené v prvním 

pododstavci písm. b) fakturačních povinností stanovených v článcích 220 

až 236 a v článcích 238, 239 a 240. 
2. Využijí–li členské státy možnost stanovenou v odst. 1 prvním 

pododstavci písm. e), přijmou opatření nezbytná k zajištění správného 

uplatňování přechodného režimu zdanění plnění uskutečněných uvnitř 

Společenství. 
3. Členské státy mohou zprostit osoby povinné k dani jiné než osoby 

uvedené v odstavci 1 některých z účetních povinností uvedených v článku 

242. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 6  (1) Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž 

obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která 

uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet 

daně. 
(2) Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 je plátcem od prvního dne 

druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený 

obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve. 

PT 10 

  235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 94a  (1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která 

uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, 

může podat přihlášku k registraci. 
  

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



VII. část 1 
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32006L0112.docx      str. 145 z 186   

Celex: 32006L0112 Lhůta pro implementaci 31.12.2007 Úřední věstník L 247 2006 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Ing. Iva Cila, 18. 5. 2020 
Název: Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty  Schválil    (jméno+datum): Ing. Ondřej Fasora, Ph.D., 18. 5.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., písm., 

atd.) 

Citace ustanovení 
Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a 

která bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem 

plnění v tuzemsku, může podat přihlášku k registraci. 
  235/2004 

ve znění 

502/2012 

§ 97 Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode 

dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou. 
  

Článek 273 Členské státy mohou uložit další povinnosti, které považují za nezbytné k 

správnému výběru daně a k předcházení daňovým únikům, dostojí–li 
požadavku rovného zacházení s domácími plněními i plněními mezi 

členskými státy uskutečňovanými osobami povinnými k dani, a za 

podmínky, že tyto povinnosti nevedou při obchodu mezi členskými státy k 

formalitám spojeným s překračováním hranic. 
Možnost stanovená v prvním pododstavci nemůže být využita k ukládání 

dodatečných fakturačních povinností nad povinnosti stanovené v kapitole 

3. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 274 Povinnosti týkající se některého dovozu a vývozu 
Dovoz 
 
Články 275, 276 a 277 se použijí na dovoz zboží nacházejícího se ve 

volném oběhu, které vstupuje do Společenství z některého třetího území, 

jež je součástí celního území Společenství. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
489/2009 
18/2012 
344/2013 
243/2016 

§ 20 odst. 2 Za dovoz zboží se považuje vstup zboží na území Evropského společenství 

z území podle § 3 odst. 2. U dovozu tohoto zboží postupuje celní úřad tak, 

jako by se jednalo o dovoz zboží ze třetí země. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

196/2014 

§ 3 odst. 2 Pro účely daně z přidané hodnoty se za území členského státu Evropské unie 

nepovažuje 
a) hora Athos, 
b) Kanárské ostrovy, 
c) francouzská území uvedená v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, 
d) Alandy, 
e) Normanské ostrovy, 
f) ostrov Helgoland, 
g) území Büsingen, 
h) Ceuta, 
i) Melilla, 
j) Livigno, 
k) Campione d' Italia, 
l) italské vody jezera Lugano. 

  

Článek 275 Pro dovoz zboží uvedeného v článku 274 musí být splněny tytéž formality, 

jaké stanoví platné celní předpisy Společenství pro dovoz zboží na celní 

území Společenství. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
489/2009 
18/2012 

§ 20 odst. 2 Za dovoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje také vstup zboží na 

území Evropské unie z území podle § 3 odst. 2. U dovozu tohoto zboží 

postupuje celní úřad tak, jako by se jednalo o dovoz zboží ze třetí země. 

PT  
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344/2013 
243/2016 

  235/2004 
ve znění 

196/2014 

§ 3 odst. 2 Pro účely daně z přidané hodnoty se za území členského státu Evropské unie 

nepovažuje 
a) hora Athos, 
b) Kanárské ostrovy, 
c) francouzská území uvedená v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, 
d) Alandy, 
e) Normanské ostrovy, 
f) ostrov Helgoland, 
g) území Büsingen, 
h) Ceuta, 
i) Melilla, 
j) Livigno, 
k) Campione d' Italia, 
l) italské vody jezera Lugano. 

  

Článek 276 Nachází–li se místo ukončení odeslání nebo přepravy zboží uvedené v 

článku 274 mimo členský stát, v němž vstoupilo do Společenství, nachází 

se toto zboží ve Společenství v režimu vnitřního tranzitu Společenství, jak 

je vymezen platnými celními předpisy Společenství, pokud bylo 

předmětem prohlášení, kterým bylo při vstupu do Společenství propuštěno 

do tohoto režimu. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
489/2009 
18/2012 
344/2013 
243/2016 

§ 20 odst. 2 Za dovoz zboží se považuje vstup zboží na území Evropského společenství 

z území podle § 3 odst. 2. U dovozu tohoto zboží postupuje celní úřad tak, 

jako by se jednalo o dovoz zboží ze třetí země. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

196/2014 

§ 3 odst. 2 Pro účely daně z přidané hodnoty se za území členského státu Evropské unie 

nepovažuje 
a) hora Athos, 
b) Kanárské ostrovy, 
c) francouzská území uvedená v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, 
d) Alandy, 
e) Normanské ostrovy, 
f) ostrov Helgoland,  
g) území Büsingen, 
h) Ceuta, 
i) Melilla, 
j) Livigno, 
k) Campione d' Italia, 
l) italské vody jezera Lugano. 

  

Článek 277 Nachází–li se v okamžiku vstupu do Společenství zboží uvedené v článku 

274 v některé ze situací, která by mu, kdyby bylo dovezeno ve smyslu čl. 

30 prvního pododstavce, poskytovala nárok na některý z režimů nebo na 

235/2004 
ve znění 

302/2008 

§ 20 odst. 2 Za dovoz zboží se považuje vstup zboží na území Evropského společenství 

z území podle § 3 odst. 2. U dovozu tohoto zboží postupuje celní úřad tak, 

jako by se jednalo o dovoz zboží ze třetí země. 

PT  
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některou ze situací uvedených v článku 156 nebo na režim dočasného 

použití s úplným osvobozením od daní při dovozu, přijmou členské státy 

opatření k zajištění toho, že zboží může zůstat ve Společenství za stejných 

podmínek, jaké jsou stanoveny pro použití těchto režimů nebo situací. 

489/2009 
18/2012 
344/2013 
243/2016 

  235/2004 
ve znění 

196/2014 

§ 3 odst. 2 Pro účely daně z přidané hodnoty se za území členského státu Evropské unie 

nepovažuje 
a) hora Athos, 
b) Kanárské ostrovy, 
c) francouzská území uvedená v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, 
d) Alandy, 
e) Normanské ostrovy, 
f) ostrov Helgoland,  
g) území Büsingen, 
h) Ceuta, 
i) Melilla, 
j) Livigno, 
k) Campione d' Italia, 
l) italské vody jezera Lugano. 

  

Článek 278 Vývoz 
 
Články 279 a 280 se použijí na vývoz zboží nacházejícího se ve volném 

oběhu, které je odesláno nebo přepraveno z členského státu na třetí území, 

jež je součástí celního území Společenství. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
344/2013 
243/2016 

§ 66 odst. 1, 
1. věta 

Vývozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí výstup zboží z území 

Evropské unie na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do 

celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo vnějšího 

tranzitu, nebo bylo zpětně vyvezeno.  

PT  

  235/2004 
ve znění 

196/2014 

§ 3 odst. 2 Pro účely daně z přidané hodnoty se za území členského státu Evropské unie 

nepovažuje 
a) hora Athos, 
b) Kanárské ostrovy, 
c) francouzská území uvedená v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, 
d) Alandy, 
e) Normanské ostrovy, 
f) ostrov Helgoland,  
g) území Büsingen, 
h) Ceuta, 
i) Melilla, 
j) Livigno, 
k) Campione d' Italia, 
l) italské vody jezera Lugano. 

  

   9426     
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Článek 279 Pro vývoz zboží uvedeného v článku 278 mimo území Společenství musí 

být splněny tytéž formality, jaké stanoví platné celní předpisy Společenství 

pro vývoz zboží mimo celní území Společenství. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
344/2013 
243/2016 

§ 66 odst. 1, 
1. věta 

Vývozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí výstup zboží z území 

Evropské unie na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do 

celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo vnějšího 

tranzitu, nebo bylo zpětně vyvezeno. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

196/2014 

§ 3 odst. 2 Pro účely daně z přidané hodnoty se za území členského státu Evropské unie 

nepovažuje 
a) hora Athos, 
b) Kanárské ostrovy, 
c) francouzská území uvedená v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, 
d) Alandy, 
e) Normanské ostrovy, 
f) ostrov Helgoland,  
g) území Büsingen, 
h) Ceuta, 
i) Melilla, 
j) Livigno, 
k) Campione d' Italia, 
l) italské vody jezera Lugano. 

  

   9426     
Článek 280 V případě zboží, které je dočasně vyváženo mimo Společenství, aby bylo 

dovezeno zpět, přijmou členské státy opatření k zajištění toho, že se při 

zpětném dovozu do Společenství na toto zboží budou vztahovat stejné 

předpisy, jako kdyby bylo dočasně vyvezeno mimo celní území 

Společenství. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
344/2013 
243/2016 

§ 66 odst. 1, 
1. věta 

Vývozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí výstup zboží z území 

Evropské unie na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do 

celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo vnějšího 

tranzitu, nebo bylo zpětně vyvezeno. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

196/2014 

§ 3 odst. 2 Pro účely daně z přidané hodnoty se za území členského státu Evropské unie 

nepovažuje 
a) hora Athos, 
b) Kanárské ostrovy, 
c) francouzská území uvedená v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, 
d) Alandy, 
e) Normanské ostrovy, 
f) ostrov Helgoland,  
g) území Büsingen, 
h) Ceuta, 
i) Melilla, 
j) Livigno, 
k) Campione d' Italia, 
l) italské vody jezera Lugano. 
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  9426     
Článek 281 ZVLÁŠTNÍ REŽIMY 

Zvláštní režim pro malé podniky 
Zjednodušené postupy vyměřování a výběru daně 
 
Členské státy, které by se mohly setkat s obtížemi při uplatňování běžného 

režimu DPH na malé podniky z důvodu jejich činnosti nebo struktury, 

mohou za podmínek a v mezích, které samy stanoví, a po konzultaci s 

výborem pro DPH uplatňovat zjednodušené postupy vyměřování a výběru 

daně, například režimy daňového paušálu, nemají–li za následek snížení 

daně. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 282 Osvobození od daně nebo odstupňovaná daňová úleva 
 
Osvobození a úlevy podle tohoto oddílu se vztahují na dodání zboží a 

poskytnutí služeb malými podniky. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 283 

odst. 1 písm. a) 
Z režimu podle tohoto oddílu jsou vyloučena tato plnění: 
a) plnění uskutečněná příležitostně uvedená v článku 12; 
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ČR možnost uvedenou v čl. 12 

neuplatňuje. 
NT  

Článek 283 

odst. 1 písm. b) 
Z režimu podle tohoto oddílu jsou vyloučena tato plnění: 
b) dodání nových dopravních prostředků uskutečněná za podmínek 

stanovených v čl. 138 odst. 1 a odst. 2 písm. a); 

235/2004 § 19 odst. 5, 
1. věta 

Osoba, která není plátcem, a příležitostně dodá nový dopravní prostředek, 

který je přemístěn do jiného členského státu, se považuje za osobu 

oprávněnou uplatnit nárok na odpočet daně, kterou zaplatila při nabytí 

nového dopravního prostředku ve sjednané ceně nebo při dovozu nebo při 

pořízení z jiného členského státu, a to maximálně do výše daně, kterou by 

byl povinen odvést plátce, pokud by dodání bylo zdanitelným plněním v 

tuzemsku. 

PT  

Článek 283 

odst. 1 písm. c) 
Z režimu podle tohoto oddílu jsou vyloučena tato plnění: 
c) dodání zboží a poskytnutí služeb uskutečněná osobou povinnou k dani, 

která není usazena v členském státě, v němž je daň splatná. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 6 odst. 1 Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za 

nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze 

plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. 

PT  

  235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 
196/2014 

§ 6c odst. 2 (2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a která uskuteční 

zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v 

tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které 

jsou tato plnění poskytována, nebo plnění, na která se použije zvláštní 

režim jednoho správního místa, je plátcem ode dne uskutečnění tohoto 

zdanitelného plnění. 
 

  

Článek 283 

odst. 2 
Členské státy mohou vyloučit z režimu podle tohoto oddílu jiná plnění než 

ta, která jsou uvedena v odstavci 1. 
235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 6 odst. 1 Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za 

nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze 

plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. 

PT  
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  235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 
80/2019 

§ 6b (1) Osoba povinná k dani je plátcem ode dne nabytí majetku, pokud 

nabývá tento majetek 
a) pro účely uskutečňování ekonomických činností na základě rozhodnutí 

o privatizaci podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu 

na jiné osoby, nebo 
b) od plátce nabytím obchodního závodu. 
(2) Osoba povinná k dani je plátcem ode dne zápisu přeměny právnické 

osoby do veřejného rejstříku nebo jemu odpovídající evidence vedené 

podle práva příslušného státu, pokud na ni při této přeměně přechází nebo 

je převáděno jmění zanikající nebo rozdělované právnické osoby, která 

byla plátcem. 
(3) Právnická osoba, která při změně právní formy na jinou formu 

nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její 

vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků, nepřestává být 

plátcem. 

  

  235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 6c odst. 1 a 

3 
 

(1) Osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která poskytuje služby s 

místem plnění v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez 

nároku na odpočet daně, nebo která uskutečňuje zasílání zboží do 

tuzemska s místem plnění v tuzemsku, a to prostřednictvím své 

provozovny umístěné mimo tuzemsko, je plátcem ode dne poskytnutí 

těchto služeb nebo dodání tohoto zboží. 
 (3) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku, není osvobozenou 

osobou a uskuteční dodání zboží do jiného členského státu, které je 

odesláno nebo přepraveno z tuzemska touto osobou, pořizovatelem nebo 

zmocněnou třetí osobou, a to osobě, pro kterou je pořízení zboží v jiném 

členském státě předmětem daně, je plátcem ode dne dodání tohoto zboží. 

  

  235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 
170/2017 

§ 6d Osoba povinná k dani, která je členem skupiny a která uskuteční 

zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v 

tuzemsku svou částí umístěnou mimo tuzemsko, s výjimkou plnění, u 

kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, 

je plátcem ode dne uskutečnění tohoto plnění. 

  

  235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 

§ 6e (1) Dědic, který majetek nabyl po zemřelém plátci a který pokračuje v 

uskutečňování ekonomických činností, je plátcem ode dne přechodu 

daňové povinnosti zůstavitele. 
(2) Pokračováním v uskutečňování ekonomických činností se pro účely 

tohoto zákona rozumí pokračování v podnikání na základě živnostenského 

nebo jiného oprávnění nebo pokračování v jiných ekonomických 

činnostech. 

  

  235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 6f (1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která 

uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, je 

plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato 

osoba registrována. 
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(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a 

která bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem 

plnění v tuzemsku, je plátcem ode dne následujícího po dni oznámení 

rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována. 
  235/2004 

ve znění 

502/2012 
344/2013 

§ 6g Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba 

nepovinná k dani jsou identifikovanými osobami, pokud v tuzemsku 

pořizují zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, kromě 

zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při 

dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu, 

ode dne prvního pořízení tohoto zboží. 

  

  235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 6h Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není 

plátcem, je identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s 

místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná 

o 
a) poskytnutí služby, 
b) dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo 
c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi. 

  

  235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 6i Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není 

plátcem, je identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby s místem 

plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí 

služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně. 

  

       
  235/2004 

ve znění 

360/2014 
80/2019 

§ 6k Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba 

nepovinná k dani, které budou v tuzemsku pořizovat zboží z jiného 

členského státu, jsou identifikovanými osobami ode dne následujícího po 

dni oznámení rozhodnutí, kterým jsou tyto osoby registrovány. 

  

  235/2004 
ve znění 

360/2014 

§ 6l Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není 

plátcem, je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení 

rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována, pokud 
a) od osoby neusazené v tuzemsku bude přijímat zdanitelné plnění s 

místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o 
1. poskytnutí služby, 
2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo 
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, nebo 
b) bude poskytovat službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 

9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě 

osvobozeno od daně. 

  

  9426     
  9143      
Článek 284 1. Členské státy, které využily možnost stanovenou v článku 14 směrnice 

Rady 67/228/EHS ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů 

členských států týkajících se daní z obratu – Struktura a způsoby použití 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  
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společného systému daně z přidané hodnoty [14] a zavedly osvobození od 

daně nebo odstupňované daňové úlevy, mohou tato osvobození a tyto 

úlevy, jakož i prováděcí pravidla k nim zachovat, jsou–li v souladu se 
systémem DPH. 
2. Členské státy, které k 17. květnu 1977 poskytovaly osvobození od daně 

osobám povinným k dani, jejichž roční obrat byl menší než ekvivalent 

5000 evropských zúčtovacích jednotek v národní měně při směnném kurzu 

platném k uvedenému dni, mohou toto osvobození od daně zvýšit až na 

5000 EUR. 
Členské státy, které uplatňovaly odstupňované daňové úlevy, nesmějí 

zvýšit horní mez odstupňovaných daňových úlev ani zavést příznivější 

podmínky pro poskytování těchto úlev. 
Článek 285 

1. odst. 
Členské státy, které možnost stanovenou v článku 14 směrnice 67/228/EHS 

nevyužily, mohou poskytnout osvobození od daně osobám povinným k 

dani, jejichž roční obrat je nejvýše roven částce 5000 EUR nebo 

ekvivalentu této částky v národní měně. 
 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje, využívá 

možnost v čl. 287. 
NT  

Článek 285 

2. odst. 
Členské státy uvedené v prvním pododstavci mohou poskytnout 

odstupňovanou daňovou úlevu osobám povinným k dani, jejichž roční 

obrat překračuje horní mez, kterou stanovily pro poskytnutí osvobození od 

daně. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 286 Členské státy, které k 17. květnu 1977 poskytovaly osvobození od daně 

osobám povinným k dani, jejichž roční obrat byl roven ekvivalentu 5000 

evropských zúčtovacích jednotek v národní měně při směnném kurzu 

platném k uvedenému dni nebo vyšší než tento ekvivalent, mohou tuto mez 

zvýšit, aby zachovaly její reálnou hodnotu. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 287 Členské státy, které přistoupily po 1. lednu 1978, mohou poskytnout 

osvobození od daně osobám povinným k dani, jejichž roční obrat je 

nejvýše roven ekvivalentu v národní měně následujících částek při kurzu 

platném ke dni jejich přistoupení: 
1) Řecko: 10000 evropských zúčtovacích jednotek, 
2) Španělsko: 10000 ECU, 
3) Portugalsko: 10000 ECU, 
4) Rakousko: 35000 ECU, 
5) Finsko: 10000 ECU, 
6) Švédsko: 10000 ECU, 
7) Česká republika: 35000 EUR, 
8) Estonsko: 16000 EUR, 
9) Kypr: 15600 EUR, 
10) Lotyšsko: 17200 EUR, 
11) Litva: 29000 EUR, 
12) Maďarsko: 35000 EUR, 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 6 odst. 1 Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za 

nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze 

plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. 

PT 2 
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13) Malta: 37000 EUR, pokud ekonomická činnost sestává převážně z 

dodávání zboží, 24300 EUR, pokud ekonomická činnost sestává převážně z 

poskytování služeb s nízkou přidanou hodnotou (vysoké vstupy), a 14600 

EUR v ostatních případech, tedy u poskytovatelů služeb s vysokou 

přidanou hodnotou (nízké vstupy), 
14) Polsko: 10000 EUR, 
15) Slovinsko: 25000 EUR, 
16) Slovensko: 35000 EUR. 

Článek 288 Obrat, ke kterému se přihlíží pro účely použití režimu podle tohoto oddílu, 

sestává z těchto částek bez DPH: 
1) hodnoty zboží dodaného a služeb poskytnutých v rozsahu, ve kterém 

jsou zdaněny; 
2) hodnoty plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně 

odvedené na předchozím stupni podle článků 110 a 111, čl. 125 odst. 1, 
článku 127 a čl. 128 odst. 1; 
3) hodnoty plnění osvobozených od daně podle článků 146 až 149 a článků 

151, 152 nebo 153; 
4) hodnoty operací s nemovitostmi a finančních činností uvedených v čl. 

135 odst. 1 písm. b) až g) a hodnoty pojišťovacích služeb, nejsou–li tato 
plnění vedlejšími plněními. 
Při výpočtu obratu se však nebere zřetel na převod hmotného nebo 

nehmotného investičního majetku podniku. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 
360/2014 
170/2017 
80/2019 

§ 4a (1) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, 

které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, s místem plnění v 

tuzemsku, jde-li o úplaty za 
a) zdanitelné plnění, 
b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo 
c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 

56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. 
(2) Do obratu se nezahrnuje úplata za dodání nebo poskytnutí 

dlouhodobého majetku, není-li toto uskutečněné plnění nedílnou součástí 

obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné k dani. 

PT  

Článek 289 Osoby povinné k dani, které jsou osvobozeny od daně, nemají nárok na 

odpočet daně podle článků 167 až 171 a článků 173 až 177 ani tuto daň 

nemohou vykazovat na svých fakturách. 

235/2004 
ve znění 

47/2011 
344/2013 
170/2017 
80/2019 

§ 72 odst. 1 Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného 

plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely 

uskutečňování 
a) zdanitelných plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem 

plnění v tuzemsku, 
b) plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně s místem 

plnění v tuzemsku, 
c) plnění s místem plnění mimo tuzemsko, pokud by měl nárok na odpočet 
daně, jestliže by se uskutečnila s místem plnění v tuzemsku, 
d) plnění uvedených v § 54 odst. 1 písm. a) až j), l) až u) a y) a v § 55 s 

místem plnění ve třetí zemi, nebo pokud jsou taková plnění přímo spojena 

s vývozem zboží, nebo 
e) plnění uvedených v § 13 odst. 9 písm. a), b), d) a e) a v § 14 odst. 5. 

PT 1 

  235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013  

§ 28 odst. 1 
písm. a) 

Plátce je povinen vystavit daňový doklad v případě 
a) dodání zboží nebo poskytnutí služby osobě povinné k dani nebo 

právnické osobě nepovinné k dani, s výjimkou plnění osvobozených od 

daně bez nároku na odpočet daně, 

  

Článek 290 Osoby povinné k dani, které jsou způsobilé k osvobození od daně, se 

mohou rozhodnout buď pro běžný režim DPH, nebo pro zjednodušené 

235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 94a odst. 1 

a 2 
 (1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která 

uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, 

může podat přihlášku k registraci. 

PT  
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postupy uvedené v článku 281. V tomto případě mají nárok na případnou 

odstupňovanou daňovou úlevu podle vnitrostátních právních předpisů. 
(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a 

která bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem 

plnění v tuzemsku, může podat přihlášku k registraci. 
  235/2004 

ve znění 

502/2012 

§ 6 odst. 1 Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za 

nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze 

plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. 

  

Článek 291 S výhradou článku 281 se osoby povinné k dani, na něž se vztahuje 

odstupňovaná úleva, považují za osoby povinné k dani, na které se vztahuje 

běžný režim DPH. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice, ČR neuplatňuje odstupňovanou úlevu. NT  

Článek 292 Režim podle tohoto oddílu se používá až do dne, který určí Rada v souladu 

s článkem 93 Smlouvy a který nesmí nastat později než den vstupu 

konečného režimu uvedeného v článku 402 v platnost. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 293 Podávání zpráv a přezkum 
 
Každé čtyři roky od přijetí této směrnice podává Komise Radě zprávu o 

uplatňování této kapitoly, vycházející z informací získaných od členských 

států, doprovázenou v případě potřeby a s ohledem na nezbytnost zajistit 

dlouhodobé sbližování vnitrostátních předpisů návrhy, jejichž předmětem 

je 
1) zdokonalení zvláštního režimu pro malé podniky; 
2) úprava vnitrostátních režimů týkající se osvobození od daně a 

odstupňovaných daňových úlev; 
3) úprava mezí uvedených v oddíle 2. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 294 Rada rozhodne v souladu s článkem 93 Smlouvy, zda je zvláštní režim pro 

malé podniky v rámci konečného režimu nezbytný, a případně stanoví 

meze a společné prováděcí podmínky pro tento zvláštní režim. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 295 Společný režim daňového paušálu pro zemědělce 
 
1. Pro účely této kapitoly se rozumí: 
1) "zemědělcem" osoba povinná k dani, která vykonává svou činnost v 

zemědělském, lesnickém nebo rybářském podniku; 
2) "zemědělským, lesnickým nebo rybářským podnikem" podnik 

považovaný za zemědělský, lesnický nebo rybářský v daném členské státě 

v rámci činností zemědělské výroby, které jsou uvedeny v příloze VII; 
3) "zemědělcem podléhajícím daňovému paušálu" zemědělec, na nějž se 

vztahuje režim daňového paušálu uvedený v této kapitole; 
4) "zemědělským produktem" zboží vyrobené zemědělským, lesnickým 

nebo rybářským podnikem v daném členské státě v rámci činností 

uvedených v příloze VII; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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5) "poskytnutím zemědělské služby" poskytnutí služby, zejména některé ze 

služeb uvedených v příloze VIII, které uskutečňuje zemědělec za použití 

vlastní pracovní síly nebo běžného vybavení svého zemědělského, 

lesnického nebo rybářského podniku, které obvykle přispívá k provádění 

zemědělské výroby; 
6) "DPH na vstupu" celková výše DPH ze zboží a služeb nakoupených 

všemi zemědělskými, lesnickými a rybářskými podniky v daném členském 

státě, na které se vztahuje režim daňového paušálu, jestliže tuto daň mohl 

zemědělec podléhající běžnému režimu DPH odpočíst podle článků 167, 

168 a 169 a článků 173 až 177; 
7) "sazbami paušální náhrady" procentní sazby, které členské státy stanoví 

v souladu s články 297, 298 a 299 a uplaňují v případech uvedených v 

článku 300, jejichž účelem je umožnit zemědělcům podléhajícím 

daňovému paušálu využít paušální náhradu DPH na vstupu; 
8) "paušální náhradou" částka vzniklá použitím sazby paušální náhrady na 

obrat zemědělce podléhajícího daňovému paušálu v případech uvedených v 

článku 300. 
2. Zpracovává–li zemědělec s pomocí prostředků běžně používaných v 

zemědělském, lesnickém nebo rybářském podniku produkty získané v 

zásadě vlastní zemědělskou výrobou, považuje se i toto zpracování za 

činnosti zemědělské výroby uvedené v příloze VII. 
Článek 296 1. Jestliže by uplatnění běžného režimu DPH nebo zvláštního režimu podle 

kapitoly 1 pro zemědělce vedlo k obtížím, mohou pro ně členské státy 

uplatnit režim daňového paušálu, jehož účelem je náhrada daně zaplacené 

při nákupu zboží a služeb zemědělcům podléhajícím daňovému paušálu 

podle této kapitoly. 
2. Každý členský stát může vyloučit z režimu daňového paušálu některé 

kategorie zemědělců a zemědělce, u kterých uplatňování běžného režimu 

DPH nebo zjednodušených postupů podle článku 281 nevede k 

administrativním obtížím. 
3. Každý zemědělec podléhající daňovému paušálu se může rozhodnout v 

souladu s pravidly a podmínkami stanovenými daným členským státem pro 

použití běžného režimu DPH nebo pro použití zjednodušených postupů 

podle článku 281. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ČR režim daňového paušálu pro 

zemědělce neuplatňuje. 
NT  

Článek 297 Členské státy stanoví v případě potřeby sazby paušální náhrady. Mohou 

stanovit pro lesnictví, pro různá pododvětví zemědělství a pro rybářství 

rozdílné sazby paušální náhrady. 
Členské státy oznámí Komisi sazby paušální náhrady stanovené podle 

prvního pododstavce před jejich uplatněním. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ČR režim daňového paušálu pro 

zemědělce neuplatňuje. 
NT  

Článek 298 Sazby paušální náhrady se stanoví na základě makroekonomických údajů, 

které se týkají výlučně zemědělců podléhajících daňovému paušálu, za 

předešlé tři roky. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Sazbu lze zaokrouhlit směrem nahoru nebo dolů na nejbližší polovinu 

procentního bodu. Členské státy mají rovněž možnost snížit tuto sazbu až 

na nulovou hodnotu. 
Článek 299 Sazby paušální náhrady nesmějí vést k tomu, aby zemědělci podléhající 

daňovému paušálu získali celkem náhradu vyšší, než je DPH na vstupu. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 300 Sazba paušální náhrady se uplatňuje na ceny bez DPH tohoto zboží a 

těchto služeb: 
1) zemědělské produkty dodané zemědělci podléhajícími daňovému 

paušálu osobám povinným k dani jiným než těm, které mohou v členském 

státě, ve kterém se toto dodání uskutečnilo, využít tento režim daňového 

paušálu; 
2) zemědělské produkty dodané zemědělci podléhajícími daňovému 

paušálu za podmínek stanovených v článku 138 právnickým osobám 

nepovinným k dani, jejichž pořízení zboží uvnitř Společenství jsou 

předmětem daně v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b) v členském státě 

ukončení odeslání nebo přepravy dodaných zemědělských produktů; 
3) zemědělské služby poskytnuté zemědělci podléhajícími daňovému 

paušálu osobám povinným k dani jiným než těm, které mohou v členském 

státě, ve kterém se toto poskytnutí uskutečnilo, využít tento režim 

daňového paušálu. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ČR režim daňového paušálu pro 

zemědělce neuplatňuje. 
NT  

Článek 301 1. V případě dodání zemědělských produktů a poskytnutí zemědělských 

služeb uvedených v článku 300 členské státy stanoví, že paušální náhradu 

zaplatí pořizovatel nebo příjemce nebo orgány veřejné moci. 
2. U dodání zemědělských produktů a poskytnutí zemědělských služeb 

jiných než těch, které jsou uvedeny v článku 300, se paušální náhrada 

považuje za zaplacenou pořizovatelem nebo příjemcem. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ČR režim daňového paušálu pro 

zemědělce neuplatňuje. 
NT  

Článek 302 Má–li zemědělec podléhající daňovému paušálu nárok na paušální náhradu, 

nemá nárok na odpočet daně ohledně činností, na které se vztahuje tento 

režim daňového paušálu. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ČR režim daňového paušálu pro 

zemědělce neuplatňuje. 
NT  

Článek 303 1. Pokud pořizovatel nebo příjemce povinný k dani zaplatí paušální 

náhradu v souladu s čl. 301 odst. 1, je za podmínek uvedených v článcích 

167, 168 a 169 a v článcích 173 až 177 oprávněn postupem stanoveným 

členskými státy odpočíst výši této paušální náhrady od daně, kterou je v 

členském státě, ve němž svá zdanitelná plnění uskutečňuje, povinen odvést. 
2. Členské státy nahradí pořizovateli nebo příjemci výši paušální náhrady, 

již zaplatil v souvislosti s některým z těchto plnění: 
a) dodání zemědělského produktu za podmínek stanovených v článku 138, 

pokud je pořizovatelem osoba povinná k dani nebo právnická osoba 

nepovinná k dani, která jedná jako taková v jiném členském státě, na jehož 

území jsou její pořízení zboží uvnitř Společenství předmětem daně v 

souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b); 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ČR režim daňového paušálu pro 

zemědělce neuplatňuje. 
NT  
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b) dodání zemědělského produktu za podmínek stanovených v článcích 

146, 147, 148 a 156, čl. 157 odst. 1 písm. b) a článcích 158, 160 a 161 

pořizovateli povinnému k dani usazenému mimo Společenství, jestliže 

tento pořizovatel použije dotyčný zemědělský produkt k plněním 

uvedeným v čl. 169 písm. a) a b) nebo k poskytnutím služeb, která se 

považují za uskutečněná na území členského státu, v němž je příjemce 

usazen, a z nichž odvádí daň výhradně příjemce podle článku 196; 
c) poskytnutí zemědělské služby příjemci povinnému k dani usazenému ve 

Společenství, avšak v jiném členském státě, nebo příjemci povinnému k 
dani usazenému mimo Společenství, jestliže tento příjemce použije 

dotyčnou službu k plněním uvedeným v čl. 169 písm. a) a b) nebo k 

poskytnutím služeb, která se považují za uskutečněná na území členského 

státu, v němž je příjemce usazen, a z nichž odvádí daň výhradně příjemce 

podle článku 196. 
3. Členské státy stanoví způsob, jakým se uskuteční vrácení daně podle 

odstavce 2. Zejména mohou použít ustanovení směrnic 79/1072/EHS a 

86/560/EHS. 
Článek 304 Členské státy přijmou veškeré předpisy nezbytné ke kontrole řádného 

placení paušálních náhrad zemědělcům podléhajícím daňovému paušálu. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. ČR režim daňového paušálu pro 

zemědělce neuplatňuje. 
NT  

Článek 305 Uplatní–li členské státy tento režim daňového paušálu, přijmou veškerá 

opatření nezbytná k zajištění toho, že u dodání zemědělských produktů 

mezi členskými státy za podmínek uvedených v článku 33 bude uplatňován 

týž způsob zdanění bez ohledu na to, zda dodání uskutečnil zemědělec 

podléhající daňovému paušálu nebo jiná osoba povinná k dani. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ČR režim daňového paušálu pro 

zemědělce neuplatňuje. 
NT  

Článek 306 

odst. 1, 
1. pododst. 

Zvláštní režim pro cestovní kanceláře 
 
Členské státy uplatňují zvláštní režim DPH na plnění uskutečňovaná 

cestovními kancelářemi v souladu s touto kapitolou, jednají–li cestovní 

kanceláře s cestujícími svým vlastním jménem a k uskutečnění cesty 

využívají dodání zboží a poskytnutí služeb jinými osobami povinnými k 

dani. 

235/2004 
ve znění 

635/2004 

§ 89 odst. 1 Zvláštní režim je povinen použít poskytovatel cestovní služby, který jedná 

se zákazníkem vlastním jménem, při poskytnutí cestovní služby 

zákazníkovi. 

PT  

Článek 306 

odst. 1, 
2. pododst. 

Tento zvláštní režim se nevztahuje na cestovní kanceláře, které vystupují 

jen jako zprostředkovatelé a na které se pro výpočet základu daně vztahuje 

čl. 79 první pododstavec písm. c). 

235/2004 
ve znění 

635/2004 

§ 89 odst. 15, 
1. věta 

Zvláštní režim není oprávněn použít plátce, který poskytuje službu 

spočívající v zajištění cestovní služby jménem a na účet jiné osoby. 
PT  

Článek 306 

odst. 2 
Pro účely této kapitoly se za cestovní kanceláře považují též organizátoři 

turistických zájezdů. 
235/2004 
ve znění 

635/2004 
302/2008 
502/2012 

§ 89 odst. 2 
písm. a) 

Pro účely zvláštního režimu pro cestovní službu se rozumí 
  
a) poskytovatelem cestovní služby osoba povinná k dani, která poskytuje 
zákazníkovi cestovní službu, 

PT  
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Článek 307, 

1. odst. 
Plnění uskutečňovaná cestovní kanceláří za podmínek uvedených v článku 

306 v souvislosti s uskutečněním cesty se považují za jediné poskytnutí 

služby cestovní kanceláří cestujícímu. 

235/2004 
ve znění 

635/2004 
302/2008 
502/2012 

§ 89 odst. 2 
písm. c) 

Pro účely zvláštního režimu pro cestovní službu se rozumí 
c) cestovní službou poskytnutí služby zákazníkovi, která zahrnuje 

kombinace služeb cestovního ruchu a popřípadě zboží, pokud jsou 

jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené od jiných osob 

povinných k dani; poskytnutí cestovní služby se považuje za poskytnutí 

jedné služby, přestože k uskutečnění cestovní služby se využije více služeb 

cestovního ruchu a popřípadě zboží nakoupené od jiných osob povinných 

k dani; za cestovní službu se považuje i poskytnutí služby zákazníkovi, 

která zahrnuje pouze jednu nakoupenou službu cestovního ruchu 

ubytování nebo dopravy osob. 

PT  

  ID 9426     
Článek 307, 

2. odst. 
Toto jediné poskytnutí služby se zdaní v tom členském státě, v němž má 

cestovní kancelář sídlo ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu, z níž 

službu poskytla. 

235/2004 
ve znění 

489/2009 
502/2012  

§ 89 odst. 4 Při poskytnutí cestovní služby je místem plnění místo, kde má 

poskytovatel poskytující službu sídlo. Pokud je však tato služba 

poskytnuta prostřednictvím provozovny, je místem plnění místo, kde je 

tato provozovna umístěna. 

PT  

Článek 308 Za základ daně a cenu bez DPH ve smyslu čl. 226 bodu 8 při jediném 

poskytnutí služby cestovní kanceláří se považuje přirážka cestovní 

kanceláře, tj. rozdíl mezi celkovou částkou bez DPH, kterou má zaplatit 

cestující, a skutečnými náklady cestovní kanceláře na zboží dodané a 

služby poskytnuté jinými osobami povinnými k dani, pokud tato plnění 

slouží k přímému prospěchu cestujícího. 

235/2004 
ve znění 

635/2004 
377/2005 

§ 89 odst. 3, 
1. a 2. věta 

Při poskytnutí cestovní služby je základem daně přirážka poskytovatele 

cestovní služby snížená o daň z přirážky. Tato přirážka se stanoví jako 

rozdíl mezi celkovou peněžní částkou, kterou jako úplatu obdržel nebo má 

obdržet plátce od zákazníka nebo třetí osoby za poskytnutou cestovní 

službu, a součtem částek, které plátce uhradil nebo má uhradit za 

jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené od jiných osob 

povinných k dani, které jsou přímo zahrnuté do cestovní služby.  

PT  

Článek 309 Jsou–li plnění, jež cestovní kancelář svěřila jiným osobám povinným k 

dani, uskutečněna těmito osobami mimo Společenství, považuje se 

poskytnutí služby cestovní kanceláří za zprostředkovatelskou činnost 

osvobozenou od daně podle článku 153. 
Jsou–li plnění uvedená v prvním pododstavci uskutečněna jak uvnitř 

Společenství, tak mimo ně, může být od daně osvobozena jen ta část služeb 

poskytnutých cestovní kanceláří, která se týká plnění uskutečněných mimo 

Společenství. 

235/2004 
ve znění 

635/2004 
302/2008 
344/2013 

§ 89 odst. 7, 
1. a 2. věta 

Pokud jednotlivé služby cestovního ruchu nakoupené od jiných osob 

povinných k dani jsou poskytnuty ve třetí zemi, cestovní služba je 

osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Jestliže služby cestovního 

ruchu nakoupené od jiných osob povinných k dani jsou poskytnuty jak ve 

třetí zemi, tak i na území Evropské unie, je cestovní služba osvobozena od 

daně s nárokem na odpočet daně jen v poměru odpovídajícímu 

poskytnutým službám ve třetí zemi a na území Evropské unie. 

PT  

Článek 310 Daň z přidané hodnoty, kterou cestovní kanceláři účtují jiné osoby povinné 

k dani při plněních uvedených v článku 307, jež slouží k přímému 

prospěchu cestujícího, není v žádném členském státě nárok odpočitatelná 

ani navratitelná. 

235/2004  § 89 odst. 8 Poskytovatel cestovní služby nemá nárok na odpočet daně ani na vrácení 

daně v jiném členském státě u zboží a služeb cestovního ruchu 

nakoupených od plátců nebo od osob registrovaných k dani v jiném 

členském státě, které poskytuje zákazníkovi jako součást cestovní služby. 

PT  

Článek 311 

odst. 1 bod 1) 
Zvláštní režim pro použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty a 

starožitnosti 
Definice 
 
Pro účely této kapitoly a aniž jsou dotčeny jiné předpisy Společenství, se 

rozumí: 

235/2004 
ve znění 

635/2004  

§ 90 odst. 1 
písm. b) 

(1) Pro účely tohoto ustanovení se rozumí 
b) použitým zbožím hmotný movitý majetek, který je vhodný k dalšímu 

použití v nezměněném stavu nebo po opravě, kromě uměleckých děl, 

sběratelských předmětů nebo starožitností uvedených v příloze č. 4 a 

kromě drahých kovů a drahokamů, 

PT  
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1) "použitým zbožím" movitý hmotný majetek, který je vhodný k dalšímu 

použití v daném stavu nebo po opravě, kromě uměleckých děl, 

sběratelských předmětů nebo starožitností a kromě drahých kovů a 

drahokamů, jak jsou vymezeny členskými státy; 
Článek 311 

odst. 1 bod 2) 
až 4) 

Pro účely této kapitoly a aniž jsou dotčeny jiné předpisy Společenství, se 

rozumí: 
2) "uměleckými díly" předměty uvedené v části A přílohy IX; 
3) "sběratelskými předměty" předměty uvedené v části B přílohy IX; 
4) "starožitnostmi" předměty uvedené v části C přílohy IX; 

235/2004 
ve znění 

635/2004 

§ 90 odst. 1 
písm. a) 

Pro účely tohoto ustanovení se rozumí 
a) uměleckými díly, sběratelskými předměty, starožitnostmi zboží uvedené 

v příloze č. 4 

PT  

Článek 311 

odst. 1 bod 5) 
Pro účely této kapitoly a aniž jsou dotčeny jiné předpisy Společenství, se 

rozumí: 
5) "obchodníkem povinným k dani" osoba povinná k dani, která v rámci 

své ekonomické činnosti se záměrem následného prodeje nakupuje nebo 

pořizuje pro účely svého podnikání nebo dováží použité zboží, umělecká 

díla, sběratelské předměty nebo starožitnosti, bez ohledu na to, jedná–li 
přitom na vlastní účet nebo na účet jiné osoby na základě smlouvy, podle 

níž jí z koupě nebo prodeje přísluší provize; 

235/2004 
ve znění 

635/2004 

§ 90 odst. 1 
písm. c) 

(1) Pro účely tohoto ustanovení se rozumí 
c) obchodníkem plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském 

státě, která v rámci uskutečňování ekonomických činností pořizuje nebo 

dováží použité zboží, umělecké předměty, sběratelské předměty nebo 

starožitnosti za účelem dalšího prodeje, jednající na vlastní účet nebo na 

účet jiné osoby, pokud ji náleží odměna. 

PT  

Článek 311 

odst. 1 bod 6), 
7) 

Pro účely této kapitoly a aniž jsou dotčeny jiné předpisy Společenství, se 

rozumí: 
6) "pořadatelem prodeje veřejnou dražbou" osoba povinná k dani, která v 

rámci své ekonomické činnosti nabízí zboží k prodeji veřejnou dražbou s 

cílem vydat je osobě, která podá nejvyšší nabídku; 
7) "příkazcem pořadatele prodeje veřejnou dražbou" osoba, která předává 

zboží pořadateli prodeje veřejnou dražbou na základě smlouvy, podle níž z 

prodeje přísluší provize. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ČR zvláštní režim pro prodej veřejnou 

dražbou nevyužívá. 
NT  

Článek 311 

odst. 2 
Členské státy nemusí za umělecká díla považovat předměty uvedené v části 

A bodech 5, 6 a 7 přílohy IX. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. ČR zvláštní režim pro prodej veřejnou 

dražbou nevyužívá. 
NT  

Článek 311 

odst. 3 
Smlouva, podle níž z prodeje přísluší provize, uvedená v odst. 1 bodě 7 

musí stanovit, že pořadatel prodeje nabízí zboží k prodeji veřejnou dražbou 

vlastním jménem, ale na účet svého příkazce, a že vydá zboží vlastním 

jménem, ale na účet svého příkazce osobě, která podá nejvyšší nabídku a 

jíž je ve veřejné dražbě zboží přiřknuto. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ČR zvláštní režim pro prodej veřejnou 
dražbou nevyužívá. 

NT  

Článek 312 Zvláštní režim pro obchodníky povinné k dani 
Režim ziskové přirážky 
 
Pro účely tohoto pododdílu se rozumí: 
1) "prodejní cenou" vše, co tvoří protiplnění, jež obdržel nebo má obdržet 

obchodník povinný k dani od pořizovatele nebo třetí osoby včetně dotací 

přímo vázaných na plnění, daní, cel, dávek a poplatků a vedlejších výdajů, 

jako jsou náklady na balení, přepravu, pojištění a provize, které obchodník 

235/2004 
ve znění 

635/2004 
302/2008 
489/2009 
80/2019 

§ 90 odst. 3, 
4. věta 

Pro účely tohoto ustanovení se rozumí 
a) prodejní cenou úplata, která byla nebo má být získaná obchodníkem od 

osoby, které je zboží dodáno, nebo od třetí strany, včetně, daní, cel, 

poplatků a vedlejších výdajů jako provize, náklady na balné, přepravu a 

pojištění požadované obchodníkem od osoby, které je zboží dodáno, s 

výjimkou částek uvedených v § 36 odst. 5 a 13, 
b) pořizovací cenou úplata stanovená v písmenu a), která byla nebo má být 

získaná od obchodníka osobou, která mu zboží dodává. 

PT  
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povinný k dani účtuje k tíži pořizovatele, kromě částek uvedených v článku 

79; 
2) "kupní cenou" vše, co tvoří protiplnění, jak je vymezeno v bodě 1, jež 

obdržel nebo má obdržet od obchodníka povinného k dani jeho dodavatel. 
Článek 313 

odst. 1 
Na dodání použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a 

starožitností, která uskutečňují obchodníci povinní k dani, uplatňují členské 

státy zvláštní režim zdanění ziskové přirážky dosažené obchodníkem 

povinným k dani v souladu s tímto pododdílem. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 

§ 90 odst. 2 Zvláštní režim může použít obchodník při dodání použitého zboží, 

uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, pokud je toto 

zboží obchodníkovi dodáno v rámci obchodování na území Evropského 

společenství 
a) osobou, která není plátcem ani osobou registrovanou k dani v jiném 

členském státě, 
b) jiným plátcem, pro které dodání tohoto zboží je osvobozeno od daně 

podle § 62 nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, pro 

kterou je dodání tohoto zboží osvobozeno od daně obdobně podle platného 

předpisu jiného členského státu, nebo 
c) jiným obchodníkem, pokud při dodání tohoto zboží tímto jiným 

obchodníkem byl použit zvláštní režim. 

PT  

Článek 313 

odst. 2 
Až do zavedení konečného režimu uvedeného v článku 402 se režim 

uvedený v odstavci 1 tohoto článku nepoužije na dodání nových 

dopravních prostředků uskutečněná za podmínek stanovených v čl. 138 

odst. 1 a odst. 2 písm. a). 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
489/2009 
47/2011 

§ 90 odst. 12, 
2. věta 

Zvláštní režim nelze použít při dodání nového dopravního prostředku z 

tuzemska do jiného členského státu. 
PT  

Článek 314 Režim ziskové přirážky se uplatňuje na dodání použitého zboží, 

uměleckých děl, sběratelských předmětů nebo starožitností uskutečněná 

obchodníkem povinným k dani, pokud mu toto zboží bylo dodáno jednou z 

těchto osob: 
a) osobou nepovinnou k dani; 
b) jinou osobou povinnou k dani, je–li dodání zboží touto jinou osobou 

povinnou k dani osvobozeno od daně podle článku 136; 
c) jinou osobou povinnou k dani, zakládá–li dodání zboží touto jinou 

osobou povinnou k dani nárok na osvobození pro malé podniky podle 
článků 282 až 292 a zahrnuje–li investiční majetek; 
d) jiným obchodníkem povinným k dani, pokud byla při dodání zboží tímto 

jiným obchodníkem povinným k dani uplatněna daň podle tohoto 

zvláštního režimu. 

235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 

§ 90 odst. 2 Zvláštní režim může použít obchodník při dodání použitého zboží, 

uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, pokud je toto 

zboží obchodníkovi dodáno v rámci obchodování na území Evropské unie 
a) osobou nepovinnou k dani, 
b) osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem, 
c) osvobozenou osobou, která není plátcem, 
d) jinou osobou povinnou k dani, pro kterou je dodání tohoto zboží 

osvobozeno od daně podle § 62 nebo obdobně podle platného předpisu 

jiného členského státu, nebo 
e) jiným obchodníkem, pokud byl při dodání tohoto zboží tímto jiným 

obchodníkem použit zvláštní režim. 

PT  

Článek 315 Základem daně při dodáních zboží uvedených v článku 314 je zisková 

přirážka dosažená obchodníkem povinným k dani snížená o daň vztahující 

se k této ziskové přirážce. 
Zisková přirážka obchodníka povinného k dani je rovna rozdílu mezi 

prodejní cenou účtovanou obchodníkem povinným k dani za zboží a kupní 

cenou. 

235/2004 
ve znění 

489/2009 

§ 90 odst. 3, 
1. a 2. věta 

Při použití zvláštního režimu je základem daně přirážka snížená o daň z 

přirážky. Tato přirážka se stanoví jako rozdíl mezi prodejní cenou 

obchodníka a pořizovací cenou tohoto zboží.  
 

PT  
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Článek 316 

odst. 1 
Členské státy přiznají obchodníkům povinným k dani možnost rozhodnout 

se pro použití režimu ziskové přirážky na dodání tohoto zboží: 
a) uměleckých děl, sběratelských předmětů nebo starožitností, které sami 

dovezli; 
b) uměleckých děl, která jim dodali jejich autoři nebo jejich právní 

nástupci; 
c) uměleckých děl, která jim dodala osoba povinná k dani jiná než 

obchodník povinný k dani, byla–li při dodání touto jinou osobou povinnou 

k dani uplatněna snížená sazba podle článku 103. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
489/2009 
262/2014 
360/2014 

§ 90 odst. 5 Obchodník se může rozhodnout pro používání zvláštního režimu při 

dodání 
a) uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, které sám 

dovezl, 
b) uměleckého díla, které mu dodal autor díla nebo jeho právní nástupce. 

PT  

Článek 316 

odst. 2 
Členské státy stanoví pravidla pro výkon volby uvedené v odstavci 1, která 

se bude v každém případě vztahovat na období nejméně dvou kalendářních 

let. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
489/2009 
47/2011 

§ 90 odst. 8 Postup podle odstavce 5 je obchodník povinen oznámit správci daně. 

Obchodník je povinen postupovat podle zvláštního režimu nejméně dva 

následující po sobě jdoucí kalendářní roky ode dne oznámení. 

PT  

Článek 317 Využije–li obchodník povinný k dani možnost stanovenou v článku 316, 

stanoví se základ daně podle článku 315. 
Při dodání uměleckých děl, sběratelských předmětů nebo starožitností, 

které dovezl sám obchodník povinný k dani, je kupní cena, ke které se 

přihlédne při výpočtu ziskové přirážky, rovna základu daně při dovozu 

stanovenému podle článků 85 až 89 a zvýšenému o daň splatnou nebo 

odvedenou při dovozu. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
489/2009 
47/2011 

§ 90 odst. 7 Pokud obchodník postupuje podle odstavce 5, je povinen stanovit základ 

daně podle odstavce 3. Pořizovací cena pro výpočet přirážky při dovozu 

zboží podle odstavce 5 písm. a) se stanoví jako součet základu daně při 

dovozu tohoto zboží a daně vyměřené při dovozu zboží. 

PT  

Článek 318 1. Ke zjednodušení postupu výběru daně a po konzultaci s výborem pro 

DPH mohou členské státy stanovit, že u určitých plnění nebo určitých 

kategorií obchodníků povinných k dani se základ daně z dodání zboží 

podléhajících režimu ziskové přirážky stanoví pro každé zdaňovací období, 

za které musí obchodník povinný k dani podat přiznání k dani uvedené v 

článku 250. 
V případě uvedeném v prvním pododstavci je základem daně při dodáních 

zboží, na která se uplatňuje stejná sazba daně, celková zisková přirážka 

dosažená obchodníkem povinným k dani snížená o výši daně vztahující se 

k této přirážce. 
2. Celková zisková přirážka je rovna rozdílu mezi těmito dvěma částkami: 
a) celková hodnota dodání zboží, na která se vztahuje režim ziskové 

přirážky a která obchodník povinný k dani uskutečnil v průběhu 

zdaňovacího období pokrytého přiznáním k dani, tj. součet prodejních cen; 
b) celková hodnota nákupů zboží uvedených v článku 314, které obchodník 

povinný k dani uskutečnil v průběhu zdaňovacího období pokrytého 

přiznáním k dani, tj. součet kupních cen. 
3. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby obchodníci 

povinní k dani uvedení v odstavci 1 nebyli neoprávněně zvýhodněni ani 

poškozeni. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
489/2009 
47/2011 

§ 90 odst. 4 a 

6 
(4) Pokud jednotková pořizovací cena zboží nepřevyšuje 1 000 Kč, je 

možné přirážku stanovit za zdaňovací období, v rozdělení podle příslušné 

sazby daně. V tomto případě se přirážka stanoví jako rozdíl mezi celkovou 

prodejní cenou za dodané zboží a celkovou pořizovací cenou za nakoupené 

zboží, uskutečněné za zdaňovací období, v rozdělení podle příslušné sazby 

daně.  
(6) Při stanovení přirážky postupuje obchodník podle odstavce 3 nebo 4 za 

celé zdaňovací období. 

PT  
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Článek 319 Obchodník povinný k dani může na každé dodání, na které se vztahuje 

režim ziskové přirážky, použít běžný režim DPH. 
235/2004 
ve znění 

502/2012 
344/2013 

§ 90 odst. 2 Zvláštní režim může použít obchodník při dodání použitého zboží, 

uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, pokud je toto 

zboží obchodníkovi dodáno v rámci obchodování na území Evropské unie 
a) osobou nepovinnou k dani, 
b) osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem, 
c) osvobozenou osobou, která není plátcem, 
d) jinou osobou povinnou k dani, pro kterou je dodání tohoto zboží 

osvobozeno od daně podle § 62 nebo obdobně podle platného předpisu 

jiného členského státu, nebo 
e) jiným obchodníkem, pokud byl při dodání tohoto zboží tímto jiným 

obchodníkem použit zvláštní režim. 

PT  

Článek 320 
odst. 1 

1. Jestliže obchodník povinný k dani použije běžný režim DPH na dodání 

uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, jež sám 

dovezl, má nárok odpočíst od daně, kterou je povinen odvést, daň splatnou 

nebo odvedenou při dovozu tohoto zboží. 
Jestliže obchodník povinný k dani použije běžný režim DPH na dodání 

uměleckého díla, které mu bylo dodáno jeho autorem nebo jeho právními 

nástupci nebo osobou povinnou k dani jinou, než je obchodník povinný k 

dani, má nárok odpočíst od daně, kterou je povinen odvést, daň splatnou 

nebo odvedenou z uměleckého díla jemu dodaného. 
 

235/2004 
ve znění 

360/2014 

§ 90 odst. 15 Obchodník má nárok na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného 

plnění dodání zboží, nepoužije-li při jeho následném dodání zvláštní režim, 

pokud jde o 
a) umělecké dílo, sběratelský předmět nebo starožitnost, které sám dovezl, 
b) umělecké dílo, které mu 
1. dodal autor díla nebo jeho právní nástupce, nebo 
2. dodala jiná osoba povinná k dani, která při tomto dodání nepoužila 

zvláštní režim. 

PT  

Článek 320 
odst. 2 

2. Nárok na odpočet daně vzniká okamžikem vzniku daňové povinnosti při 

dodání, u kterého se obchodník povinný k dani rozhodne pro použití 

běžného režimu DPH. 

235/2004 
ve znění 

360/2014 

§ 90 odst. 16 Nárok na odpočet daně podle odstavce 15 vzniká obchodníkovi 

okamžikem, ke kterému je povinen přiznat daň z tohoto dodání zboží. 
PT  

Článek 321 Uskutečňuje–li se za podmínek stanovených v článcích 146, 147, 148 a 

151, je dodání použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů 

nebo starožitností, na něž se vztahuje režim ziskové přirážky, osvobozeno 

od daně. 

235/2004  
ve znění 

302/2008 
489/2009 
47/2011 

§ 90 odst. 9 Pokud při dodání použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského 

předmětu nebo starožitnosti jsou splněny podmínky pro osvobození 

vývozu zboží podle § 66, je dodání tohoto zboží, jestliže je předmětem 

zvláštního režimu, také osvobozeno od daně. 

PT  

Článek 322 Používá–li obchodník povinný k dani zboží za účelem jeho dodání, na 

které se vztahuje režim ziskové přirážky, nesmí odpočíst od daně, kterou je 

povinen odvést, tyto částky: 
a) daň splatnou nebo odvedenou z uměleckých děl, sběratelských předmětů 

nebo starožitností, které sám dovezl; 
b) daň splatnou nebo odvedenou z uměleckých děl, která mu byla nebo 

budou dodána jejich autory nebo jejich právními nástupci; 
c) daň splatnou nebo odvedenou z uměleckých děl, která mu byla nebo 

budou dodána osobou povinnou k dani jinou, než je obchodník povinný k 

dani. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
489/2009 
47/2011 
262/2014 
360/2014 

§ 90 odst. 11 Obchodník při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu, nemá 

nárok na odpočet daně 
a) u uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, které sám 

dovezl, 
b) u uměleckého díla, které mu dodal autor díla nebo jeho právní nástupce. 

PT  
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Článek 323 Osoba povinná k dani nesmí odpočíst od daně, kterou je povinna odvést, 

daň splatnou nebo odvedenou ze zboží, které jí dodal nebo dodá obchodník 

povinný k dani, podléhá–li dodání tohoto zboží obchodníkem povinným k 

dani režimu ziskové přirážky. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
489/2009 
47/2011 

§ 90 odst. 10 Plátce nemá nárok na odpočet daně z přirážky, kterou je povinen zaplatit v 

prodejní ceně zboží, které mu bylo dodáno obchodníkem, pokud je dodání 

tohoto zboží předmětem zvláštního režimu. 

PT  

Článek 324 Obchodník povinný k dani, který používá jak běžný režim DPH, tak režim 

ziskové přirážky, musí ve svém účetnictví samostatně vykazovat plnění 

spadající pod tyto rozdílné úpravy v souladu s pravidly stanovenými 

členskými státy. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
489/2009 
47/2011 
502/2012 

§ 90 odst. 13 Pokud obchodník uplatňuje daň a současně používá zvláštní režim, je 

povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty samostatně 

plnění podle jednotlivých způsobů uplatňování daně. 

PT  

Článek 325 Obchodník povinný k dani nesmí na fakturách, které vystavuje, uvádět 

odděleně DPH z dodání zboží, na která používá režim ziskové přirážky. 
235/2004 
ve znění 

502/2012 
360/2014 

§ 90 odst. 14,  
2. věta 

Při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu, nesmí být na 

daňovém dokladu samostatně uvedena daň týkající se přirážky, s výjimkou 

dokladu o prodeji motorového vozidla pro osobu se zdravotním 

postižením. 

PT  

Článek 326 Přechodný režim pro použité dopravní prostředky 
 
Členské státy, které k 31. prosinci 1992 uplatňovaly na dodání použitých 

dopravních prostředků uskutečněná obchodníkem povinným k dani zvláštní 

režim zdanění jiný než režim ziskové přirážky, mohou pokračovat v 

uplatňování takového režimu až do zavedení konečného režimu uvedeného 

v článku 402, pokud tento režim vyhovuje nebo bude upraven tak, aby 

vyhovoval podmínkám stanoveným v tomto pododdíle. 
Dánsko je oprávněno zavést režim uvedený v prvním pododstavci. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

  235/2004 
ve znění 

635/2004  

§ 90 odst. 1 
písm. b) 

(1) Pro účely tohoto ustanovení se rozumí 
b) použitým zbožím hmotný movitý majetek, který je vhodný k dalšímu 

použití v nezměněném stavu nebo po opravě, kromě uměleckých děl, 

sběratelských předmětů nebo starožitností uvedených v příloze č. 4 a 

kromě drahých kovů a drahokamů, 

  

Článek 327 1. Tento přechodný režim se uplatňuje na dodání použitých dopravních 

prostředků uskutečněné obchodníkem povinným k dani, a to podle režimu 

ziskové přirážky. 
2. Tento přechodný režim se nepoužije na dodání nových dopravních 

prostředků uskutečněná za podmínek uvedených v čl. 138 odst. 1 a odst. 2 

písm. a). 
3. Pro účely odstavce 1 se "použitými dopravními prostředky" rozumějí 

pozemní vozidla, lodě a letadla podle čl. 2 odst. 2 písm. a), pokud jsou 

použitým zbožím a pokud nesplňují podmínky pro to, aby mohly být 

považovány za nové dopravní prostředky. 

235/2004 
ve znění 

635/2004  

§ 90 odst. 1 
písm. b) 

 (1) Pro účely tohoto ustanovení se rozumí 
b) použitým zbožím hmotný movitý majetek, který je vhodný k dalšímu 

použití v nezměněném stavu nebo po opravě, kromě uměleckých děl, 

sběratelských předmětů nebo starožitností uvedených v příloze č. 4 a 

kromě drahých kovů a drahokamů, 

PT  

  235/2004 
ve znění 

§ 4 odst. 4 
písm. a) a b) 

Pro účely tohoto zákona se dále rozumí   
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502/2012 
344/2013 
170/2017 

a) dopravním prostředkem vozidlo, jiný prostředek nebo zařízení, které 

jsou určené k přepravě osob nebo zboží z jednoho místa na jiné a které 

jsou obvykle konstruované pro použití k přepravě a mohou k ní být 

skutečně použity; za dopravní prostředek se nepovažuje vozidlo, které je 

trvale znehybněno, ani kontejner,  
b) novým dopravním prostředkem 
1. motorové pozemní vozidlo s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s 

výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode dne 
prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6 000 km, 
2. loď delší než 7,5 m, pokud byla dodána do 3 měsíců ode dne prvního 

uvedení do provozu nebo má najeto méně než 100 hodin, s výjimkou 

námořních lodí užívaných k obchodní, průmyslové, rybářské nebo 

záchranářské činnosti, nebo 
3. letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší než 1 550 kg, pokud bylo 

dodáno do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má 

nalétáno méně než 40 hodin, s výjimkou letadel využívaných leteckými 

společnostmi pro mezinárodní leteckou přepravu, 
       
Článek 328 Daň splatná z každého dodání uvedeného v článku 327 je rovna výši daně, 

která by byla splatná, kdyby se na dodání vztahoval běžný režim DPH, 

snížené o výši daně, která se považuje za zahrnutou do kupní ceny 

dopravního prostředku obchodníkem povinným k dani. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 329 Daň, která se považuje za zahrnutou do kupní ceny dopravního prostředku 

obchodníkem povinným k dani, se vypočte takto: 
a) kupní cenou, ke které se přihlédne, je kupní cena ve smyslu čl. 312 odst. 

2; 
b) má se za to, že kupní cena, kterou zaplatil obchodník povinný k dani, 

zahrnuje daň, která by byla splatná, kdyby dodavatel obchodníka 

povinného k dani použil na dodání běžný režim DPH; 
c) sazbou, ke které se přihlédne, je sazba, která se uplatňuje podle článku 

93 v členském státě, na jehož území se v souladu s články 31 a 32 nachází 

místo uskutečnění dodání obchodníku povinnému ku dani. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 330 Daň splatná z každého dodání dopravních prostředků uvedeného v čl. 327 

odst. 1, určená v souladu s článkem 328, nesmí být nižší než daň, která by 

byla splatná, kdyby se na toto dodání použil režim ziskové přirážky. 
Členské státy mohou stanovit, že v případě, kdy se na dodání použije režim 

ziskové přirážky, nesmí být tato přirážka nižší než 10 % prodejní ceny ve 

smyslu čl. 312 odst. 1. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  
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Článek 331 Osoba povinná k dani nesmí odpočíst od daně, kterou je povinna odvést, 

daň splatnou nebo odvedenou z použitých dopravních prostředků, které jí 

dodal obchodník povinný k dani, je–li na dodání tohoto zboží obchodníkem 

povinným k dani uplatněna daň podle tohoto přechodného režimu. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 332 Obchodník povinný k dani nesmí na fakturách, které vystavuje, uvádět 

odděleně DPH z dodání zboží, na která používá tento přechodný režim. 
  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 333 Zvláštní režim pro prodej veřejnou dražbou 
 
1. Členské státy mohou uplatňovat zvláštní režim zdanění ziskové přirážky 

dosažené pořadatelem prodeje veřejnou dražbou v souladu s tímto oddílem 

při dodání použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů nebo 

starožitností, která uskutečnil tento pořadatel jednající vlastním jménem a 

na účet osob uvedených v článku 334 na základě smlouvy, podle níž mu z 
prodeje takového zboží při veřejné dražbě přísluší provize. 
2. Režim stanovený v odstavci 1 se nepoužije na dodání nových 

dopravních prostředků uskutečněné za podmínek stanovených v čl. 138 

odst. 1 a odst. 2 písm. a). 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR zvláštní režim pro prodej 

veřejnou dražbou nevyužívá. 
NT  

Článek 334 Tento zvláštní režim se uplatňuje na dodání, které uskuteční pořadatel 

prodeje veřejnou dražbou jednající vlastním jménem na účet jedné z těchto 

osob: 
a) osoby nepovinné k dani; 
b) jiné osoby povinné k dani, je–li dodání zboží touto osobou povinnou k 

dani uskutečněné na základě smlouvy, podle níž jí z prodeje přísluší 

provize, osvobozeno od daně podle článku 136; 
c) jiné osoby povinné k dani, zakládá–li dodání zboží touto osobou 

povinnou k dani uskutečněné na základě smlouvy, podle níž jí z prodeje 

přísluší provize, nárok na osvobození pro malé podniky podle článků 282 

až 292 a zahrnuje–li investiční majetek; 
d) obchodníka povinného k dani, pokud byla při dodání zboží tímto 

obchodníkem povinným k dani uskutečněném na základě smlouvy, podle 

níž mu z prodeje přísluší provize, uplatněna daň podle režimu ziskové 

přirážky. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ČR zvláštní režim pro prodej veřejnou 

dražbou nevyužívá. 
NT  

Článek 335 Dodání zboží osobě povinné k dani, která je pořadatelem prodeje veřejnou 

dražbou, se považuje za uskutečněné okamžikem, kdy se uskuteční vlastní 

prodej tohoto zboží při dražbě. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ČR zvláštní režim pro prodej veřejnou 

dražbou nevyužívá. 
NT  

Článek 336 Základem daně při každém dodání zboží uvedeném v tomto oddíle je 

celková částka, kterou podle článku 339 účtuje pořizovateli pořadatel 

prodeje veřejnou dražbou, snížená o 
a) čistou částku, kterou zaplatil nebo má zaplatit pořadatel prodeje veřejnou 

dražbou svému příkazci, určenou podle článku 337; a 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ČR zvláštní režim pro prodej veřejnou 

dražbou nevyužívá. 
NT  
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b) výši daně, kterou je povinen zaplatit pořadatel prodeje veřejnou dražbou 

v souvislosti se svým dodáním. 
Článek 337 Čistá částka, kterou zaplatil nebo má zaplatit pořadatel prodeje veřejnou 

dražbou svému příkazci, je rovna rozdílu mezi dražební cenou zboží při 

veřejné dražbě a výší provize, kterou obdržel nebo má obdržet pořadatel 

prodeje veřejnou dražbou od svého příkazce na základě smlouvy, podle níž 

mu z prodeje přísluší provize. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ČR zvláštní režim pro prodej veřejnou 

dražbou nevyužívá. 
NT  

Článek 338 Pořadatelé prodeje veřejnou dražbou, kteří dodávají zboží za podmínek 

stanovených v článcích 333 a 334, musí ve svém účetnictví uvádět jako 

průběžné položky tyto částky: 
a) částky, které obdrželi nebo mají obdržet od pořizovatele zboží; 
b) částky, které uhradili nebo mají uhradit prodávajícímu zboží. 
Částky uvedené v prvním pododstavci musí být řádně doloženy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ČR zvláštní režim pro prodej veřejnou 

dražbou nevyužívá. 
NT  

Článek 339 Pořadatel prodeje veřejnou dražbou musí pořizovateli vystavit fakturu, 

která odděleně uvádí 
a) dražební cenu zboží; 
b) daně, cla, dávky a poplatky; 
c) vedlejší výdaje, jako jsou náklady na balení, přepravu, pojištění a 

provize, které pořadatel účtuje k tíži pořizovatele zboží. 
Faktura vystavená pořadatelem prodeje veřejnou dražbou nesmí uvádět 

žádnou DPH odděleně. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ČR zvláštní režim pro prodej veřejnou 

dražbou nevyužívá. 
NT  

Článek 340 1. Pořadatel prodeje veřejnou dražbou, kterému bylo zboží předáno na 

základě smlouvy, podle níž mu z prodeje veřejnou dražbou přísluší 

provize, musí svému příkazci vystavit výkaz. 
Výkaz vystavený pořadatelem prodeje veřejnou dražbou musí uvádět 

odděleně celkovou hodnotu plnění, tj. dražební cenu zboží sníženou o výši 

provize, kterou pořadatel prodeje veřejnou dražbou obdržel nebo má 

obdržet od příkazce. 
2. Výkaz sestavený za podmínek stanovených v odstavci 1 slouží jako 

faktura, kterou musí příkazce, je–li osobou povinnou k dani, vystavit 
pořadateli prodeje veřejnou dražbou podle článku 220. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ČR zvláštní režim pro prodej veřejnou 

dražbou nevyužívá. 
NT  

Článek 341 Členské státy, které uplatňují režim stanovený v tomto oddíle, jej použijí 

rovněž na dodání použitých dopravních prostředků, jak jsou vymezeny v 

čl. 327 odst. 3, které uskuteční pořadatel prodeje veřejnou dražbou 

vlastním jménem a na účet obchodníka povinného k dani na základě 

smlouvy, podle níž mu z prodeje tohoto zboží veřejnou dražbou přísluší 

provize, pokud by stejné dodání obchodníkem povinným k dani bylo 

předmětem daně v souladu s přechodným režimem pro použité dopravní 

prostředky 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ČR zvláštní režim pro prodej veřejnou 

dražbou nevyužívá. 
NT  

Článek 342 Opatření za účelem zabránění narušení hospodářské soutěže a boje proti 

daňovým únikům 
  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  
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Členské státy mohou přijmout opatření týkající se nároku na odpočet daně 

k zamezení toho, aby obchodníci povinní k dani, na něž se vztahuje některý 

z režimů obsažených v oddíle 2, nebyli neoprávněně zvýhodněni ani 

poškozeni. 
Článek 343 Rada může na návrh Komise jednomyslně povolit kterémukoli členskému 

státu, aby zavedl zvláštní opatření za účelem boje proti daňovým únikům 

tím, že stanoví, že daň splatná podle režimu ziskové přirážky nesmí být 

nižší než daň, která by byla splatná, kdyby byla zisková přirážka rovna 

určitému procentnímu podílu z prodejní ceny. 
Procentní podíl z prodejní ceny se určí s ohledem na obvyklé ziskové 

přirážky uplatňované hospodářskými subjekty v daném oboru. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 344 

odst. 1 
Zvláštní režim pro investiční zlato 
Obecná ustanovení 
 
Pro účely této směrnice a aniž jsou dotčeny ostatní předpisy Společenství, 

se "investičním zlatem" rozumí: 
1) zlato v podobě prutů nebo destiček o hmotnosti připouštěné na trhy 

zlatem a ryzosti nejméně 995 tisícin, bez ohledu na to, zda je zastoupeno 

cennými papíry nebo nikoli; 
2) zlaté mince, které mají ryzost nejméně 900 tisícin, byly vyraženy po 

roce 1800, jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a jsou 

obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje obvyklou cenu jejich 

zlatého obsahu o více než 80 %. 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
360/2014 

§ 92 odst. 1 (1) Investičním zlatem se rozumí 
a) zlato připouštěné na světové trhy zlata ve tvaru uzančních slitků v 

podobě cihly nebo destičky s 
1. vlastním číslem, 
2. ryzostí nejméně 995 tisícin, 
3. hmotností připouštěnou na těchto trzích a 
4. označením výrobce, ryzosti a hmotnosti, 
b) zlaté mince, které 
1. mají ryzost nejméně 900 tisícin, 
2. byly vyraženy po roce 1800, 
3. jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a 
4. jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu 

jejich zlatého obsahu o více než 80 %. 

PT  

Článek 344 

odst. 2 
Členské státy mohou z tohoto zvláštního režimu vyjmout malé zlaté pruty 

nebo destičky o hmotnosti nejvýše 1 g. 
  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 344 

odst. 3 
Pro účely této směrnice se má za to, že mince uvedené v odst. 1 bodě 2 

nejsou prodávány z numismatického zájmu. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 345 Počínaje rokem 1999 sdělí každý členský stát Komisi před 1. červencem 

každého roku, se kterými mincemi vyhovujícími kritériím uvedeným v čl. 

344 odst. 1 bodě 2 je v tomto členském státě obchodováno. Před 1. 

prosincem každého roku zveřejní Komise úplný seznam těchto mincí v 

řadě C Úředního věstníku Evropské unie. U mincí uvedených ve 

zveřejněném seznamu se má za to, že splňují kritéria po celý rok, pro který 

je seznam zveřejněn. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 346 Osvobození od daně 
 
Členské státy osvobodí od daně dodání, pořízení uvnitř Společenství a 

dovoz investičního zlata včetně investičního zlata zastoupeného 

osvědčeními, ať již fyzicky odděleného nebo ne, nebo obchodovaného na 

235/2004 
ve znění 

302/2008 
360/2014 

§ 92 odst. 2 Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozeno dodání investičního 

zlata v tuzemsku, pořízení z jiného členského státu a jeho dovoz. 

Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se vztahuje i na 
a) investiční zlato s osvědčením pro fyzicky alokované a nealokované 

zlato, 

PT  
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zlatých účtech, a to zejména půjčky a výměnné obchody (swapy) znějící na 

zlato, které jsou založeny na vlastnickém právu nebo pohledávce k 

investičnímu zlatu, jakož i plnění týkající se investičního zlata na základě 

termínových obchodů (futures a forwardů), které vedou k převodu 

vlastnického práva nebo pohledávky k investičnímu zlatu. 

b) investiční zlato obchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a 

swapy zakládající k investičnímu zlatu vlastnické právo nebo právní nárok, 

nebo 
c) termínované obchody s investičním zlatem, včetně futures a forwardů, 

které zahrnují převod vlastnického práva nebo právního nároku k 

investičnímu zlatu. 
Článek 347 Členské státy osvobodí od daně služby poskytnuté zprostředkovateli, kteří 

jednají jménem a na účet jiné osoby, pokud zprostředkovávají dodání 

investičního zlata svému příkazci. 

235/2004
ve znění 

47/2011 
360/2014 

§ 92 odst. 3 Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena služba osobou, která 

jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění dodání 

investičního zlata, jeho pořízení z jiného členského státu nebo jeho 

dovozu. 

PT  

Článek 348 Volba zdanění 
 
Členské státy přiznají osobě povinné k dani, která vyrábí investiční zlato 

nebo přeměňuje zlato na investiční zlato, možnost rozhodnout se pro 

zdanění dodání investičního zlata jiné osobě povinné k dani, které by jinak 

bylo osvobozeno od daně podle článku 346. 

235/2004 
ve znění 

360/2014 

§ 92 odst. 4 Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, 

se může rozhodnout, že uplatní daň u dodání investičního zlata, které by 

bylo osvobozeno podle odstavce 2, jinému plátci s místem plnění v 

tuzemsku. 

PT  

Článek 349 1. Členské státy mohou přiznat osobě povinné k dani, která v rámci své 

ekonomické činnosti obvykle dodává zlato určené k průmyslovým účelům, 

možnost rozhodnout se pro zdanění dodání zlatých prutů nebo destiček 

uvedených v čl. 344 odst. 1 bodě 1 jiné osobě povinné k dani, které by 

jinak bylo osvobozeno od daně podle článku 346. 
2. Členské státy mohou omezit rozsah možnosti stanovené v odstavci 1. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 350 Využil–li dodavatel možnost rozhodnout se pro zdanění podle článků 348 a 

349, přiznají členské státy zprostředkovateli možnost rozhodnout se pro 

zdanění služeb uvedených v článku 347. 

235/2004 
ve znění 

360/2014 

§ 92 odst. 5 U zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání 

investičního zlata podle odstavce 3, může být uplatněna daň, pokud plátce 

při dodání investičního zlata uplatnil daň podle odstavce 4. 

PT  

Článek 351 Členské státy stanoví pravidla pro výkon práv volby uvedených v tomto 

oddíle a sdělí je Komisi. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 352 Plnění na vázaném trhu zlata 
 
Každý členský stát může po konzultaci s výborem pro DPH uplatňovat 

DPH na zvláštní plnění týkající se investičního zlata, jež se uskutečňují v 

tomto členském státě mezi osobami povinnými k dani, které jsou účastníky 
vázaného trhu zlata v dotyčném členském státě, nebo mezi takovou osobou 

povinnou k dani a jinou osobou povinnou k dani, která účastníkem tohoto 

trhu není. Členský stát však nesmí uplatňovat DPH na dodání uskutečněná 

za podmínek stanovených v článku 138 ani na vývoz investičního zlata. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 353 Členské státy, jež podle článku 352 zdaňují plnění mezi osobami 

povinnými k dani, které jsou účastníky vázaného trhu zlata, povolí za 

účelem zjednodušení odklad odvodu daně a zprostí osoby povinné k dani 

požadavků na účetnictví týkajících se DPH. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  
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Článek 354 Zvláštní práva a povinnosti obchodníků s investičním zlatem 
 
Je–li následující dodání investičního zlata uskutečněné osobou povinnou k 

dani osvobozeno od daně podle této kapitoly, je tato osoba povinná k dani 

oprávněna odpočíst tyto částky: 
a) splatnou nebo odvedenou daň z investičního zlata, které jí bylo dodáno 

osobou, jež využila možnosti stanovené v článcích 348 a 349, nebo které jí 

bylo dodáno v souladu s oddílem 4; 
b) splatnou nebo odvedenou daň z dodání této osobě povinné k dani anebo 

z pořízení uvnitř Společenství nebo z dovozu touto osobou jiného než 

investičního zlata, které je následně jí nebo jejím jménem přeměněno na 

investiční zlato; 
c) splatnou nebo odvedenou daň ze služeb poskytnutých této osobě 

povinné k dani, které spočívaly ve změně podoby, hmotnosti nebo ryzosti 

zlata včetně investičního zlata. 

235/2004  
ve znění 

360/2014 

§ 92 odst. 6 Plátce, který dodává investiční zlato osvobozené od daně, má nárok na 

odpočet daně v plné výši 
a) při nakoupení investičního zlata, u něhož byla uplatněna daň podle 

odstavce 4, 
b) při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zlata, 

které není investičním zlatem, a které následně plátce nebo jím zmocněná 

třetí osoba přemění na investiční zlato, nebo 
c) při nakoupení služby, spočívající ve změně formy, hmotnosti nebo 

ryzosti zlata, včetně investičního zlata. 

PT  

Článek 355 Osoby povinné k dani, které vyrábějí investiční zlato nebo přeměňují zlato 

na investiční zlato, mají nárok na odpočet daně jimi splatné nebo odvedené 

daně z dodání, pořízení uvnitř Společenství nebo dovozu zboží nebo 
poskytnutí služby spojeného s výrobou nebo přeměnou tohoto zlata, jako 

by bylo následné dodání tohoto zlata osvobozené od daně podle článku 346 

zdaněno. 

235/2004 
ve znění 

360/2014 

§ 92 odst. 7 Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, 

má nárok na odpočet daně v plné výši při nakoupení, pořízení z jiného 

členského státu nebo dovozu zboží nebo služby, přímo související s 

výrobou investičního zlata nebo přeměnou zlata na investiční zlato. 

PT  

Článek 356 

odst. 1, 3 
1. Členské státy zajistí, aby obchodníci s investičním zlatem vedli 

přinejmenším účetnictví o všech důležitých plněních uskutečněných s 

investičním zlatem a uchovávali doklady umožňující určit zákazníky 

zúčastněné na těchto plněních. 
Obchodníci uchovávají údaje uvedené v prvním pododstavci po dobu 

nejméně pěti let. 
3. Členské státy mohou stanovit přísnější povinnosti, zejména pokud jde o 

vedení zvláštní dokumentace nebo o zvláštní požadavky na účetnictví. 

235/2004 
ve znění 

360/2014 

§ 92 odst. 8 Plátce, který přijme službu podle odstavce 5, nebo který dodává investiční 

zlato osvobozené od daně a má nárok na odpočet daně podle odstavce 6 

písm. b) a c), nebo který vyrobil investiční zlato nebo zlato přeměnil na 

investiční zlato a má nárok na odpočet daně podle odstavce 7, je povinen 
a) vystavit doklad o dodání fyzické osobě nepovinné k dani, který 

obsahuje tyto údaje: 
1. obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo osoby, která 

uskutečňuje plnění, 
2. daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, 
3. evidenční číslo dokladu, 
4. rozsah a předmět plnění, 
5. den vystavení dokladu, 
6. den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před 

uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat 

uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení dokladu, 
7. celkovou částku za plnění, hmotnost a ryzost zlata, 
8. jméno, datum narození a místo pobytu fyzické osoby nepovinné k dani, 
b) uchovávat doklad podle písmene a) po dobu 10 let, 
c) uvést na daňovém dokladu vystaveném plátci nebo osobě povinné k 

dani rovněž hmotnost a ryzost zlata. 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



VII. část 1 
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32006L0112.docx      str. 170 z 186   

Celex: 32006L0112 Lhůta pro implementaci 31.12.2007 Úřední věstník L 247 2006 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Ing. Iva Cila, 18. 5. 2020 
Název: Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty  Schválil    (jméno+datum): Ing. Ondřej Fasora, Ph.D., 18. 5.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., písm., 

atd.) 

Citace ustanovení 
Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

Článek 356 

odst. 2 
Členské státy mohou přijmout povinnosti rovnocenné prováděcím 

opatřením k jiným právním předpisům Společenství, například směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o 

předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování 

terorismu , k dosažení souladu s požadavky odstavce 1. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 357 Zvláštní režim pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují 

elektronické služby osobám nepovinným k dani 
Obecná ustanovení 
 
Tato kapitola se použije do 31. prosince 2006. 

  Ustanovení bylo zrušeno  směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 358 Pro účely této kapitoly a aniž jsou dotčeny ostatní předpisy Společenství, 

se rozumí: 
1) "neusazenou osobou povinnou k dani" osoba povinná k dani, která nemá 

sídlo ekonomické činnosti ani stálou provozovnu na území Společenství a 

která nemá jinak povinnost být identifikována pro účely DPH podle článku 

214; 
2) "elektronickými službami" a "elektronicky poskytovanými službami" 

služby uvedené v čl. 56 odst. 1 písm. k); 
3) "členským státem identifikace" členský stát, který si neusazená osoba 

povinná k dani zvolí pro oznámení zahájení své činnosti jako osoby 

povinné k dani na území Společenství v souladu s touto kapitolou; 
4) "členským státem spotřeby" členský stát, v němž se podle článku 57 

nachází místo poskytnutí elektronické služby; 
5) "přiznáním k dani" prohlášení obsahující informace nezbytné k 

vyměření výše splatné daně v každém členském státě. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 359 Zvláštní režim pro elektronicky poskytované služby 
 
Členské státy povolí použití tohoto zvláštního režimu neusazeným osobám 

povinným k dani poskytujícím služby elektronicky osobám nepovinným k 

dani, které jsou usazeny nebo mají bydliště nebo místo, kde se obvykle 

zdržují, v členském státě. Tento režim se použije na všechny služby takto 

poskytnuté ve Společenství. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 360 Neusazená osoba povinná k dani oznámí členskému státu identifikace 

zahájení činnosti, kterou vykonává jako osoba povinná k dani, její 

ukončení nebo takové její změny, které způsobí, že přestane splňovat 

podmínky pro použití tohoto zvláštního režimu. Toto oznámení se podává 

elektronickými prostředky. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 361  1. Informace předložené neusazenou osobou povinnou k dani členskému 

státu identifikace při zahájení její zdanitelné činnosti musí obsahovat tyto 

identifikační údaje: 
a) plné jméno; 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  
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b) poštovní adresu; 
c) elektronické adresy včetně internetových stránek; 
d) vnitrostátní daňové číslo, pokud existuje; 
e) prohlášení, že osoba není identifikovaná pro účely DPH ve Společenství. 
2. Neusazená osoba povinná k dani oznámí členskému státu identifikace 

veškeré změny předložených informací. 
Článek 362 Členský stát identifikace přidělí neusazené osobě povinné k dani osobní 

identifikační číslo pro DPH a sdělí jí elektronickými prostředky 

identifikační číslo, které jí bylo přiděleno. Na základě informací použitých 

pro tuto identifikaci mohou členské státy spotřeby vést vlastní identifikační 

systémy. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 363 Členský stát identifikace vymaže neusazenou osobu povinnou k dani z 

identifikačního registru, v těchto případech: 
a) tato osoba mu oznámí, že nadále neposkytuje elektronické služby; 
b) lze jinak mít za to, že její zdanitelné činnosti skončily; 
c) tato osoba nadále nesplňuje podmínky nezbytné k možnosti používání 

tohoto zvláštního režimu; 
d) tato osoba soustavně porušuje pravidla týkající se zvláštního režimu. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 364 Neusazená osoba povinná k dani podá elektronickými prostředky 

členskému státu identifikace přiznání k dani za každé kalendářní čtvrtletí, a 

to i v případě, že žádná elektronická služba nebyla poskytnuta. Přiznání k 

dani se podává do dvaceti dnů po ukončení zdaňovacího období, za které se 

toto přiznání podává. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 365 Přiznání k dani obsahuje identifikační číslo a pro každý členský stát 

spotřeby, kde je daň splatná, celkovou hodnotu, bez DPH, poskytnutých 

elektronických služeb za zdaňovací období, jakož i celkovou výši 

odpovídající daně. V přiznání k dani se rovněž uvedou příslušné sazby 
daně a celková splatná daň. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 366 

odst. 1 
Údaje v přiznání k dani se vyjadřují v eurech. 
Členské státy, které nepřijaly euro, mohou požadovat, aby údaje v přiznání 

k dani byly vyjádřeny v jejich národní měně. Pokud byly při poskytnutí 

služby použity jiné měny, použije neusazená osoba povinná k dani pro 

vyplnění přiznání k dani směnný kurz platný poslední den zdaňovacího 

období. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 366 

odst. 2 
Přepočet se provede podle směnných kurzů zveřejněných Evropskou 

centrální bankou pro uvedený den, nebo pokud není v uvedený den kurz 

zveřejněn, podle kurzu zveřejněného pro nejbližší následující den. 

235/2004 
ve znění 

196/2014 

§ 110r odst. 

5 
(5) Je-li tiskopisem daňového přiznání požadováno uvedení údajů v 

eurech, použije se pro přepočet směnný kurz Evropské centrální banky 

zveřejněný pro 
a) poslední den zdaňovacího období, nebo 
b) nejbližší následující den, pokud pro poslední den zdaňovacího období 

není kurz zveřejněn. 

PT  
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Článek 367 Neusazená osoba povinná k dani odvede daň při podání přiznání k dani. 
Odvod se provádí na bankovní účet vedený v eurech, který určí členský stát 

identifikace. Členské státy, které nepřijaly euro, mohou požadovat, aby byl 

odvod proveden na bankovní účet vedený v jejich vlastní měně. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 368 Neusazená osoba povinná k dani, která využívá tohoto zvláštního režimu, 

neprovede žádný odpočet daně podle článku 168. Bez ohledu na čl. 1 

odst. 1 směrnice 86/560/EHS je této osobě vrácena daň podle uvedené 

směrnice. Ustanovení čl. 2 odst. 2 a 3 a čl. 4 odst. 2 směrnice 86/560/EHS 

se nepoužijí na vrácení daně v souvislosti s elektronickými službami, na 

něž se vztahuje tento zvláštní režim. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES a následně směrnicí 

2017/2455. 
NT  

Článek 369 

odst. 1 
Neusazená osoba povinná k dani vede o plněních v rámci tohoto zvláštního 

režimu záznamy. Tyto záznamy musí být dostatečně podrobné k tomu, aby 

správci daně členského státu spotřeby umožnily určit, zda je přiznání k 

dani správné. 

  Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES. NT  

Článek 369 

odst. 2 
Záznamy uvedené v odstavci 1 musí být na žádost zpřístupněny členskému 

státu identifikace nebo členskému státu spotřeby v elektronické formě. 
Záznamy se uchovávají po dobu deseti let od 31. prosince roku, ve kterém 

bylo plnění uskutečněno. 

235/2004 
ve znění 

196/2014 

§ 110d odst. 

2 a 3 
(2) Údaje podle odstavce 1 se uchovávají po dobu 10 let od konce 

kalendářního roku, ve kterém bylo plnění poskytnuto. 
 (3) Údaje podle odstavce 1 musí být na žádost správce daně nebo správce 

daně příslušného státu spotřeby poskytnuty elektronicky. 

PT  
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Článek 370 ODCHYLKY 

Odchylky použitelné do zavedení konečného režimu 
Odchylky pro státy, které byly členy Společenství k 1. lednu 1978 
 
Členské státy, které k 1. lednu 1978 zdaňovaly plnění uvedená v části A 

přílohy X, mohou ve zdaňování těchto plnění pokračovat. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 371 Členské státy, které k 1. lednu 1978 osvobozovaly od daně plnění uvedená 

v části B přílohy X, mohou v osvobození těchto plnění od daně pokračovat 

za podmínek platných v dotyčném členském státě k témuž dni. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 372 Členské státy, které k 1. lednu 1978 uplatňovaly předpisy odchylující se od 

zásady okamžitého odpočtu stanovené v čl. 179 prvním pododstavci, 

mohou v uplatňování těchto předpisů pokračovat. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 373 Členské státy, které k 1. lednu 1978 uplatňovaly předpisy odchylující se od 

článku 28 a čl. 79 prvního pododstavce písm. c), mohou v uplatňování 

těchto předpisů pokračovat. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 374 Odchylně od článků 169 a 309 mohou členské státy, které k 1. lednu 1978 

osvobozovaly od daně bez nároku na odpočet daně odvedené na 

předchozím stupni poskytnutí služeb cestovních kanceláří uvedených v 

článku 309, v osvobození těchto poskytnutí od daně pokračovat. Tato 

odchylka se použije rovněž na cestovní kanceláře jednající jménem 

cestujícího a na jeho účet. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  
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Článek 375 Odchylky pro státy, které přistoupily ke Společenství po 1. lednu 1978 
 
Řecko může pokračovat v osvobození od daně u plnění uvedených v části 

B bodech 2, 8, 9, 11 a 12 přílohy X za podmínek platných v tomto 

členském státě k 1. lednu 1987. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 376 Španělsko může pokračovat v osvobození od daně u poskytnutí služeb 

autorem, která jsou uvedena v části B bodě 2 přílohy X, a u plnění, která 

jsou uvedena v části B bodech 11 a 12 přílohy X, za podmínek platných v 

tomto členském státě k 1. lednu 1993. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 377 Portugalsko může pokračovat v osvobození od daně u plnění uvedených v 

části B bodech 2, 4, 7, 9, 10 a 13 přílohy X za podmínek platných v tomto 

členském státě k 1. lednu 1989. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 378 1. Rakousko může pokračovat ve zdaňování plnění uvedených v části A 

bodě 2 přílohy X. 
2. Dokud stejná osvobození od daně uplatňuje některý z členských států, 

které byly členy Společenství k 31. prosinci 1994, může Rakousko za 

podmínek platných v tomto členském státě ke dni jeho přistoupení 

pokračovat v osvobození od daně u těchto plnění: 
a) plnění uvedených v části B bodech 5 a 9 přílohy X; 
b) s nárokem na odpočet daně odvedené na předchozím stupni veškeré části 

mezinárodní letecké, námořní a vnitrozemské vodní přepravy osob, s 

výjimkou přepravy osob na Bodamském jezeře. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 379 1. Finsko může pokračovat ve zdaňování plnění uvedených v části A bodě 

2 přílohy X, dokud jsou stejná plnění zdaňována v některém z členských 

států, které byly členy Společenství k 31. prosinci 1994. 
2. Finsko může za podmínek platných v tomto členském státě ke dni jeho 

přistoupení pokračovat v osvobození od daně u poskytnutí služeb autorem, 

umělcem nebo výkonným umělcem, která jsou uvedena v části B bodě 2 

přílohy X, a plnění, která jsou uvedena v části B bodech 5, 9 a 10 přílohy 

X, dokud stejná osvobození od daně uplatňuje některý z členských států, 

které byly členy Společenství k 31. prosinci 1994. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 380 Švédsko může za podmínek platných v tomto členském státě ke dni jeho 

přistoupení pokračovat v osvobození od daně u poskytnutí služeb autorem, 

umělcem nebo výkonným umělcem, která jsou uvedena v části B bodě 2 

přílohy X, a u plnění, která jsou uvedena v části B bodech 1, 9 a 10 přílohy 

X, dokud stejná osvobození od daně uplatňuje některý z členských států, 

které byly členy Společenství k 31. prosinci 1994. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 381 Česká republika může za podmínek platných v tomto členském státě ke dni 

jeho přistoupení pokračovat v osvobození od daně u mezinárodní přepravy 

osob uvedené v části B bodě 10 přílohy X, dokud stejné osvobození od 

235/2004 
ve znění 

302/2008 

§ 70 Přeprava osob a jejich zavazadel mezi jednotlivými členskými státy a dále 

mezi členskými státy a třetími zeměmi, včetně služeb přímo souvisejících s 

touto přepravou, je v tuzemsku osvobozena od daně s nárokem na odpočet 

daně. Za služby přímo související s touto přepravou osob se považují 

PT  
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daně uplatňuje některý z členských států, které byly členy Společenství k 

30. dubnu 2004. 
zejména služby zajištění přepravy osob jménem a na účet jiné osoby, 

prodej přepravních dokladů, vystavení dokladů, vytvoření rezervace a její 

změna a výměna přepravních dokladů. Tato přeprava je osvobozena, i 

když je prováděna osobami, které jsou registrovány k dani v jiném 

členském státě, nebo zahraniční osobou povinnou k dani. Zpáteční 

přeprava se považuje za samostatnou přepravu. 
  9143     
Článek 382 Estonsko může za podmínek platných v tomto členském státě ke dni jeho 

přistoupení pokračovat v osvobození od daně u mezinárodní přepravy osob 

uvedené v části B bodě 10 přílohy X, dokud stejné osvobození od daně 

uplatňuje některý z členských států, které byly členy Společenství k 30. 

dubnu 2004. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 383 Kypr může za podmínek platných v tomto členském státě ke dni jeho 

přistoupení pokračovat v osvobození od daně u těchto plnění: 
a) dodání stavebních pozemků uvedených v části B bodě 9 přílohy X až do 

31. prosince 2007; 
b) mezinárodní přepravy osob uvedené v části B bodě 10 přílohy X, dokud 

stejné osvobození od daně uplatňuje jeden z členských států, které byly 

členy Společenství k 30. dubnu 2004. 
Článek 384 
Dokud stejná osvobození od daně uplatňuje některý z členských států, které 

byly členy Společenství k 30. dubnu 2004, může Lotyšsko za podmínek 

platných v tomto členském státě ke dni jeho přistoupení pokračovat v 

osvobození od daně u těchto plnění: 
a) poskytnutí služeb autorem, umělcem nebo výkonným umělcem 

uvedených v části B bodě 2 přílohy X; 
b) mezinárodní přepravy osob uvedené v části B bodě 10 přílohy X. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 385 Litva může za podmínek platných v tomto členském státě ke dni jeho 

přistoupení pokračovat v osvobození od daně u mezinárodní přepravy osob 

uvedené v části B bodě 10 přílohy X, dokud stejné osvobození od daně 

uplatňuje některý z členských států, které byly členy Společenství k 30. 

dubnu 2004. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 386 Maďarsko může za podmínek platných v tomto členském státě ke dni jeho 

přistoupení pokračovat v osvobození od daně u mezinárodní přepravy osob 

uvedené v části B bodě 10 přílohy X, dokud stejné osvobození od daně 

uplatňuje některý z členských států, které byly členy Společenství k 30. 

dubnu 2004. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 387 Dokud stejná osvobození od daně uplatňuje některý z členských států, které 

byly členy Společenství k 30. dubnu 2004, může Malta za podmínek 

platných v tomto členském státě ke dni jeho přistoupení pokračovat v 

osvobození od daně u těchto plnění: 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

a) bez nároku na odpočet daně odvedené na předchozím stupni, dodání 

vody veřejnoprávními subjekty uvedených v části B bodě 8 přílohy X; 
b) bez nároku na odpočet daně odvedené na předchozím stupni, dodání 

budov a stavebních pozemků uvedených v části B bodě 9 přílohy X; 
c) s nárokem na odpočet daně odvedené na předchozím stupni, tuzemské 

přepravy osob, mezinárodní přepravy osob a tuzemské meziostrovní 

přepravy osob uvedených v části B bodě 10 přílohy X. 
Článek 388 Polsko může za podmínek platných v tomto členském státě ke dni jeho 

přistoupení pokračovat v osvobození od daně u mezinárodní přepravy osob 

uvedené v části B bodě 10 přílohy X, dokud stejné osvobození od daně 

uplatňuje některý z členských států, které byly členy Společenství k 30. 

dubnu 2004. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 389 Slovinsko může za podmínek platných v tomto členském státě ke dni jeho 

přistoupení pokračovat v osvobození od daně u mezinárodní přepravy osob 

uvedené v části B bodě 10 přílohy X, dokud stejné osvobození od daně 

uplatňuje některý z členských států, které byly členy Společenství k 30. 
dubnu 2004. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 390 Slovensko může za podmínek platných v tomto členském státě ke dni jeho 

přistoupení pokračovat v osvobození od daně u mezinárodní přepravy osob 

uvedené v části B bodě 10 přílohy X, dokud stejné osvobození od daně 

uplatňuje některý z členských států, které byly členy Společenství k 30. 

dubnu 2004. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 391 Společná ustanovení k oddílům 1 a 2 
 
Členské státy, které osvobodí od daně plnění uvedená v článcích 371, 375, 

376 a 377, čl. 378 odst. 2, čl. 379 odst. 2 a v článcích 380 až 390, mohou 

poskytovat osobám povinným k dani možnost rozhodnout se pro zdanění 

těchto plnění. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT 2 

Článek 392 Členské státy mohou stanovit, že v případě dodání budov a stavebních 

pozemků, které za účelem následného prodeje zakoupila osoba povinná k 

dani, jíž nevznikl při koupi nárok na odpočet daně, je základem daně rozdíl 

mezi prodejní a kupní cenou. 

  Ustanovení je pro členské státy fakultativní, ČR jej neuplatňuje. NT  

Článek 393 1. Aby Rada usnadnila přechod ke konečnému režimu podle článku 402, 

přezkoumá na základě zprávy Komise situaci s ohledem na odchylky 

uvedené v oddílech 1 a 2 a rozhodne v souladu s článkem 93 Smlouvy, zda 

mají být některé nebo všechny tyto odchylky zrušeny. 
2. V konečném režimu bude přeprava osob zdaňována v členském státě 

zahájení přepravy vzhledem k tomu úseku cesty, který se uskuteční ve 

Společenství, v souladu s pravidly, která stanoví Rada v souladu s článkem 

93 Smlouvy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Článek 394 Odchylky na základě povolení 
Zjednodušující opatření a opatření k zabránění daňovým únikům nebo 

vyhýbání se daňovým povinnostem 
 
Členské státy, které k 1. lednu 1977 uplatňovaly zvláštní opatření, jejichž 

cílem je zjednodušit výběr daně nebo zabránit určitým druhům daňových 

úniků nebo vyhýbání se daňovým povinnostem, mohou tato opatření 

zachovat s podmínkou, že je do 1. ledna 1978 oznámily Komisi a že 

zjednodušující opatření odpovídají požadavku stanovenému v čl. 395 

odst. 1 druhém pododstavci. 

  Ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k  

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice. 

NT  

Článek 395 1. Rada může na návrh Komise jednomyslně povolit kterémukoli 

členskému státu, aby zavedl zvláštní opatření odchylující se od této 

směrnice, jejichž cílem je zjednodušit postup výběru daně nebo zabránit 

určitým druhům daňových úniků nebo vyhýbání se daňovým povinnostem. 
Opatření, jejichž cílem je zjednodušit postup výběru daně, smějí ovlivnit 

výši daňových příjmů členského státu vybranou na stupni konečné spotřeby 

pouze v zanedbatelném rozsahu. 
2. Členský stát, který hodlá zavést opatření podle odstavce 1, podá Komisi 

žádost a poskytne jí veškeré potřebné údaje. Jestliže se Komise domnívá, 

že nemá k dispozici veškeré potřebné údaje, kontaktuje do dvou měsíců od 

obdržení žádosti dotyčný členský stát a upřesní, které dodatečné údaje 

požaduje. 
Jakmile má Komise k dispozici všechny údaje, které jsou podle jejího 

názoru k posouzení žádosti potřebné, uvědomí o tom do jednoho měsíce 

členský stát, který žádost podal, a předá žádost v původním jazyce ostatním 

členským státům. 
3. Do tří měsíců od uvědomení podle odst. 2 druhého pododstavce předloží 

Komise Radě příslušný návrh, anebo jí sdělí své námitky, pokud 

požadovaná odchylka takové námitky vyvolává. 
4. Postup uvedený v odstavcích 2 a 3 musí být v každém případě ukončen 

do osmi měsíců od obdržení žádosti Komisí. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 396 Mezinárodní dohody 
 
1. Rada může na návrh Komise jednomyslně povolit kterémukoli 

členskému státu, aby uzavřel s třetí zemí nebo s mezinárodní organizací 

dohodu, která obsahuje odchylky od této směrnice. 
2. Členský stát, který hodlá uzavřít dohodu uvedenou v odstavci 1, podá 

Komisi žádost a poskytne jí veškeré potřebné údaje. Jestliže se Komise 

domnívá, že nemá k dispozici veškeré potřebné údaje, kontaktuje do dvou 

měsíců od obdržení žádosti dotyčný členský stát a upřesní, které dodatečné 

údaje požaduje. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Jakmile má Komise k dispozici všechny údaje, které jsou podle jejího 

názoru k posouzení žádosti potřebné, uvědomí o tom do jednoho měsíce 

členský stát, který žádost podal, a předá žádost v původním jazyce ostatním 

členským státům. 
3. Do tří měsíců od uvědomení podle odst. 2 druhého pododstavce předloží 

Komise Radě příslušný návrh, nebo jí sdělí své námitky, pokud 

požadovaná odchylka takové námitky vyvolává. 
4. Postup uvedený v odstavcích 2 a 3 musí být v každém případě ukončen 

do osmi měsíců od obdržení žádosti Komisí. 
Článek 397 RŮZNÁ USTANOVENÍ 

Prováděcí opatření 
 
Rada na návrh Komise jednomyslně přijímá opatření nezbytná k provedení 

této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 398 Výbor pro DPH 
 
1. Zřizuje se Poradní výbor pro daň z přidané hodnoty (dále jen "výbor pro 

DPH"). 
2. Výbor pro DPH se skládá ze zástupců členských států a Komise. 
Předsedou výboru je zástupce Komise. 
Sekretariát výboru zajišťují útvary Komise. 
3. Výbor pro DPH přijme svůj jednací řád. 
4. Kromě otázek, u nichž jsou podle této směrnice konzultace povinné, 

projednává výbor pro DPH záležitosti, které mu přednese předseda z 

vlastního podnětu nebo na žádost zástupce některého členského státu a 

které se týkají uplatňování předpisů Společenství o dani z přidané hodnoty. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 399 Přepočítací koeficienty 
 
Aniž jsou dotčena ostatní zvláštní ustanovení, určuje se ekvivalent částek, 

které jsou vyjádřeny v eurech, v národních měnách podle této směrnice za 

použití přepočítacího koeficientu eura k národním měnám platného k 1. 

lednu 1999. Členské státy, které přistoupily ke Společenství po tomto dni a 

které nepřijaly euro jako jednotnou měnu, použijí přepočítací koeficient 

platný ke dni jejich přistoupení. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 400 Při přepočtu částek podle článku 399 na národní měny mohou členské státy 

zaokrouhlovat částky získané přepočtem nahoru nebo dolů až o 10 %. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 401 Jiné daně, dávky a poplatky 
 
Aniž jsou dotčeny jiné předpisy Společenství, nebrání tato směrnice tomu, 

aby si kterýkoli členský stát zachoval nebo zavedl daně z pojistných smluv 

a ze sázek a her, spotřební daně, kolkovné a obecně jakékoliv daně, dávky 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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nebo poplatky, které nemají povahu daně z obratu, pokud výběr těchto 

daní, dávek nebo poplatků nevede při obchodu mezi členskými státy ke 

vzniku formalit spojených s překračováním hranic. 
Článek 402 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Přechodný režim zdanění obchodu mezi členskými státy 
 
1. Režim zdanění obchodu mezi členskými státy podle této směrnice je 

přechodný a bude nahrazen konečným režimem založeným na zásadě 

zdaňování dodání zboží nebo poskytnutí služby v členském státě původu. 
2. Rada po přezkoumání zprávy uvedené v článku 404 a poté, co shledá, že 

jsou splněny podmínky pro přechod ke konečnému režimu, přijme v 

souladu s článkem 93 Smlouvy předpisy nezbytné ke vstupu v platnost a 

fungování konečného režimu. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 403 Rada přijme v souladu s článkem 93 Smlouvy vhodné směrnice doplňující 

společný systém DPH, zejména s cílem postupně omezovat nebo rušit 

odchylky od tohoto systému. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

  9426     
Článek 404 Každé čtyři roky od přijetí této směrnice předloží Komise Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu o uplatňování společného systému DPH v 

členských státech, a zejména o uplatňování přechodného režimu zdanění 

obchodu mezi členskými státy, kterou vypracuje na základě informací 

získaných od členských států, v případě potřeby doprovázenou návrhy 

týkajícími se konečného režimu. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

  9426     
Článek 405 Přechodná opatření použitelná v souvislosti s přistoupením k Evropské unii 

 
Pro účely této kapitoly se rozumí: 
1) "Společenstvím" území Společenství, jak je vymezeno v čl. 5 bodě 1, 

před přistoupením nových členských států; 
2) "novými členskými státy" území členských států, které přistoupily k 

Evropské unii po 1. lednu 1995, jak je pro každý z těchto členských států 

vymezeno v čl. 5 bodě 2; 
3) "rozšířeným Společenstvím" území Společenství, jak je vymezeno v čl. 

5 bodě 1, po přistoupení nových členských států. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 406 Předpisy platné v okamžiku, kdy bylo zboží propuštěno do režimu 

dočasného použití s úplným osvobozením od daní při dovozu nebo do 

jednoho z režimů nebo situací uvedených v článku 156 nebo do režimu či 

situace podobných jednomu z těchto režimů nebo situací v některém z 

nových členských států, se nadále použijí až do okamžiku, kdy se tento 

režim nebo tato situace přestane na zboží vztahovat po dni přistoupení, 

jsou–li splněny tyto podmínky: 

235/2004 Přechodná 

ustanovení 

body 14 a 21 

14. U zboží, které bylo v jiném členském státě nebo nově přistupujícím 

členském státě propuštěno do celního režimu vývoz nebo tranzit do 

30. dubna 2004 a po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vstoupí do 

tuzemska, se postupuje jako při dovozu zboží. 
21. U zboží, které bylo dovezeno ze zemí, které byly členskými státy před 

účinností tohoto zákona, a propuštěno do příslušných celních režimů, se 

PT  
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a) zboží vstoupilo do Společenství nebo do jednoho z nových členských 

států přede dnem přistoupení; 
b) zboží bylo při jeho vstupu do Společenství nebo do jednoho z nových 

členských států propuštěno do tohoto režimu nebo se dostalo do této 

situace; 
c) na zboží se tento režim nebo tato situace nepřestala vztahovat přede 

dnem přistoupení. 

postupuje při uplatnění daně po účinnosti tohoto zákona podle celních 

předpisů. 

Článek 407 Předpisy platné v okamžiku, kdy bylo zboží propuštěno do celního režimu 

tranzitu, se nadále použijí až do okamžiku, kdy se na zboží přestane tento 

režim vztahovat po dni přistoupení, jsou–li splněny tyto podmínky: 
a) zboží bylo přede dnem přistoupení propuštěno do celního režimu 

tranzitu; 
b) na zboží se tento režim nepřestal vztahovat přede dnem přistoupení. 

235/2004 Přechodná 

ustanovení 

bod 14,15 a 
21 

14. U zboží, které bylo v jiném členském státě nebo nově přistupujícím 

členském státě propuštěno do celního režimu vývoz nebo tranzit do 

30. dubna 2004 a po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vstoupí do 

tuzemska, se postupuje jako při dovozu zboží. 
15 U zboží, které bylo v tuzemsku propuštěno do celního režimu vývoz, 

tranzit nebo pasivní zušlechťovací styk do 30. dubna 2004 a po dni nabytí 

účinnosti tohoto zákona vstoupí do jiného členského státu, se postupuje 

jako při vývozu zboží. 
21. U zboží, které bylo dovezeno ze zemí, které byly členskými státy před 

účinností tohoto zákona, a propuštěno do příslušných celních režimů, se 

postupuje při uplatnění daně po účinnosti tohoto zákona podle celních 

předpisů. 

PT  

Článek 408 1. Za dovoz zboží, u něhož je prokázáno, že se nacházelo ve volném oběhu 

v některém z nových členských států nebo ve Společenství, se považují 

tyto případy: 
a) každá skutečnost, na jejímž základě se na zboží přestane vztahovat, a to i 

nedovoleně, režim dočasného použití, do něhož bylo zboží propuštěno 

přede dnem přistoupení za podmínek stanovených v článku 406; 
b) každá skutečnost, na jejímž základě se na zboží přestane vztahovat, a to i 

nedovoleně, jeden z režimů nebo situací uvedených v článku 156 nebo 

podobný režim nebo situace, do nichž bylo zboží propuštěno nebo se 

dostalo přede dnem přistoupení za podmínek stanovených v článku 406; 
c) ukončení jednoho z režimů uvedených v článku 407, zahájeného přede 

dnem přistoupení na území některého z nových členských států pro účely 

dodání zboží za úplatu uskutečněného před tímto dnem na území daného 

členského státu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková; 
d) každá nesrovnalost nebo porušení předpisů, k nimž dojde v průběhu 

celního režimu tranzitu zahájeného za podmínek uvedených v písmenu c). 
2. Kromě případu uvedeného v odstavci 1 se za dovoz zboží považuje 

použití zboží, které bylo osobě povinné k dani nebo osobě nepovinné k 

dani dodáno přede dnem přistoupení na území Společenství nebo některého 

z nových členských států, touto osobou po dni přistoupení na území 

členského státu, jsou–li splněny tyto podmínky: 

235/2004 Přechodná 

ustanovení 

bod 21 

21. U zboží, které bylo dovezeno ze zemí, které byly členskými státy před 

účinností tohoto zákona, a propuštěno do příslušných celních režimů, se 

postupuje při uplatnění daně po účinnosti tohoto zákona podle celních 

předpisů. 

PT 1 
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a) dodání tohoto zboží bylo nebo mohlo být osvobozeno od daně podle čl. 

146 odst. 1 písm. a) a b) nebo podle obdobného ustanovení v nových 

členských státech; 
b) zboží nebylo dovezeno do některého z nových členských států nebo do 

Společenství přede dnem přistoupení. 
Článek 409 V případech uvedených v čl. 408 odst. 1 je místem dovozu ve smyslu 

článku 61 členský stát, na jehož území se na zboží přestal vztahovat režim 

nebo situace, do něhož bylo propuštěno nebo do níž se dostalo přede dnem 

přistoupení. 

235/2004 Přechodná 

ustanovení 

bod 21 

21. U zboží, které bylo dovezeno ze zemí, které byly členskými státy před 

účinností tohoto zákona, a propuštěno do příslušných celních režimů, se 

postupuje při uplatnění daně po účinnosti tohoto zákona podle celních 

předpisů. 

PT 1 

Článek 410 1. Odchylně od článku 71 se dovoz zboží ve smyslu článku 408 uskuteční, 

aniž by se uskutečnilo zdanitelné plnění, jsou–li splněny tyto podmínky: 
a) dovezené zboží je odesláno nebo přepraveno mimo rozšířené 

Společenství; 
b) zboží dovezené ve smyslu čl. 408 odst. 1 písm. a) je jiné než dopravní 

prostředek a je opětovně odesláno nebo přepraveno do členského státu, z 

něhož bylo vyvezeno, a osobě, která je vyvezla; 
c) zboží dovezené ve smyslu čl. 408 odst. 1 písm. a) je dopravním 

prostředkem, který byl pořízen nebo dovezen přede dnem přistoupení podle 

obecných podmínek zdanění platných na domácím trhu některého z nových 

členských států nebo některého z členských států Společenství, nebo se na 

ně v souvislosti s jeho vývozem nevztahovalo osvobození od daně ani 

vrácení daně. 
2. Podmínka stanovená v odst. 1 písm. c) se považuje za splněnou v těchto 

případech: 
a) uplynulo–li mezi dnem prvního uvedení dopravního prostředku do 

provozu a dnem přistoupení k Evropské unii více než osm let; 
b) je–li výše daně, která by byla splatná v souvislosti s dovozem, 

zanedbatelná. 

235/2004 Přechodná 

ustanovení 

bod 21 

21. U zboží, které bylo dovezeno ze zemí, které byly členskými státy před 

účinností tohoto zákona, a propuštěno do příslušných celních režimů, se 

postupuje při uplatnění daně po účinnosti tohoto zákona podle celních 

předpisů. 

PT 1 

Článek 411 Provedení a vstup v platnost 
 
1. Zrušují se směrnice 67/227/EHS a 77/388/EHS, aniž jsou dotčeny 

povinnosti členských států, pokud jde o lhůty pro provedení těchto směrnic 

ve vnitrostátním právu a pro jejich použitelnost uvedené v části B přílohy 

X. 
2. Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici v 

souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XII. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 412 1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro 

dosažení souladu s čl. 2 odst. 3, článkem 44, čl. 59 odst. 1, článkem 399 a 

přílohou III bodem 18 k 1. lednu 2008. Neprodleně sdělí Komisi znění 

těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi nimi a touto směrnicí. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. 

Způsob odkazu si stanoví členské státy. 
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních vnitrostátních právních 

předpisů, které přijmou v oblasti upravené touto směrnicí. 
Článek 413 Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2007.   Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
Článek 414 Tato směrnice je určena členským státům.   Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
PŘÍLOHA I SEZNAM ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČL. 13 ODST. 1 TŘETÍM 

PODODSTAVCI 
235/2004 
ve znění 

502/2012 

Příloha č. 1 Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají 

veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani 
PT  

PŘÍLOHA II INFORMATIVNÍ SEZNAM ELEKTRONICKY POSKYTOVANÝCH 

SLUŽEB PODLE ČL. 56 ODST. 1 PÍSM. k) 
1) Hostitelství internetových stránek (web-site hosting a web-page 
hosting), dálková údržba programů a zařízení; 
2) dodání programového vybavení a jeho aktualizace; 
3) dodání obrázků, textů a informací a zpřístupňování databází; 
4) dodání hudby, filmů a her, včetně hazardních her a loterií, a dodání 

politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých a zábavních 

pořadů a událostí; 
5) poskytnutí služby výuky na dálku. 

235/2004
ve znění 

196/2014 

§ 10i odst. 2 
písm. c) 

(2) Pro účely daně z přidané hodnoty se rozumí 
c) elektronicky poskytovanou službou služba poskytovaná prostřednictvím 

veřejné datové sítě nebo elektronické sítě, s výjimkou pouze samotné 

komunikace prostřednictvím elektronické adresy, a to zejména 
1. hostitelství internetových stránek, 
2. poskytnutí programového vybavení a jeho aktualizace, 
3. poskytnutí obrázků, textů nebo informací anebo zpřístupňování 

databází, 
4. poskytnutí hudby, filmů nebo her, poskytnutí politických, kulturních, 

uměleckých, sportovních, vědeckých nebo zábavních pořadů nebo 

událostí, s výjimkou programů, které jsou službou rozhlasového a 

televizního vysílání, nebo 
5. poskytnutí služby výuky na dálku. 

PT 6 

PŘÍLOHA III SEZNAM DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB, KTERÁ 

MOHOU BÝT PŘEDMĚTEM SNÍŽENÉ SAZBY UVEDENÉ V 

ČLÁNKU 98 
1) Potraviny (včetně nápojů, avšak s výjimkou alkoholických nápojů) pro 

lidskou a zvířecí spotřebu; živá zvířata, semena, rostliny a přísady obvykle 

určené k použití při přípravě potravin; výrobky obvykle určené k použití 

jako doplněk nebo náhražka potravin; 
2) rozvod vody; 
3) farmaceutické výrobky obvykle užívané pro péči o zdraví, prevenci 

chorob a pro účely lékařské a veterinární péče, včetně výrobků užívaných k 

antikoncepci a hygienické ochraně; 
4) lékařské vybavení, pomůcky a ostatní zařízení, která jsou obvykle 

určena k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pro 

výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených, včetně oprav takového 

zboží, jakož i dodání dětských sedaček do automobilu; 
5) přeprava osob a jejich doprovodných zavazadel; 
6) dodání knih (včetně brožur, letáků a obdobných tiskovin, dětských 

obrázkových knížek, náčrtníků či omalovánek, hudebních partitur tištěných 

235/2004 
ve znění 

47/2011 
375/2011 
113/2016 
500/2012 
262/2014 
6/2019 
80/2019  

Příloha č. 2 Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně PT 14, 
15 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



VII. část 1 
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32006L0112.docx      str. 182 z 186   

Celex: 32006L0112 Lhůta pro implementaci 31.12.2007 Úřední věstník L 247 2006 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Ing. Iva Cila, 18. 5. 2020 
Název: Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty  Schválil    (jméno+datum): Ing. Ondřej Fasora, Ph.D., 18. 5.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., písm., 

atd.) 

Citace ustanovení 
Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

či psaných, zeměpisných, vodopisných nebo obdobných map), novin a 

časopisů, nejsou-li výlučně nebo převážně určeny k propagaci, včetně 

dodání na výpůjčku knihovnami; 
7) oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, na trhy a 

veletrhy, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických 

zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do 
podobných kulturních zařízení; 
8) zpřístupnění příjmu televizních nebo rozhlasových pořadů; 
9) poskytnutí služeb spisovateli, skladateli a výkonnými umělci a jejich 

autorské odměny; 
10) dodání, výstavba, renovace a přestavba bytů v rámci sociální politiky; 
11) dodání zboží a poskytnutí služeb obvykle určených k použití v 

zemědělské výrobě, vyjma investiční majetek, jako jsou stroje a budovy; 
12) poskytnutí ubytování hotelovými a jinými obdobnými zařízeními, 

včetně poskytnutí ubytování v prázdninových táborech a na místech 

upravených k využívání jako tábořiště a parkovišť pro obytné přívěsy; 
13) oprávnění ke vstupu na sportovní akce; 
14) oprávnění k využívání sportovních zařízení; 
15) dodání zboží a poskytnutí služeb organizacemi, které členské státy 

uznávají za dobročinné a které provádějí činnost v oblasti sociální péče a 

sociálního zabezpečení, nejsou-li tato plnění osvobozena od daně podle 

článků 132, 135 a 136; 
16) poskytnutí služeb pohřebními ústavy a krematorii, jakož i dodání 

souvisejícího zboží; 
17) poskytnutí lékařské, zubolékařské a lázeňské péče, není-li osvobozeno 
od daně podle čl. 132 odst. 1 písm. b) až e); 
18) poskytnutí služeb v souvislosti s úklidem veřejných komunikací, a s 

odvozem a zpracováním domovního odpadu, nejedná-li se o takové služby 

poskytované subjekty uvedenými v článku 13. 
  235/2004 

ve znění 

6/2019 
256/2019 

Příloha č. 2a Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně   

  235/2004 
ve znění 

500/2012 
502/2012 
262/2014 
33/2017 
170/2017 
80/2019 

Příloha č. 3 Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně   
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  235/2004 
ve znění 

262/2014 
360/2014 
33/2017 
80/2019 

Příloha č. 3a Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně   

  235/2004 
ve znění 

360/2014 

§ 48 odst. 1 (1) První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních nebo 

montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o 

stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení. 

  

  235/2004 
ve znění 

360/2014 

 
§ 49 odst. 1, 

2 a 3 

(1) První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních a 

montážních prací spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro 

sociální bydlení. 
(2) První snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a 

montážních prací, kterými se stavba nebo prostor mění na stavbu pro 

sociální bydlení. 
(3) První snížená sazba daně se uplatní u dodání 
a) stavby pro sociální bydlení, 
b) pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální 

bydlení, 
c) práva stavby, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální 

bydlení, nebo 
d) jednotky, která nezahrnuje jiný prostor než obytný prostor pro sociální 

bydlení. 

  

  9186 
10205 

    

PŘÍLOHA IV SEZNAM SLUŽEB UVEDENÝCH V ČLÁNKU 106   Příloha byla zrušena směrnicí 2009/47/ES. NT  
PŘÍLOHA V KATEGORIE ZBOŽÍ, KTERÉ JE PROPUŠTĚNO DO REŽIMU 

USKLADŇOVÁNÍ V JINÉM NEŽ CELNÍM SKLADU PODLE ČL. 160 

ODST. 2 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

PŘÍLOHA VI SEZNAM DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB PODLE ČL. 199 

ODST. 1 PÍSM. d) 
235/2004 
ve znění 

47/2011 
500/2012 
262/2014 
170/2017 
80/2019 

Příloha č. 5 Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové 

povinnosti 
PT  

PŘÍLOHA VII SEZNAM ČINNOSTÍ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY PODLE ČL. 295 

ODST. 1 BODU 4 
  Příloha se netýká ČR. NT  

PŘÍLOHA 

VIII 
INFORMATIVNÍ SEZNAM ZEMĚDĚLSKÝCH SLUŽEB PODLE ČL. 

295 ODST. 1 BODU 5 
  Příloha se netýká ČR. NT  
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Celex: 32006L0112 Lhůta pro implementaci 31.12.2007 Úřední věstník L 247 2006 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Ing. Iva Cila, 18. 5. 2020 
Název: Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty  Schválil    (jméno+datum): Ing. Ondřej Fasora, Ph.D., 18. 5.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., písm., 

atd.) 

Citace ustanovení 
Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznám

ka 
 

PŘÍLOHA IX UMĚLECKÁ DÍLA, SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY A STAROŽITNOSTI 

PODLE ČL. 311 ODST. 1 BODŮ 2, 3 A 4 
235/2004 
ve znění 

262/2014 

Příloha č. 4 Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti PT  

PŘÍLOHA X SEZNAM PLNĚNÍ, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ ODCHYLKY UVEDENÉ 

V ČLÁNCÍCH 370 A 371 A ČLÁNCÍCH 375 AŽ 390 
  Příloha se netýká ČR. NT 2 

PŘÍLOHA XI ČÁST A Zrušené směrnice s postupnými změnami   Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
 ČÁST B Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu(podle článku 411)      
PŘÍLOHA XII SROVNÁVACÍ TABULKA   Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

 
Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 
1.  235/2004 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 1. května 2004 
2.  635/2004 Zákon č. 635/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích 1. ledna 2005 
3.  377/2005 Zákon č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech 1. října 2005 
4.  545/2005 Zákon č. 545/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 1. ledna 2006 
5.  109/2006 Zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách 1. dubna 2006 
6.  261/2007 Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů 16. října 2007 
7.  296/2007 Zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolventní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony 

v souvislosti s jeho přijetím 
1. ledna 2008 

8.  302/2008 Zákon č. 302/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 1. ledna 2009 
9.  87/2009 Zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. dubna 2009 
10.  280/2009 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 1. ledna 2011 
11.  362/2009 Zákon č. 362/2009 Sb., kterým  se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 1. ledna 2010 
12.  489/2009 Zákon č. 489/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 1. ledna 2010 
13.  120/2010 Zákon č. 120/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 29. dubna 2010 
14.  47/2011 Zákon č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 1. dubna 2011 
15.  370/2011 Zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. ledna 2012 

1. ledna 2013 
16.  375/2011 Zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o 

zdravotnické záchranné službě 
1. dubna 2012 

17.  458/2011 Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 1. ledna 2015 
18.  18/2012 Zákon č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky 1. ledna 2013 
19.  500/2012 Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů 1. ledna 2013 
20.  502/2012 Zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. ledna 2013 
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21.  241/2013 Zákon č. 241/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů 
19. srpna 2013 

22.  344/2013 Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 1. ledna 2014 
23.  196/2014 Zákon č. 196/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 1. ledna 2015 
24.  262/2014 Zákon č. 262/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. ledna 2015 
25.  267/2014 Zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. ledna 2015 
26.  360/2014 Zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. ledna 2015 
27.  377/2015 Zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření 1. ledna 2017 
28.  113/2016 Zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb 1. dubna 2016 
29.  188/2016 Zákon č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 1. ledna 2017 
30.  243/2016 Zákon č. 243/2016 Sb.,  kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona 29. července 

2016 
31.  298/2016 Zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

24. srpna 2016 

32.  33/2017 Zákon č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 1. ledna 2017 
33. 1 170/2017 Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní 1. července 2017 
34.  225/2017 Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. ledna 2018 
35.  371/2017 Zákon č. 371/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 1. ledna 2018 
36.  6/2019 Zákon č. 6/2019, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 1. února 2019 
37.  80/2019 Zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 1. dubna 2019 
38.  256/2019 Zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů 
1. května 2020 

 
2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 
přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1.   9426 MF Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů EU PČR  1. ledna 2020 

2.   9781 MF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 
PČR  1. ledna 2021 

3.   9143 MF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
PČR  1. ledna 2021 

4.  10205 MF Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2   1. července 2020 

5.  9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 24. 6. 2019 28. 5. 2020 1. 7. 2023 
 

3. Poznámky  

Poř.č. Text poznámky 
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1 Vyplývá z koncepce uvedených ustanovení. 
2 Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2009/162/EU a Smlouvou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, změna se však netýkala ČR. 
3 Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2009/69/ES, význam však zůstal zachován. 
4 Řeší se přechodnými ustanoveními zákona. 
5 Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/88/EU, minimální základní sazba ve výši 15% platí do 31. prosince 2015. 
6 Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2008/8/ES, význam však zůstal zachován. 
7 Zvláštní režim pro prodej veřejnou dražbou ČR nevyužívá. 
8 Směrnice 83/181/EHS byla nahrazena směrnicí 2009/132/ES a směrnice 69/169/EHS byla nahrazena směrnicí 2007/74/ES. 
9 Jedná se o ustanovení procesního charakteru, ustanovení směrnic 86/560/EHS a 2008/9/ES jsou transponována v § 82 až § 83 zákona č. 235/2004 Sb. 
10 Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2010/45/EU, význam však zůstal zachován. 
11 Vyplývá z formuláře přiznání k DPH.  
12 Ustanovení bylo novelizováno směrnicí 2013/43/EU, rozšířil se rozsah výjimky, kdy daň odvádí jiná osoba, význam zůstal zachován. 
13 Vyplývá z formuláře souhrnného hlášení k DPH v elektronické aplikaci. 
14 Směrnicí 2009/47/ES byla Příloha III rozšířena o služby uvedené v Příloze IV a o dodání knih na jakémkoli fyzickém nosiči. 
15 Článek je již plně transponován, návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (evidovaný v databázi ISAP č. 6B pod ID 8169) pouze ustanovení rozšiřuje o další 

fakultativní položky nebo modifikuje text bez významné změny významu ustanovení. 
16 Článek byl původně transponován zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, od 1. 4. 2019 je transponován zákonem  č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. 
17 Ustanovení bylo novelizováno směrnici 2009/69/ES v tom smyslu, že dosavadní jediný odstavec se označil jako odstavec 1. 
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Celex: 32008L0050 Lhůta pro implementaci 11. 6. 2010 Úřední věstník                     L 152 2008 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová, 9.4.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší 

pro Evropu 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph.D., 9.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

Čl. 1.1. Předmět 
Tato směrnice stanoví opatření zaměřená na 
1) vymezení a stanovení cílů kvality vnějšího ovzduší určených k 

zabránění a předcházení škodlivým účinkům na lidské zdraví a životní 

prostředí jako celek nebo k jejich snížení; 

201/2012 
ve znění 

172/2018  

§ 1 odst. 2 (2) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a 

upravuje, 
a) přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší, 
b) způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování 

ovzduší a jejich vyhodnocení, 
c) nástroje ke snižování znečištění a znečišťování ovzduší, 
d) práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při 

ochraně ovzduší, 
e) práva a povinnosti dodavatelů pohonných hmot a působnost orgánů 

veřejné správy při sledování a snižování emisí skleníkových plynů 

z pohonných hmot v dopravě. 

PT  

Čl. 1.2. 2) posuzování kvality vnějšího ovzduší v členských státech na základě 

společných metod a kritérií; 
330/2012 § 1, písm. a) 

až c) 
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a 

upravuje  
a) způsob a podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, 
b) rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění a 
c) rozsah informací podávaných veřejnosti při vzniku smogové situace. 

PT  

Čl. 1.3. 3) získávání informací o kvalitě vnějšího ovzduší s cílem napomáhat 

snížení znečištění ovzduší a nepříznivého působení a sledovat 

dlouhodobé trendy a zlepšení vyplývající z vnitrostátních opatření a 

opatření Společenství; 

330/2012  § 1, písm. a) 

až c) 
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a 

upravuje  
a) způsob a podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, 
b) rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění a 
c) rozsah informací podávaných veřejnosti při vzniku smogové situace. 

PT  

Čl. 1.4. 4) zajištění toho, aby uvedené informace o kvalitě vnějšího ovzduší byly 

přístupné veřejnosti; 
330/2012 § 1, písm. a) 

až c) 
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a 

upravuje  
a) způsob a podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, 
b) rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění a 
c) rozsah informací podávaných veřejnosti při vzniku smogové situace. 

PT  

Čl. 1.5. 5) zachování kvality ovzduší, je-li dobrá, a v ostatních případech její 

zlepšení; 
  Nerelevantní z hlediska transpozice 

 
Jedná se o ustanovení deklaratorní povahy, které nemá žádné 

bezprostřední dopady do práv fyzických nebo právnických osob ani do 

kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem veřejné 

správy. 

NT  

Čl. 1.6. 6) podporu intenzivnější spolupráce mezi členskými státy v oblasti 

omezování znečištění ovzduší. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice 

 
Jedná se o ustanovení deklaratorní povahy, které nemá žádné 
bezprostřední dopady do práv fyzických nebo právnických osob ani do 

kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem veřejné 

správy. 

NT  

Čl. 2.1. Pro účely této směrnice se rozumí: 
1) "vnějším ovzduším" venkovní vzduch v troposféře kromě pracovišť 

definovaných ve směrnici 89/654/EHS [20], na něž se vztahují předpisy 

o zdraví a bezpečnosti při práci a do nichž veřejnost nemá běžně přístup; 

201/2012  § 2 písm. a) Pro účely tohoto zákona se rozumí  
a) ovzduším vnější ovzduší v troposféře, 

PT  

  201/2012  § 3 odst. 2 (2) Přípustná úroveň znečištění stanovená podle odstavce 1 se 

nevztahuje na ovzduší ve venkovních pracovištích, do nichž nemá 
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písm., atd.) 
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Poznámka 
 

veřejnost volný přístup. 
Čl. 2.2. 2) "znečišťující látkou" látka přítomná ve vnějším ovzduší, která může 

mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí jako celek; 
201/2012  § 2 písm. b) 

 
 

b) znečišťující látkou každá látka, která svou přítomností v ovzduší má 

nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí 

anebo obtěžuje zápachem, 

PT  

Čl. 2.3. 3) "úrovní" koncentrace znečišťující látky ve vnějším ovzduší nebo její 

depozice na zemský povrch za určitou dobu; 
201/2012  § 2 písm. d) 

 
d) úrovní znečištění hmotnostní koncentrace znečišťující látky v ovzduší 

(imise) nebo její depozice na zemský povrch za jednotku času, 
PT  

Čl. 2.4. 4) "posuzováním" všechny metody měření, výpočtu, prognózy nebo 

odhadu úrovní; 
330/2012 § 2 odst. 1 (1) Posuzování úrovně znečištění se provádí 

a) měřením prováděným v souladu s cíli kvality údajů podle části I 

přílohy č. 1 k této vyhlášce na místech určených v souladu s požadavky 

přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce (dále jen „stacionární měření“) ve všech 

aglomeracích a v těch zónách, kde úroveň znečištění dosahuje nebo 

přesahuje horní mez pro posuzování úrovně znečištění a kde, v případě 

troposférického ozonu, úroveň znečištění překračuje během posledních 5 

let imisní limit stanovený v bodu 5 přílohy č. 1 zákona, 
b) výpočtem prostřednictvím modelu (dále jen „modelování“) v zónách, 

kde úroveň znečištění nepřesahuje dolní mez pro posuzování úrovně 

znečištění, nebo 
c) kombinací stacionárního měření a měření prováděného v souladu s 

cíli kvality údajů podle části II přílohy č. 1 k této vyhlášce (dále jen 

„orientační měření“) nebo kombinací stacionárního měření a 

modelování v zónách, kde je úroveň znečištění ovzduší nižší než horní 

mez pro posuzování. 

PT  

Čl. 2.5. 5) "mezní hodnotou" úroveň stanovená na základě vědeckých poznatků 

za účelem zabránění nebo předcházení škodlivým účinkům na lidské 

zdraví nebo na životní prostředí jako celek nebo jejich snížení, které má 

být dosaženo ve stanovené lhůtě a která poté již nesmí být překročena; 

201/2012  § 2 písm. k) 
 
 

k) imisním limitem nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto 

zákonem, 
PT  

  17/1992 § 12 (1) Přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní 

hodnoty stanovené zvláštními předpisy; tyto hodnoty se stanoví v 

souladu s dosaženým stavem poznání tak, aby nebylo ohrožováno zdraví 

lidí a aby nebyly ohrožovány další živé organismy a ostatní složky 

životního prostředí. 

(2) Mezní hodnoty musejí být stanoveny s přihlédnutím k možnému 

kumulativnímu působení nebo spolupůsobení znečišťujících látek a 

činností. 

 

  

Čl. 2.6. 6) "kritickou úrovní" úroveň stanovená na základě vědeckých poznatků, 

nad níž může docházet k přímým nepříznivým účinkům na některé 

receptory, jako jsou stromy, další rostliny nebo přírodní ekosystémy, 

nikoli však na člověka; 

201/2012  Příloha č. 1, 

Bod 2 
 
 

2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace PT  

  201/2012 § 2 písm. k) k) imisním limitem nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto 

zákonem, 
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Čl. 2.7. 7) "mezí tolerance" procento mezní hodnoty, o které může být tato 

hodnota za podmínek stanovených v této směrnici překročena; 
201/2012 
ve znění 
172/2018  

§ 3 odst. 1 
 
 

(1) Imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení jsou uvedeny v 

příloze č. 1 k tomuto zákonu. Imisní limity jsou závazné pro orgány 

ochrany ovzduší při výkonu jejich působnosti podle tohoto zákona a pro 

obce a kraje při výkonu jejich samostatné působnosti s dopadem na 

ovzduší. 

PT  

  201/2012 
 
9936 
 

§ 2 písm. k) k) imisním limitem nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto 

zákonem, 
  

Čl. 2.8. 8) "plány kvality ovzduší" plány, které stanoví opatření pro dosažení 

mezních nebo cílových hodnot; 
201/2012 
ve znění 

172/2018  

§ 9 odst. 1 
 
 

(1) V případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit 

stanovený v bodech 1 až 3 v příloze č. 1 k tomuto zákonu, nebo v 

případě, že je v zóně nebo aglomeraci imisní limit stanovený v této 

příloze v bodu 1 překročen vícekrát, než je zde stanovený maximální 

počet překročení, zpracuje ministerstvo ve spolupráci s příslušným 

krajským úřadem nebo obecním úřadem a s příslušným krajem nebo 

obcí v samostatné působnosti do 18 měsíců od konce kalendářního roku, 

ve kterém došlo k překročení imisního limitu, pro danou zónu nebo 

aglomeraci program zlepšování kvality ovzduší. Program zlepšování 

kvality ovzduší schvaluje ministerstvo a vyhlašuje ho ve Věstníku 

Ministerstva životního prostředí. 

PT  

Čl. 2.9. 9) "cílovou hodnotou" úroveň stanovená za účelem zabránění nebo 

předcházení škodlivým účinkům na lidské zdraví nebo na životní 

prostředí jako celek nebo jejich snížení, které má být dosaženo pokud 

možno ve stanovené lhůtě; 

201/2012  § 2 písm. k) k) imisním limitem nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto 

zákonem  
PT  

  201/2012 
ve znění 

87/2014 

§ 12 odst. 1 (1) Při vydání stanoviska, závazného stanoviska a povolení provozu 

podle § 11 odst. 1 a 2 vychází ministerstvo a krajský úřad z programů 

zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, 

které mají stanoven imisní limit v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto 

zákonu. V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit 

v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním znečištění 

přihlíží. 

  

  201/2012 
 
 
9936 

Příloha č. 1, 
Body 1 a 4 
   
 
 
 

1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet 

jejich překročení 
 
4. Imisní limity pro troposférický ozon 

  

Čl. 2.10. 10) "varovnou prahovou hodnotou" úroveň, při jejímž překročení 

existuje při krátkodobé expozici riziko pro lidské zdraví u obyvatelstva 

jako celku a při níž musí členské státy neprodleně přijmout opatření; 

201/2012 §10 odst. 1 
 
 

(1) Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy 

úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 

nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot 

uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v 

této příloze. 

PT  

  201/2012 
ve znění 

Příloha č. 6 

Body 2 a 3 
2. Regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice 

PM10 
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Poznámka 
 

369/2016 
 
9936 
 

 
 

3. Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon 

Čl. 2.11. 11) "informativní prahovou hodnotou" úroveň, při jejímž překročení 

existuje při krátkodobé expozici riziko pro zdraví zvláště citlivých 

skupin obyvatelstva a k níž jsou nezbytné okamžité a přiměřené 

informace; 

201/2012 § 10 odst. 1 
 
 

(1) Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy 

úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 

nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot 

uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v 

této příloze. 

PT  

  201/2012 
ve znění 

369/2016 

Příloha č. 6 

Body 1 a 3 
1. Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice 

PM10 
3. Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon 

  

Čl.2.12. 12) "horním prahem posuzování" úroveň, pod níž lze k posuzování 

kvality vnějšího ovzduší použít kombinaci stacionárních měření a 

modelování nebo orientační měření; 

330/2012 § 2 odst. 1  (1) Posuzování úrovně znečištění se provádí 
a) měřením prováděným v souladu s cíli kvality údajů podle části I 

přílohy č. 1 k této vyhlášce na místech určených v souladu s požadavky 
přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce (dále jen „stacionární měření“) ve všech 

aglomeracích a v těch zónách, kde úroveň znečištění dosahuje nebo 

přesahuje horní mez pro posuzování úrovně znečištění a kde, v případě 

troposférického ozonu, úroveň znečištění překračuje během posledních 5 

let imisní limit stanovený v bodu 4 přílohy č. 1 zákona, 
b) výpočtem prostřednictvím modelu (dále jen „modelování“) v zónách, 

kde úroveň znečištění nepřesahuje dolní mez pro posuzování úrovně 

znečištění, nebo 
c) kombinací stacionárního měření a měření prováděného v souladu s 

cíli kvality údajů podle části II přílohy č. 1 k této vyhlášce (dále jen 

„orientační měření“) nebo kombinací stacionárního měření a 

modelování v zónách, kde je úroveň znečištění ovzduší nižší než horní 

mez pro posuzování. 

PT  

Čl. 2.13. 13) "dolním prahem posuzování" úroveň, pod níž postačí k posuzování 

kvality vnějšího ovzduší použít pouze modelování nebo objektivní 

odhad; 

330/2012 § 2 odst. 1 
písm. b) 

(1) Posuzování úrovně znečištění se provádí 
b) výpočtem prostřednictvím modelu (dále jen „modelování“) v zónách, 

kde úroveň znečištění nepřesahuje dolní mez pro posuzování úrovně 

znečištění, nebo 
 

PT  

Čl. 2.14. 14) "dlouhodobým cílem" úroveň, jíž má být dosaženo v dlouhodobém 

horizontu s cílem zajistit účinnou ochranu lidského zdraví a životního 

prostředí, s výjimkou případů, kdy jí nelze dosáhnout prostřednictvím 

přiměřených opatření; 

330/2012 § 2 písm. k) k) imisním limitem nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto 

zákonem, 
PT  

  201/2012 
ve znění 
87/2014 

§ 12 odst. 1 
 
 
 

(1) Při vydání stanoviska, závazného stanoviska a povolení provozu 

podle § 11 odst. 1 a 2 vychází ministerstvo a krajský úřad z programů 

zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, 

které mají stanoven imisní limit v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto 

zákonu. V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit 

v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním znečištění 

přihlíží. 
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  201/2012 
 
9936 

Příloha č. 1 

Bod 4 
4. Imisní limity pro troposférický ozon   

Čl. 2.15. 15) "příspěvky z přírodních zdrojů" emise znečišťujících látek, které 

nejsou přímo ani nepřímo způsobeny lidskou činností, včetně přírodních 

událostí, jako jsou sopečné výbuchy, seizmická činnost, geotermální 

činnost, požáry ve volné přírodě, výskyt silných větrů, mořské záplavy 

nebo atmosférická resuspenze či přenos přírodních částic ze suchých 

oblastí; 

  Pro ČR není relevantní z geografických důvodů - viz poznámka. NT 1 

Čl. 2.16. 16) "zónou" část území členského státu, která je tímto členským státem 

vymezena pro účely posuzování a řízení kvality ovzduší; 
201/2012  § 5, odst. 2  

 
 

(2) Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí pro území 

vymezené pro účely posuzování a řízení kvality ovzduší (dále jen 

„/zóna“) a pro zónu, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel 

vyšším než 250 000 (dále jen „aglomerace“). Seznam zón a aglomerací 

je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu. 

PT  

Čl. 2.17. 17) "aglomerací" zóna, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel 

vyšším než 250000, nebo v případě aglomerací s počtem obyvatel 

nižším nebo rovnajícím se 250000 zóna s danou hustotou obyvatelstva 

na km2 stanovenou členskými státy; 

201/2012  § 5, odst. 2  
 
 

(2) Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí pro území 

vymezené pro účely posuzování a řízení kvality ovzduší (dále jen 

„zóna“) a pro zónu, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel 

vyšším než 250 000 (dále jen „aglomerace“). Seznam zón a aglomerací 

je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu. 

PT  

Čl. 2.18. 18) "PM10" částice, které projdou velikostně selektivním vstupním 

filtrem definovaným v referenční metodě odběru vzorků a měření PM10 

EN 12341, vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 μm odlučovací 

účinnost 50 %; 

201/2012 
ve znění 

369/2016   

§ 7 odst. 3  (3) Ministerstvo vyhláškou stanoví strukturu emisní inventury, metodiku 

jejího provádění, metodiku provádění emisní projekce a poměr částic, 

které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro 

aerodynamický průměr 10 µm odlučovací účinnost 50 % (dále jen 

„částice PM10“), a částic, které projdou velikostně-selektivním 

vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 2,5 µm 

odlučovací účinnost 50 % (dále jen „částice PM2,5“), vůči tuhým 

znečišťujícím látkám v emisích. 

PT  

Čl. 2.19. 19) "PM2,5" částice, které projdou velikostně selektivním vstupním 

filtrem definovaným v referenční metodě odběru vzorků a měření PM2,5 

EN 14907, vykazujícím pro aerodynamický průměr 2,5 μm odlučovací 

účinnost 50 %; 

201/2012 
ve znění 

369/2016 

§ 7 odst. 3  (3) Ministerstvo vyhláškou stanoví strukturu emisní inventury, metodiku 

jejího provádění, metodiku provádění emisní projekce a poměr částic, 

které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro 

aerodynamický průměr 10 µm odlučovací účinnost 50 % (dále jen 

„částice PM10“), a částic, které projdou velikostně-selektivním 

vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 2,5 µm 

odlučovací účinnost 50 % (dále jen „částice PM2,5“), vůči tuhým 

znečišťujícím látkám v emisích. 

PT  

Čl. 2.20. 20) "ukazatelem průměrné expozice" průměrná úroveň určená na 

základě měření v městských pozaďových lokalitách po celém území 

členského státu, která odráží expozici obyvatelstva. Využívá se při 

výpočtu celostátního cíle snížení expozice a při výpočtu maximální 

expoziční koncentrace; 

201/2012 
ve znění 

172/2018 
 

§ 8 odst. 1    
 

(1) Za účelem snížení celkové úrovně znečištění a znečišťování v České 

republice ministerstvo ve spolupráci s příslušnými ústředními správními 

úřady zpracovává Národní program snižování emisí České republiky 

(dále jen „národní program“). Národní program schvaluje vláda. 

Požadavky na obsah národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 k 
tomuto zákonu. 

PT  
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  201/2012 
ve znění 

172/2018 
 

§ 8 odst. 2 (2) Ministerstvo národní program zpracuje a oznámí Evropské komisi 

nejméně jednou za 4 roky. Aniž je tato povinnost dotčena, ministerstvo 

aktualizuje nástroje a opatření obsažené v národním programu do 18 

měsíců od předložení nejnovější národní emisní inventury nebo národní 

emisní projekce Evropské komisi v případě, že podle předložených 

údajů nebyly splněny národní závazky ke snížení emisí nebo existuje 

riziko jejich nedodržení. 

 

  

  330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 1a odst. 2 
(2) Ukazatelem průměrné expozice se rozumí průměrná úroveň expozice 

obyvatelstva částicemi PM2,5 vyplývající z posuzování úrovně znečištění 

částicemi PM2,5 v městských pozaďových lokalitách umístěných podle 

části A bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce v městských aglomeracích s 

počtem obyvatel vyšším než 100 000. 

  

Čl. 2.21. 21) „maximální expoziční koncentrací“ úroveň stanovená na základě 

ukazatele průměrné expozice s cílem omezit škodlivé účinky na lidské 

zdraví, jíž má být do určité doby dosaženo; 

201/2012 
ve znění 

172/2018 
 

Příloha 12 
Požadavky na obsah národního programu snižování emisí České 

republiky 

Národní program snižování emisí obsahuje: 

a) analýzu úrovní znečištění a znečišťování, posouzení vlivu zdrojů 

emisí umístěných na území České republiky na kvalitu ovzduší v 

okolních státech, vyhodnocení plnění legislativních požadavků v oblasti 

kvality ovzduší a snižování emisí a možného vývoje emisí v případě, že 

nedojde v již přijatých nástrojích a opatřeních k další změně, 

b) scénáře vývoje úrovní znečištění a znečišťování, a to ve variantách se 

stávajícími a dodatečnými opatřeními, 

c) cíle v oblasti snižování úrovně znečištění a znečišťování, a to 

1. národní závazky ke snížení antropogenních emisí oxidu siřičitého, 

oxidů dusíku, amoniaku, částic PM2,5 a nemethanových těkavých 

organických látek platné od roku 2020 do roku 2029, národní závazky 

ke snížení těchto emisí od roku 2030 a indikativní cíl k roku 2025 

(případně také zdůvodnění nemožnosti dosáhnout indikativního cíle); 

národní závazek ke snížení emisí je vždy vyjádřen jako procentní podíl 

celkového množství emisí výchozího roku; za výchozí rok se považuje 

rok 2005; v případě využití flexibility podle článku 5 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 

2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o 

PT  
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změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES, také 

zhodnocení důsledků využití této flexibility pro životní prostředí, 

2. směrné cílové hodnoty pro omezení acidifikace a zatížení 

troposférickým ozonem, 

3. národní cíl snížení expozice pro částice PM2,5, 

d) opatření ke snižování úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které 

mají stanoveny imisní limity a úrovně znečišťování, a předpokládaný 

přínos těchto opatření, zejména emisní stropy pro skupiny stacionárních 

zdrojů a skupiny mobilních zdrojů, zvažovaná opatření k dosažení 

národních závazků ke snížení emisí včetně vyhodnocení jejich přínosu, 

přičemž u opatření ke snížení emisí PM2,5 budou prioritně snižovány 

emise černého uhlíku, 

e) způsob zajištění souladu s jinými sektorovými politikami a 

strategiemi, 

f) lhůty pro dosažení hodnot uvedených v písmenu c) a harmonogram 

pro realizaci opatření uvedených v písmenu d), 

g) orgány odpovědné za realizaci jednotlivých opatření národního 

programu, 

h) vymezení monitoringu účinků znečištění ovzduší, 

i) indikátory pro hodnocení plnění národního programu zohledňující vliv 

na zdraví a kvalitu ovzduší, 

j) v případě aktualizace programu zhodnocení míry dosažení cílů 

programu a jakékoli významné změny v rámci politiky, hodnocení, 

programu či harmonogramu pro jeho realizaci. 

 

  330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 1a odst. 3 
(3) Maximální expoziční koncentrací částic PM2,5 se rozumí úroveň, jíž 

má být dosaženo ve lhůtě stanovené směrnicí Evropského parlamentu a 

Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a 

čistším ovzduší pro Evropu na základě ukazatele průměrné expozice, s 

cílem omezit škodlivé účinky na lidské zdraví. 

  

Čl. 2.22. 22) "celostátním cílem snížení expozice" procento snížení průměrné 

expozice obyvatelstva členského státu stanovené na období referenčního 

201/2012 
ve znění 

Příloha 12, 

písm. c)  
 
Národní program snižování emisí obsahuje 

PT  
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roku za účelem omezení škodlivých účinků na lidské zdraví, jehož má 

být dosaženo pokud možno ve stanovené lhůtě; 
172/2018 
 c) cíle v oblasti snižování úrovně znečištění a znečišťování, a to 

1. národní závazky ke snížení antropogenních emisí oxidu siřičitého, 

oxidů dusíku, amoniaku, částic PM2,5 a nemethanových těkavých 

organických látek platné od roku 2020 do roku 2029, národní závazky 

ke snížení těchto emisí od roku 2030 a indikativní cíl k roku 2025 

(případně také zdůvodnění nemožnosti dosáhnout indikativního cíle); 

národní závazek ke snížení emisí je vždy vyjádřen jako procentní podíl 

celkového množství emisí výchozího roku; za výchozí rok se považuje 

rok 2005; v případě využití flexibility podle článku 5 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 

2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o 

změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES, také 

zhodnocení důsledků využití této flexibility pro životní prostředí, 

2. směrné cílové hodnoty pro omezení acidifikace a zatížení 

troposférickým ozonem, 

3. národní cíl snížení expozice pro částice PM2,5 

  330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 1a odst. 1 (1) Celostátním cílem snížení expozice částicemi PM2,5 se rozumí 

procento snížení průměrné expozice obyvatelstva pro období 

referenčního roku za účelem omezení škodlivých účinků na lidské 

zdraví, jehož má být dosaženo pokud možno ve lhůtě stanovené 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 

2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. 

  

Čl. 2.23. 23) "městskými pozaďovými lokalitami" místa v městských oblastech, 

kde jsou patrné úrovně reprezentativní pro expozici městského 

obyvatelstva obecně; 

330/2012 Příloha č. 3, 

bod 1.1.3 
1.1.3. Městské pozaďové lokality se vybírají tak, aby na úroveň 

znečištění v těchto lokalitách působily veškeré zdroje umístěné proti 

větru od měřicí lokality. Úroveň znečištění by neměl převážně 

způsobovat pouze jeden zdroj znečišťování, pokud taková situace není 

typická pro rozsáhlejší městskou oblast. Měřicí lokalita by měla být 

reprezentativní pro území o rozloze několika km2. 

PT  

  330/2012 
ve znění 

68/2020 

Příloha č. 2, 

část A, bod 
1, 
vysvětlivka 
č. 3 

3) V aglomeracích a dalších městských oblastech s počtem obyvatel 

vyšším než 100 000 se zřídí alespoň jedna měřicí lokalita na milion 

obyvatel pro stacionární měření částic PM2,5. Tato místa odběru vzorků 

mohou být totožná s místy odběru vzorků podle oddílu A. 

  

Čl. 2.24. 24) "oxidy dusíku" součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého 

a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace 

oxidu dusičitého (μg/m3); 

201/2012 Příloha č. 1, 

část 2, 

poznámka 1) 

1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu 
dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu 

dusičitého. 

PT  

Čl. 2.25. 25) "stacionárním měřením" měření prováděná kontinuálně nebo 

jednorázovým odběrem vzorků na určených místech za účelem zjištění 

hodnot v souladu s příslušnými cíli týkajícími se kvality údajů; 

330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 2 odst. 1, 
písm. a)  

(1) Posuzování úrovně znečištění se provádí  
a) měřením prováděným v souladu s cíli kvality údajů podle části I 

přílohy č. 1 k této vyhlášce na místech určených v souladu s požadavky 

přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce (dále jen „stacionární měření“) ve všech 

PT  
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aglomeracích a v těch zónách, kde úroveň znečištění dosahuje nebo 

přesahuje horní mez pro posuzování úrovně znečištění a kde, v případě 

troposférického ozonu, úroveň znečištění překračuje během posledních 5 

let imisní limit stanovený v bodu 4 přílohy č. 1 zákona, 
Čl. 2.26. 26) "orientačním měřením" měření, které splňuje méně přísné cíle 

týkající se kvality údajů, než které jsou vyžadovány pro stacionární 

měření; 

330/2012 § 2 odst. 1 
písm. c)  

c) kombinací stacionárního měření a měření prováděného v souladu s 

cíli kvality údajů podle části II přílohy č. 1 k této vyhlášce (dále jen 

„orientační měření“) nebo kombinací stacionárního měření a 

modelování v zónách, kde je úroveň znečištění ovzduší nižší než horní 

mez pro posuzování. 

PT  

Čl. 2.27. 27) "těkavými organickými sloučeninami" (VOC) organické sloučeniny 

z antropogenních a biogenních zdrojů, s výjimkou methanu, které 

mohou reakcí s oxidy dusíku za přítomnosti slunečního světla 

produkovat fotochemické oxidanty; 

201/2012  § 2 písm. m) 
 
 

m) těkavou organickou látkou (VOC) jakákoli organická sloučenina 

nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, která při teplotě 

20 °C má tlak par 0,01 kPa nebo více nebo má odpovídající těkavost za 

konkrétních podmínek jejího použití, 

PT  

Čl. 2.28. 28) "prekurzory ozonu" látky, které přispívají k tvorbě přízemního 

ozonu, z nichž některé jsou uvedeny v příloze X. 
330/2012 Příloha č. 5 Prekurzory troposférického ozonu PT  

Čl. 3.1. Příslušné orgány a subjekty 
Členské státy určí na náležitých úrovních příslušné orgány a subjekty 

pověřené 
a) posuzováním kvality vnějšího ovzduší; 
b) schvalováním systémů měření (metody, vybavení, sítě a laboratoře); 
c) zajišťováním přesnosti měření; 
d) analýzou metod posuzování; 
e) koordinací případných programů Společenství týkajících se zajištění 

kvality, které organizuje Komise, na svém území; 
f) spoluprací s ostatními členskými státy a Komisí. 
Příslušné orgány a subjekty musí v odpovídajících případech splňovat 

požadavky uvedené v oddíle C přílohy I. 

201/2012 § 5 odst. 1 (1) Za účelem vyhodnocení úrovně znečištění ministerstvo zajišťuje 

posuzování úrovně znečištění a porovnání výsledné úrovně znečištění s 

imisními limity stanovenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 

PT 3 

  201/2012 § 35 odst. 1 (1) Činnosti zajišťované ministerstvem podle § 5 odst. 1 až 5, § 7 odst. 1 

a 2, § 10 odst. 2 a 6 a § 30 může ministerstvo přenést na jím zřízenou 

právnickou osobu nebo v případě § 14 odst. 4 na jinou osobu. V 

takovém případě jsou tyto činnosti vykonávány na základě zřizovací 

listiny nebo na základě veřejnoprávní smlouvy. 

  

Čl. 4. Stanovení zón a aglomerací 
Členské státy na celém svém území stanoví zóny a aglomerace. 

Posuzování kvality ovzduší a řízení kvality ovzduší se provádí ve všech 

zónách a aglomeracích. 

201/2012  § 5 odst. 2 
 
 

(2) Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí pro území 

vymezené pro účely posuzování a řízení kvality ovzduší (dále jen 

„zóna“) a pro zónu, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel 

vyšším než 250 000 (dále jen „aglomerace“). Seznam zón a aglomerací 

je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu. 

PT  

Čl. 5.1. KAPITOLA II 
POSUZOVÁNÍ KVALITY VNĚJŠÍHO OVZDUŠÍ 
ODDÍL 1 
Posuzování kvality vnějšího ovzduší, pokud jde o oxid siřičitý, oxid 

dusičitý a oxidy dusíku, částice, olovo, benzen a oxid uhelnatý 
Článek 5 
Systém posuzování 

330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 2 odst. 2 (2) Horní a dolní meze pro posuzování úrovně znečištění a povolený 

počet překročení jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce. 
PT  
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Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph.D., 9.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

1. Pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice (PM10 a 

PM2,5), olovo, benzen a oxid uhelnatý se použijí horní a dolní prahy 

posuzování stanovené v oddíle A přílohy II. 
Každá zóna a aglomerace se klasifikuje na základě těchto prahů 

posuzování. 
  330/2012 Příloha č. 4 Horní a dolní meze pro posuzování úrovně znečištění   
Čl. 5.2. 2. Klasifikace podle odstavce 1 se přezkoumá nejméně každých pět let 

postupem podle oddílu B přílohy II. 
V případě významných změn činností souvisejících s koncentracemi 

oxidu siřičitého, oxidu dusičitého nebo případně oxidů dusíku, částic 

(PM10, PM2,5), olova, benzenu a oxidu uhelnatého ve vnějším ovzduší 

se však klasifikace přezkoumá častěji. 

330/2012 
ve znění 

68/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 2 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Horní a dolní meze pro posuzování úrovně znečištění a povolený 

počet překročení jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce. Způsob 

posuzování úrovně znečištění v každé zóně a aglomeraci se na základě 

mezí pro posuzování dle věty první hodnotí nejméně každých 5 let; v 

případě významných změn činností souvisejících s koncentracemi oxidu 

siřičitého, oxidu dusičitého nebo případně oxidů dusíku, částic PM 10, 

částic PM2,5, olova, benzenu a oxidu uhelnatého ve vnějším ovzduší se 

toto hodnocení provádí častěji. 

PT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  330/2012  § 2 odst. 3 (3) Mez pro posuzování úrovně znečištění se považuje za překročenou, 

pokud byla překročena nejméně ve 3 z předcházejících 5 kalendářních 

let. U znečišťujících látek s dobou průměrování kratší než 1 kalendářní 

rok se mez považuje za překročenou, pokud je překročena v průběhu 

jednoho kalendářního roku vícekrát, než je maximální počet překročení 

stanovený v příloze č. 4 k této vyhlášce. 

  

Čl. 6.1. Kritéria posuzování 
1. Členské státy provádějí posuzování kvality vnějšího ovzduší, pokud 

jde o znečišťující látky uvedené v článku 5, ve všech svých zónách a 

aglomeracích v souladu s kritérii stanovenými v odstavcích 2, 3 a 4 

tohoto článku a v souladu s kritérii stanovenými v příloze III. 
 

330/2012 § 2 odst. 1 
 

(1) Posuzování úrovně znečištění se provádí 
a) měřením prováděným v souladu s cíli kvality údajů podle části I 

přílohy č. 1 k této vyhlášce na místech určených v souladu s požadavky 

přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce (dále jen „stacionární měření“) ve všech 

aglomeracích a v těch zónách, kde úroveň znečištění dosahuje nebo 

přesahuje horní mez pro posuzování úrovně znečištění a kde, v případě 

troposférického ozonu, úroveň znečištění překračuje během posledních 5 

let imisní limit stanovený v bodu 4 přílohy č. 1 zákona, 
b) výpočtem prostřednictvím modelu (dále jen „modelování“) v zónách, 

kde úroveň znečištění nepřesahuje dolní mez pro posuzování úrovně 

znečištění, nebo 
c) kombinací stacionárního měření a měření prováděného v souladu s 

cíli kvality údajů podle části II přílohy č. 1 k této vyhlášce (dále jen 

„orientační měření“) nebo kombinací stacionárního měření a 

modelování v zónách, kde je úroveň znečištění ovzduší nižší než horní 

mez pro posuzování. 

PT  

  330/2012 
ve znění 

83/2017 

Příloha č. 3 Požadavky na měřicí lokality a umístění bodů vzorkování pro 

stacionární měření 
  

Čl. 6.2. 2. Ve všech zónách a aglomeracích, v nichž úroveň znečišťujících látek 330/2012 § 2 odst. 1 (1) Posuzování úrovně znečištění se provádí PT  
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pro Evropu 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

uvedených v odstavci 1 překračuje horní práh posuzování stanovený pro 

tyto znečišťující látky, se k posuzování kvality vnějšího ovzduší použije 

stacionární měření. Aby stacionární měření poskytovala dostatečné 

informace o prostorovém rozložení kvality vnějšího ovzduší, mohou být 

doplněna modelováním nebo orientačními měřeními. 

ve znění 

68/2020 
písm. a) 
 

a) měřením prováděným v souladu s cíli kvality údajů podle části I 

přílohy č. 1 k této vyhlášce na místech určených v souladu s požadavky 

přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce (dále jen „stacionární měření“) ve všech 
aglomeracích a v těch zónách, kde úroveň znečištění dosahuje nebo 

přesahuje horní mez pro posuzování úrovně znečištění a kde, v případě 

troposférického ozonu, úroveň znečištění překračuje během posledních 5 

let imisní limit stanovený v bodu 4 přílohy č. 1 zákona, 
 

Čl. 6.3. 3. Ve všech zónách a aglomeracích, v nichž je úroveň znečišťujících 

látek uvedených v odstavci 1 nižší než horní práh posuzování stanovený 

pro tyto látky, může být k posuzování kvality vnějšího ovzduší použita 

kombinace stacionárních měření a modelování nebo orientačních 

měření. 

330/2012 § 2 odst. 1, 
písm. c) 
 

(1) Posuzování úrovně znečištění se provádí 
c) kombinací stacionárního měření a měření prováděného v souladu s 

cíli kvality údajů podle části II přílohy č. 1 k této vyhlášce (dále jen 

„orientační měření“) nebo kombinací stacionárního měření a 

modelování v zónách, kde je úroveň znečištění ovzduší nižší než horní 

mez pro posuzování. 

PT  

Čl. 6.4. 4. Ve všech zónách a aglomeracích, v nichž je úroveň znečišťujících 

látek uvedených v odstavci 1 nižší než dolní práh posuzování stanovený 

pro tyto látky, postačí k posuzování kvality vnějšího ovzduší použít 

metody modelování nebo metody objektivního odhadu či obě tyto 

metody. 

330/2012 § 2 odst. 1, 
písm. b) 
  

(1) Posuzování úrovně znečištění se provádí 
b) výpočtem prostřednictvím modelu (dále jen „modelování“) v zónách, 

kde úroveň znečištění nepřesahuje dolní mez pro posuzování úrovně 

znečištění, nebo 

PT  

Čl. 6.5. písm. a) 5. Kromě posuzování uvedených v odstavcích 2, 3 a 4 se ve 

venkovských pozaďových lokalitách vzdálených od významných zdrojů 

znečišťování ovzduší provádějí měření pro získání alespoň ročních 

průměrných údajů o celkové hmotnostní koncentraci a o koncentracích 

chemických složek jemných částic (PM2,5), přičemž se řídí těmito 

kritérii: 
a) na každých 100000 km2 se zřídí jedno místo odběru vzorků; 

330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 3 odst. 3 
písm. c) 

(2) Aniž je dotčen § 2 odst. 1, provádí se alespoň v jedné lokalitě na 

území České republiky, kde je patrná úroveň znečištění reprezentativní 

pro danou oblast bez jednoznačného vlivu některého zdroje (dále jen 

„pozaďová měřicí lokalita“), posuzování úrovně znečištění 
c) stacionárním měřením hmotnostní koncentrace částic PM2,5 a 

koncentrací chemických složek částic PM2,5, tedy alespoň koncentrace 
celkového organického uhlíku, elementárního uhlíku, hořečnatých, 

vápenatých, sodných, draselných a amonných kationtů a síranových, 

chloridových a dusičnanových aniontů; toto měření se provádí ve 

venkovské pozaďové měřicí lokalitě. 

PT  

Čl. 6.5. písm. b) b) každý členský stát zřídí za účelem dosažení potřebného prostorového 

rozložení alespoň jednu měřicí stanici nebo může na základě dohody s 

přilehlými členskými státy zřídit jednu nebo více společných měřicích 

stanic pokrývajících příslušné sousedící zóny; 

330/2012 
ve znění 

68/2020 
 

§ 3 odst. 3 
písm. c) 

(2) Aniž je dotčen § 2 odst. 1, provádí se alespoň v jedné lokalitě na 

území České republiky, kde je patrná úroveň znečištění reprezentativní 

pro danou oblast bez jednoznačného vlivu některého zdroje (dále jen 
„pozaďová měřicí lokalita“), posuzování úrovně znečištění 
c) stacionárním měřením hmotnostní koncentrace částic PM2,5 a 

koncentrací chemických složek částic PM2,5, tedy alespoň koncentrace 

celkového organického uhlíku, elementárního uhlíku, hořečnatých, 
vápenatých, sodných, draselných a amonných kationtů a síranových, 

chloridových a dusičnanových aniontů; toto měření se provádí ve 

venkovské pozaďové měřicí lokalitě. 

PT  

Čl. 6.5. písm. c) c) monitorování se případně koordinuje s monitorovací strategií a 
programem měření v rámci programu spolupráce při monitorování a 

vyhodnocování dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší v 

Evropě (EMEP); 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Jedná se o ustanovení fakultativní povahy a ČR možnosti dané tímto 

ustanovením nevyužívá.  

NT  

Čl. 6.5. písm. d) d) oddíly A a C přílohy I se použijí v souvislosti s cíli týkajícími se 330/2012 § 3 odst. 3 (2) Aniž je dotčen § 2 odst. 1, provádí se alespoň v jedné lokalitě na PT  
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Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

kvality údajů pro měření hmotnostní koncentrace částic a příloha IV se 

použije v plném rozsahu. 
ve znění 

68/2020 
 

písm. c) území České republiky, kde je patrná úroveň znečištění reprezentativní 

pro danou oblast bez jednoznačného vlivu některého zdroje (dále jen 

„pozaďová měřicí lokalita“), posuzování úrovně znečištění 
c) stacionárním měřením hmotnostní koncentrace částic PM2,5 a 

koncentrací chemických složek částic PM2,5, tedy alespoň koncentrace 

celkového organického uhlíku, elementárního uhlíku, hořečnatých, 

vápenatých, sodných, draselných a amonných kationtů a síranových, 

chloridových a dusičnanových aniontů; toto měření se provádí ve 

venkovské pozaďové měřicí lokalitě. 
  330/2012 

ve znění 

68/2020 

§ 3 odst. 5 (4) Údaje získané při posuzování úrovně znečištění musí splňovat cíle 

kvality uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce. 
  

Čl. 7.1. Místa odběru vzorků 
1. Poloha míst odběru vzorků pro měření oxidu siřičitého, oxidu 

dusičitého a oxidů dusíku, částic (PM10, PM2,5), olova, benzenu a 

oxidu uhelnatého ve vnějším ovzduší se stanoví v souladu s kritérii 

uvedenými v příloze III. 

330/2012 
ve znění 

68/2020  

§ 3 odst. 7 
 

(6) Požadavky na měřicí lokality a požadavky na umístění bodů 

vzorkování pro stacionární měření stanovuje příloha č. 3 k této vyhlášce. 
PT  

  330/2012 
ve znění 

83/2017 

Příloha č. 3 Požadavky na měřicí lokality a umístění bodů vzorkování pro 

stacionární měření 
  

Čl. 7.2. 2. V žádné zóně nebo aglomeraci, v nichž jsou jediným zdrojem 

informací pro posuzování kvality ovzduší stacionární měření, nesmí být 

počet míst odběru vzorků pro žádnou příslušnou znečišťující látku menší 

než minimální počet míst odběru vzorků uvedený v oddíle A přílohy V. 

330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 3 odst. 6 
 

(5) Úroveň znečištění ovzduší z rozptýlených zdrojů znečišťování 

ovzduší se posuzuje v minimálním počtu měřicích lokalit stanoveném v 

části A přílohy č. 2 k této vyhlášce. Úroveň znečištění ovzduší v 

blízkosti jednoho konkrétního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší 

se posuzuje v počtu měřicích lokalit zvoleném s přihlédnutím k úrovni 

znečišťování, pravděpodobnému prostorovému rozložení koncentrací 

znečišťujících látek a jejich distribuci v ovzduší a potenciální expozici 

populace. Minimální počet měřicích lokalit pro stacionární měření 

úrovně znečištění troposférickým ozonem a jeho prekurzory je stanoven 

v části B přílohy č. 2 k této vyhlášce. 

PT  

  330/2012 
ve znění 

83/2017 
68/2020  

příloha č. 2 Minimální počty měřicích lokalit pro stacionární měření   

Čl. 7.3. 3. V zónách a aglomeracích, v nichž jsou údaje z míst odběru vzorků pro 

stacionární měření doplňovány údaji z modelování nebo orientačního 

měření, může být celkový počet míst odběru vzorků podle oddílu A 

přílohy V snížen až na 50 % za předpokladu, že jsou splněny tyto 

podmínky: 
a) doplňkové metody poskytují dostatečné informace pro posuzování 

kvality ovzduší, pokud jde o mezní hodnoty nebo varovné prahové 

hodnoty, jakož i přiměřené informace pro veřejnost; 
b) počet míst odběru vzorků, která mají být zřízena, a prostorové 

rozložení jiných metod jsou dostatečné k tomu, aby koncentrace 

  Jedná se o možnost úlevy, kterou ČR nevyužívá - viz poznámka. 
 

NT 4 
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Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

příslušné znečišťující látky byla stanovena v souladu s cíli v oblasti 

kvality údajů podle oddílu A přílohy I, a umožňují, aby výsledky 

posuzování splnily kritéria uvedená v oddíle B přílohy I. 
Při posuzování kvality ovzduší, pokud jde o mezní hodnoty, se vezmou 

v úvahu výsledky modelování nebo orientačního měření.  
Čl. 7.4. 4. Komise sleduje, jak členské státy uplatňují kritéria pro výběr míst 

odběru vzorků, aby se umožnilo harmonizované uplatňování těchto 

kritérií v celé Evropské unii. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 

EU (Evropské komise). 
 
 

NT  

Čl. 8.1. Referenční metody měření 
1. Členské státy použijí referenční metody měření a kritéria uvedená v 

oddílech A a C přílohy VI. 

330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 3 odst. 4 
 

(4) V případě, že se pro posouzení úrovně znečištění využívá 
 
a) stacionární měření, dodržují se postupy pro odběr vzorků a provádění 

analýz stanovené v části A přílohy č. 6 k této vyhlášce; ke stacionárnímu 

měření lze použít i jiný postup, jestliže lze testem ekvivalence prokázat, 

že jím lze dosáhnout rovnocenných výsledků, 
 
b) výpočet modelem, použijí se modely stanovené v části B přílohy č. 6 

k této vyhlášce; k výpočtu modelem lze použít i jiné modely, jestliže lze 

prokázat, že jimi lze dosáhnout rovnocenných výsledků, 
 
c) rozptylová studie v případech podle § 11 odst. 9 zákona, použijí se 

referenční modely stanovené v části C přílohy č. 6 k této vyhlášce; ke 

zpracování rozptylové studie podle § 11 odst. 9 zákona lze použít i jiné 

modely, jestliže lze prokázat, že jimi lze dosáhnout rovnocenných 

výsledků. 

PT  

  330/2012 
ve znění 

68/2020  

Příloha č. 6 Referenční metody sledování kvality ovzduší   

Čl. 8.2. 2. Jiné metody měření mohou být použity za podmínek stanovených v 

oddíle B přílohy VI. 
330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 3 odst. 4 
 
  

(4) V případě, že se pro posouzení úrovně znečištění využívá 
 
a) stacionární měření, dodržují se postupy pro odběr vzorků a provádění 

analýz stanovené v části A přílohy č. 6 k této vyhlášce; ke stacionárnímu 

měření lze použít i jiný postup, jestliže lze testem ekvivalence prokázat, 

že jím lze dosáhnout rovnocenných výsledků, 
 
b) výpočet modelem, použijí se modely stanovené v části B přílohy č. 6 

k této vyhlášce; k výpočtu modelem lze použít i jiné modely, jestliže lze 

prokázat, že jimi lze dosáhnout rovnocenných výsledků, 
 
c) rozptylová studie v případech podle § 11 odst. 9 zákona, použijí se 

referenční modely stanovené v části C přílohy č. 6 k této vyhlášce; ke 
zpracování rozptylové studie podle § 11 odst. 9 zákona lze použít i jiné 

PT  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

modely, jestliže lze prokázat, že jimi lze dosáhnout rovnocenných 

výsledků. 
Čl. 9.1. ODDÍL 2 

Posuzování kvality vnějšího ovzduší z hlediska ozonu 
Článek 9 
Kritéria posuzování 
1. Pokud během některého z předcházejících pěti let měření koncentrace 

ozonu v zóně nebo aglomeraci překročily dlouhodobé cíle uvedené v 

oddíle C přílohy VII, provádí se stacionární měření. 

330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 2 odst. 1, 
písm. a)  
 
  

(1) Posuzování úrovně znečištění se provádí 
a) měřením prováděným v souladu s cíli kvality údajů podle části I 

přílohy č. 1 k této vyhlášce na místech určených v souladu s požadavky 

přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce (dále jen „stacionární měření“) ve všech 

aglomeracích a v těch zónách, kde úroveň znečištění dosahuje nebo 

přesahuje horní mez pro posuzování úrovně znečištění a kde, v případě 

troposférického ozonu, úroveň znečištění překračuje během posledních 5 

let imisní limit stanovený v bodu 4 přílohy č. 1 zákona, 

PT  

Čl .9.2. 2. Pokud jsou k dispozici údaje za méně než pět let, mohou členské státy 

za účelem určení, zda byly dlouhodobé cíle podle odstavce 1 během 

těchto pěti let překročeny, kombinovat výsledky z krátkodobých 

měřicích kampaní uskutečněných v době a v místech s pravděpodobně 

nejvyššími úrovněmi s výsledky z emisních inventur a modelování. 

330/2012 § 2 odst. 4 
 
 

(4) Pokud jsou pro některou znečišťující látku k dispozici údaje pouze 

za dobu kratší než 5 kalendářních let, určí se překročení horních a 

dolních mezí pro posuzování úrovně znečištění na základě spojení 

výsledků krátkodobých měřicích kampaní během roku a v místech, která 

budou pravděpodobně reprezentativní pro nejvyšší úrovně znečištění a 

výsledků získaných z údajů z emisních inventur a modelování. 

PT  

Čl. 10.1. Místa odběru vzorků 
1. Poloha míst odběru vzorků pro měření ozonu se stanoví v souladu s 

kritérii uvedenými v příloze VIII. 

330/2012 
ve znění 

68/2020  

§ 3 odst. 7  
 
  

(6) Požadavky na měřicí lokality a požadavky na umístění bodů 

vzorkování pro stacionární měření stanovuje příloha č. 3 k této vyhlášce. 
PT  

  330/2012 Příloha č. 3 

část B 
 

Měřicí lokality a body vzorkování pro stacionární měření 

troposférického ozonu 
  

Čl. 10.2. 2. Počet míst odběru vzorků pro stacionární měření ozonu nesmí být v 

žádné zóně nebo aglomeraci, v níž je měření jediným zdrojem informací 

pro posuzování kvality ovzduší, menší než minimální počet míst odběru 

vzorků uvedený v oddíle A přílohy IX. 

330/2012 
ve znění 

68/2020  

§ 3 odst. 6  
 
  

(5) Úroveň znečištění ovzduší z rozptýlených zdrojů znečišťování 

ovzduší se posuzuje v minimálním počtu měřicích lokalit stanoveném v 

části A přílohy č. 2 k této vyhlášce. Úroveň znečištění ovzduší v 

blízkosti jednoho konkrétního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší 

se posuzuje v počtu měřicích lokalit zvoleném s přihlédnutím k úrovni 

znečišťování, pravděpodobnému prostorovému rozložení koncentrací 

znečišťujících látek a jejich distribuci v ovzduší a potenciální expozici 

populace. Minimální počet měřicích lokalit pro stacionární měření 

úrovně znečištění troposférickým ozonem a jeho prekurzory je stanoven 

v části B přílohy č. 2 k této vyhlášce. 

PT  

  330/2012 
ve znění 
83/2017 
68/2020 

Příloha č. 2, 

část B 
Minimální počet bodů vzorkování pro stacionární měření 

troposférického ozonu a jeho prekurzorů 
  

Čl. 10.3. 3. V zónách a aglomeracích, v nichž jsou údaje z míst odběru vzorků pro 

stacionární měření doplňovány údaji z modelování nebo orientačních 

měření, může být počet míst odběru vzorků podle oddílu A přílohy IX 

snížen za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky: 
a) doplňkové metody poskytují dostatečné informace pro posuzování 

kvality ovzduší, pokud jde o cílové hodnoty, dlouhodobé cíle, 

informační a varovné prahové hodnoty; 
b) počet míst odběru vzorků, která mají být zřízena, a prostorové 

  Jedná se o možnost úlevy, kterou ČR nevyužívá - viz poznámka. 
 

NT 4 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

rozložení jiných metod jsou dostatečné k tomu, aby koncentrace ozonu 

byla stanovena v souladu s cíli v oblasti kvality údajů podle oddílu A 

přílohy I, a umožňují, aby výsledky posuzování splnily kritéria uvedená 

v oddíle B přílohy I; 
c) počet míst odběru vzorků v každé zóně a aglomeraci činí alespoň 

jedno místo odběru vzorků na dva miliony obyvatel nebo jedno místo 

odběru vzorků na 50000 km2 podle toho, co představuje vyšší počet 

míst odběru vzorků, ale nesmí být menší než jedno místo odběru vzorků 

v každé zóně nebo aglomeraci; 
d) ve všech zbývajících místech odběru vzorků, kromě venkovských 

pozaďových stanic uvedených v oddíle A přílohy VIII, se měří 

koncentrace oxidu dusičitého. 
Při posuzování kvality ovzduší, pokud jde o cílové hodnoty, se vezmou 
v úvahu výsledky modelování nebo orientačního měření. 

Čl. 10.4. 4. Oxid dusičitý se měří nejméně v 50 % míst odběru vzorků ozonu 

požadovaných podle oddílu A přílohy IX. Toto měření je kontinuální, s 

výjimkou venkovských pozaďových stanic uvedených v oddíle A 

přílohy VIII, kde lze použít i jiné metody měření. 

330/2012 Příloha č. 2, 

část B, bod 

2.  
 

2. Stacionární měření oxidů dusíku se provádí minimálně u 50 % 

stacionárního měření pro troposférický ozon. Stacionární měření oxidů 

dusíku je kontinuální, vyjma venkovských pozaďových lokalit, na 

kterých mohou být použity jiné měřicí metody. 

PT  

Čl. 10.5. 5. V zónách a aglomeracích, v nichž jsou koncentrace za každý z 

předchozích pěti let měření nižší než dlouhodobé cíle, se počet míst 

odběru vzorků pro stacionární měření stanoví v souladu s oddílem B 

přílohy IX. 

330/2012 Příloha č. 2, 

část B, bod 

2.  
 

2. Stacionární měření oxidů dusíku se provádí minimálně u 50 % 

stacionárního měření pro troposférický ozon. Stacionární měření oxidů 

dusíku je kontinuální, vyjma venkovských pozaďových lokalit, na 

kterých mohou být použity jiné měřicí metody. 

PT  

Čl. 10.6. 6. Každý členský stát zajistí, aby na jeho území bylo zřízeno a 

provozováno alespoň jedno místo odběru vzorků, které by poskytovalo 

údaje o koncentracích prekurzorů ozonu uvedených v příloze X. Každý 

členský stát zvolí počet a umístění stanic, kde se mají měřit koncentrace 

prekurzorů ozonu, s přihlédnutím k cílům a metodám uvedeným v 

příloze X. 

330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 3 odst. 3 
písm. b) 
 
 

(2) Aniž je dotčen § 2 odst. 1, provádí se alespoň v jedné lokalitě na 

území České republiky, kde je patrná úroveň znečištění reprezentativní 

pro danou oblast bez jednoznačného vlivu některého zdroje (dále jen 
„pozaďová měřicí lokalita“), posuzování úrovně znečištění 
b) stacionárním měřením u prekurzorů troposférického ozonu 

uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce a měřením celkové depozice 

znečišťujících látek vyjmenovaných v písmenu a) a 

PT  

  330/2012  Příloha č. 5 
 

Prekurzory troposférického ozonu   

Čl. 11.1. Referenční metody měření 
1. Členské státy použijí referenční metodu pro měření ozonu uvedenou v 

bodě 8 oddílu A přílohy VI. Jiné metody měření mohou být použity za 

podmínek stanovených v oddíle B přílohy VI. 

330/2012 
ve znění 

68/2020  

Příloha č. 6 
 
 

Referenční metody sledování kvality ovzduší PT  

  330/2012 
ve znění 

68/2020 

§3 odst. 4 (4) V případě, že se pro posouzení úrovně znečištění využívá 
 
a) stacionární měření, dodržují se postupy pro odběr vzorků a provádění 

analýz stanovené v části A přílohy č. 6 k této vyhlášce; ke stacionárnímu 

měření lze použít i jiný postup, jestliže lze testem ekvivalence prokázat, 

že jím lze dosáhnout rovnocenných výsledků, 
 
b) výpočet modelem, použijí se modely stanovené v části B přílohy č. 6 

k této vyhlášce; k výpočtu modelem lze použít i jiné modely, jestliže lze 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

prokázat, že jimi lze dosáhnout rovnocenných výsledků, 
 
c) rozptylová studie v případech podle § 11 odst. 9 zákona, použijí se 

referenční modely stanovené v části C přílohy č. 6 k této vyhlášce; ke 

zpracování rozptylové studie podle § 11 odst. 9 zákona lze použít i jiné 

modely, jestliže lze prokázat, že jimi lze dosáhnout rovnocenných 

výsledků. 
Čl. 11.2. 2. Každý členský stát informuje Komisi o používaných metodách odběru 

vzorků a měření VOC, uvedených v příloze X. 
201/2012 § 30 odst. 3 

 
 

(3) Ministerstvo a další ústřední správní úřady poskytují příslušným 

orgánům Evropské unie a orgánům uvedeným v mezinárodních 

smlouvách, jimiž je Česká republika vázána, v požadovaném rozsahu a 

formátu a v požadovaných intervalech informace o 
a) úrovni znečištění, 
b) zdrojích a jejich emisích, 
c) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, 
d) ochraně klimatického systému Země. 

PT  

Čl. 12. KAPITOLA III 
ŘÍZENÍ KVALITY VNĚJŠÍHO OVZDUŠÍ 
Článek 12 
Požadavky v případech, kdy jsou úrovně nižší než mezní hodnoty 
V zónách a aglomeracích, v nichž jsou úrovně oxidu siřičitého, oxidu 

dusičitého, PM10, PM2,5, olova, benzenu a oxidu uhelnatého ve 

vnějším ovzduší nižší než příslušné mezní hodnoty uvedené v přílohách 

XI a XIV, členské státy udržují úrovně těchto znečišťujících látek pod 

mezními hodnotami a usilují o zachování co nejlepší kvality vnějšího 

ovzduší, která je v souladu s udržitelným rozvojem. 

201/2012 
172/2018  

§ 9 odst. 1 (1) V případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit 

stanovený v bodech 1 až 3 v příloze č. 1 k tomuto zákonu, nebo v 

případě, že je v zóně nebo aglomeraci imisní limit stanovený v této 

příloze v bodu 1 překročen vícekrát, než je zde stanovený maximální 

počet překročení, zpracuje ministerstvo ve spolupráci s příslušným 

krajským úřadem nebo obecním úřadem a s příslušným krajem nebo 

obcí v samostatné působnosti do 18 měsíců od konce kalendářního roku, 

ve kterém došlo k překročení imisního limitu, pro danou zónu nebo 

aglomeraci program zlepšování kvality ovzduší. Program zlepšování 

kvality ovzduší schvaluje ministerstvo a vyhlašuje ho ve Věstníku 

Ministerstva životního prostředí. 
 

PT  

  201/2012  § 9 odst. 2 (2) Požadavky na obsah programu zlepšování kvality ovzduší jsou 

uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Při zpracování programu 

zlepšování kvality ovzduší ministerstvo přijme taková opatření, aby 

imisního limitu bylo dosaženo co nejdříve 

  

Čl. 13.1. Mezní hodnoty a varovné prahové hodnoty pro ochranu lidského zdraví 
1. Členské státy zajistí, aby úrovně oxidu siřičitého, PM10, olova a 

oxidu uhelnatého ve vnějším ovzduší nepřekračovaly v žádné části jejich 

zón a aglomerací mezní hodnoty stanovené v příloze XI. 
Pokud jde o oxid dusičitý a benzen, nesmějí být mezní hodnoty uvedené 

v příloze XI překračovány ode dne v ní uvedeného. 
Splnění těchto požadavků se posuzuje podle přílohy III. 
Meze tolerance stanovené v příloze XI se použijí podle čl. 22 odst. 3 a 

čl. 23 odst. 1. 

201/2012  § 2 písm. k)  
 
 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 
k) imisním limitem nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto 

zákonem, 
 

PT  

  201/2012 
ve znění 

172/2018  

§ 3 odst. 1 (1) Imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení jsou uvedeny v 
příloze č. 1 k tomuto zákonu. Imisní limity jsou závazné pro orgány 

ochrany ovzduší při výkonu jejich působnosti podle tohoto zákona a pro 

obce a kraje při výkonu jejich samostatné působnosti s dopadem na 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

ovzduší. 
  201/2012 

ve znění 

369/2016 

příloha č. 1  
 

Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok   

  330/2012 příloha č. 4 
 

Horní a dolní meze pro posuzování úrovně znečištění   

  201/2012 
 
9936 

§ 1, odst. 1  Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a 

snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské 

zdraví způsobená znečištěním ovzduší, snížení zátěže životního 

prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími ekosystémy a 

vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí 

postižených v důsledku znečištění ovzduší. 

  

Čl. 13.2. 2. Varovné prahové hodnoty pro koncentrace oxidu siřičitého a oxidu 

dusičitého ve vnějším ovzduší jsou stanoveny v oddíle A přílohy XII. 
201/2012 § 10 odst. 1  

 
 

(1) Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy 

úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 

nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot 

uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v 

této příloze. 

PT  

  201/2012 
ve znění 

369/2016 

Příloha č. 6 
 

Smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení   

Čl. 14.1. Kritické úrovně 
1. Členské státy zajistí dodržování kritických úrovní uvedených v 

příloze XIII posuzovaných podle oddílu A přílohy III. 

201/2012 § 2 písm. k)  
 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 
k) imisním limitem nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto 

zákonem, 
 

PT  

  201/2012 
ve znění 

172/2018 

§ 3 odst. 1 (1) Imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení jsou uvedeny v 

příloze č. 1 k tomuto zákonu. Imisní limity jsou závazné pro orgány 

ochrany ovzduší při výkonu jejich působnosti podle tohoto zákona a pro 

obce a kraje při výkonu jejich samostatné působnosti s dopadem na 

ovzduší. 

  

  201/2012 
 
9936 
 

Příloha č. 1, 

bod 2 
 

Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok 
2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace 

  

Čl. 14.2. 2. Pokud je jediným zdrojem informací pro posuzování kvality ovzduší 

stacionární měření, nesmí být počet míst odběru vzorků menší než 

minimální počet uvedený v oddíle C přílohy V. Pokud jsou tyto 

informace doplňovány orientačním měřením nebo modelováním, může 

být minimální počet míst odběru vzorků snížen až o 50 %, je-li možné 

posuzované koncentrace příslušné znečišťující látky stanovit v souladu s 
cíli v oblasti kvality údajů uvedenými v oddíle A přílohy I. 

330/2012 Příloha č. 3, 

část A, bod 

1.2. 
 

1.2. Měřicí lokality zaměřené na ochranu ekosystémů a vegetace 
Měřicí lokality zaměřené na ochranu vegetace se vybírají ve vzdálenosti 

více než 20 km od aglomerací nebo více než 5 km od jiných zastavěných 

oblastí, stacionárních zdrojů nebo dálnic nebo hlavních silnic s 

dopravním zatížením větším než 50 000 vozidel za den. Měřicí lokalita 

je vybrána tak, aby naměřené úrovně znečištění ovzduší byly 

reprezentativní pro území o rozloze nejméně 1 000 km2. 

PT 4 

  330/2012 
ve znění 

83/2017 
 

Příloha č. 1  Cíle pro kvalitu údajů získaných posuzováním úrovně znečištění   
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Poznámka 
 

9936 
Čl. 15.1. Celostátní cíl snížení expozice PM2,5 pro ochranu lidského zdraví 

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, která nevyžadují 

neúměrné náklady, ke snížení expozice PM2,5 s cílem dosáhnout 

celostátního cíle snížení expozice stanoveného v oddíle B přílohy XIV 

ve lhůtě v něm uvedené. 

201/2012 
ve znění 

172/2018 
 

§ 8 
 
 

 
 
(1) Za účelem snížení celkové úrovně znečištění a znečišťování v České 

republice ministerstvo ve spolupráci s příslušnými ústředními správními 

úřady zpracovává Národní program snižování emisí České republiky 

(dále jen „národní program“). Národní program schvaluje vláda. 

Požadavky na obsah národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 k 
tomuto zákonu. 

PT  

  201/2012 
ve znění 

172/2018 

Příloha č. 12 
Požadavky na obsah národního programu snižování emisí České 

republiky 

Národní program snižování emisí obsahuje: 

a) analýzu úrovní znečištění a znečišťování, posouzení vlivu zdrojů 

emisí umístěných na území České republiky na kvalitu ovzduší v 

okolních státech, vyhodnocení plnění legislativních požadavků v oblasti 

kvality ovzduší a snižování emisí a možného vývoje emisí v případě, že 

nedojde v již přijatých nástrojích a opatřeních k další změně, 

b) scénáře vývoje úrovní znečištění a znečišťování, a to ve variantách se 

stávajícími a dodatečnými opatřeními, 

c) cíle v oblasti snižování úrovně znečištění a znečišťování, a to 

1. národní závazky ke snížení antropogenních emisí oxidu siřičitého, 

oxidů dusíku, amoniaku, částic PM2,5 a nemethanových těkavých 

organických látek platné od roku 2020 do roku 2029, národní závazky 

ke snížení těchto emisí od roku 2030 a indikativní cíl k roku 2025 

(případně také zdůvodnění nemožnosti dosáhnout indikativního cíle); 

národní závazek ke snížení emisí je vždy vyjádřen jako procentní podíl 

celkového množství emisí výchozího roku; za výchozí rok se považuje 

rok 2005; v případě využití flexibility podle článku 5 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 

2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o 

změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES, také 

zhodnocení důsledků využití této flexibility pro životní prostředí, 

2. směrné cílové hodnoty pro omezení acidifikace a zatížení 

troposférickým ozonem, 

3. národní cíl snížení expozice pro částice PM2,5, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

d) opatření ke snižování úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které 

mají stanoveny imisní limity a úrovně znečišťování, a předpokládaný 

přínos těchto opatření, zejména emisní stropy pro skupiny stacionárních 

zdrojů a skupiny mobilních zdrojů, zvažovaná opatření k dosažení 

národních závazků ke snížení emisí včetně vyhodnocení jejich přínosu, 

přičemž u opatření ke snížení emisí PM2,5 budou prioritně snižovány 

emise černého uhlíku, 

e) způsob zajištění souladu s jinými sektorovými politikami a 

strategiemi, 

f) lhůty pro dosažení hodnot uvedených v písmenu c) a harmonogram 

pro realizaci opatření uvedených v písmenu d), 

g) orgány odpovědné za realizaci jednotlivých opatření národního 

programu, 

h) vymezení monitoringu účinků znečištění ovzduší, 

i) indikátory pro hodnocení plnění národního programu zohledňující vliv 

na zdraví a kvalitu ovzduší, 

j) v případě aktualizace programu zhodnocení míry dosažení cílů 

programu a jakékoli významné změny v rámci politiky, hodnocení, 

programu či harmonogramu pro jeho realizaci. 

 
  330/2012 

ve znění 

68/2020 

§ 1a odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Celostátním cílem snížení expozice částicemi PM2,5 se rozumí 

procento snížení průměrné expozice obyvatelstva pro období 

referenčního roku za účelem omezení škodlivých účinků na lidské 

zdraví, jehož má být dosaženo pokud možno ve lhůtě stanovené 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 

2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. 

  

  330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 3 odst. 2 
 

(2) Posuzování a vyhodnocení plnění celostátního cíle snížení expozice 

částicemi PM2,5 a dosažení maximální expoziční koncentrace částicemi 

PM2,5 se provádí prostřednictvím ukazatele průměrné expozice 
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Poznámka 
 

vyjádřeného jako klouzavá průměrná roční koncentrace částic PM2,5 za 

tři kalendářní roky zahrnující cílový rok a dva předcházející kalendářní 

roky. 
 

  330/2012 
ve znění 

68/2020 

Příloha č. 2 

část A, bod 
1, 
vysvětlivka 

č. 3 

3) V aglomeracích a dalších městských oblastech s počtem obyvatel 

vyšším než 100 000 se za účelem posouzení dodržování celostátního cíle 

snížení expozice PM2,5 pro ochranu lidského zdraví a dosažení 

maximální expoziční koncentrace PM2,5 zřídí alespoň 1 měřicí lokalita 

na milion obyvatel pro stacionární měření částic PM2,5. Tato místa 

odběru vzorků mohou být totožná s místy odběru vzorků podle části A 

bodu 1 

  

  201/2012 § 41 odst. 2 (2) Národní program podle § 8 zpracuje ministerstvo do 1 roku ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 
  

Čl. 15.2. 2. Členské státy zajistí, aby ukazatel průměrné expozice pro rok 2015 

stanovený v souladu s oddílem A přílohy XIV nepřekročil maximální 

expoziční koncentraci stanovenou v oddíle C uvedené přílohy. 

201/2012 
ve znění 

172/2018 
 

§ 8 
 
 

 
(1) Za účelem snížení celkové úrovně znečištění a znečišťování v České 

republice ministerstvo ve spolupráci s příslušnými ústředními správními 

úřady zpracovává Národní program snižování emisí České republiky 

(dále jen „národní program“). Národní program schvaluje vláda. 

Požadavky na obsah národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 k 
tomuto zákonu. 
 

PT  

  201/2012 
ve znění 

172/2018 
 

Příloha č. 12 
Požadavky na obsah národního programu snižování emisí České 

republiky 

Národní program snižování emisí obsahuje: 

a) analýzu úrovní znečištění a znečišťování, posouzení vlivu zdrojů 

emisí umístěných na území České republiky na kvalitu ovzduší v 

okolních státech, vyhodnocení plnění legislativních požadavků v oblasti 

kvality ovzduší a snižování emisí a možného vývoje emisí v případě, že 

nedojde v již přijatých nástrojích a opatřeních k další změně, 

b) scénáře vývoje úrovní znečištění a znečišťování, a to ve variantách se 

stávajícími a dodatečnými opatřeními, 

c) cíle v oblasti snižování úrovně znečištění a znečišťování, a to 

1. národní závazky ke snížení antropogenních emisí oxidu siřičitého, 

oxidů dusíku, amoniaku, částic PM2,5 a nemethanových těkavých 

organických látek platné od roku 2020 do roku 2029, národní závazky 

ke snížení těchto emisí od roku 2030 a indikativní cíl k roku 2025 

(případně také zdůvodnění nemožnosti dosáhnout indikativního cíle); 

národní závazek ke snížení emisí je vždy vyjádřen jako procentní podíl 
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celkového množství emisí výchozího roku; za výchozí rok se považuje 

rok 2005; v případě využití flexibility podle článku 5 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 

2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o 

změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES, také 

zhodnocení důsledků využití této flexibility pro životní prostředí, 

2. směrné cílové hodnoty pro omezení acidifikace a zatížení 

troposférickým ozonem, 

3. národní cíl snížení expozice pro částice PM2,5, 

d) opatření ke snižování úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které 

mají stanoveny imisní limity a úrovně znečišťování, a předpokládaný 

přínos těchto opatření, zejména emisní stropy pro skupiny stacionárních 

zdrojů a skupiny mobilních zdrojů, zvažovaná opatření k dosažení 

národních závazků ke snížení emisí včetně vyhodnocení jejich přínosu, 

přičemž u opatření ke snížení emisí PM2,5 budou prioritně snižovány 

emise černého uhlíku, 

e) způsob zajištění souladu s jinými sektorovými politikami a 

strategiemi, 

f) lhůty pro dosažení hodnot uvedených v písmenu c) a harmonogram 

pro realizaci opatření uvedených v písmenu d), 

g) orgány odpovědné za realizaci jednotlivých opatření národního 

programu, 

h) vymezení monitoringu účinků znečištění ovzduší, 

i) indikátory pro hodnocení plnění národního programu zohledňující vliv 

na zdraví a kvalitu ovzduší, 

j) v případě aktualizace programu zhodnocení míry dosažení cílů 

programu a jakékoli významné změny v rámci politiky, hodnocení, 

programu či harmonogramu pro jeho realizaci. 

 
  201/2012 

 
§ 41 odst. 2 (2) Národní program podle § 8 zpracuje ministerstvo do 1 roku ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

  330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 1a odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Ukazatelem průměrné expozice se rozumí průměrná úroveň expozice 

obyvatelstva částicemi PM2,5 vyplývající z posuzování úrovně 

znečištění částicemi PM2,5 v městských pozaďových lokalitách 

umístěných podle části A bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce v 

městských aglomeracích s počtem obyvatel vyšším než 100000 
 
 
 

  

  330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 3 odst. 2 
 

(2) Posuzování a vyhodnocení plnění celostátního cíle snížení expozice 

částicemi PM2,5 a dosažení maximální expoziční koncentrace částicemi 

PM2,5 se provádí prostřednictvím ukazatele průměrné expozice 

vyjádřeného jako klouzavá průměrná roční koncentrace částic PM2,5 za 

tři kalendářní roky zahrnující cílový rok a dva předcházející kalendářní 

roky. 
 

  

Čl. 15.3. 3. Průměrný ukazatel expozice pro PM2,5 se posuzuje v souladu s 
oddílem A přílohy XIV. 

201/2012 
ve znění 

172/2018 
 

§ 8 (1) Za účelem snížení celkové úrovně znečištění a znečišťování v České 

republice ministerstvo ve spolupráci s příslušnými ústředními správními 

úřady zpracovává Národní program snižování emisí České republiky 

(dále jen „národní program“). Národní program schvaluje vláda. 

Požadavky na obsah národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 k 
tomuto zákonu. 
 

PT  

  201/2012 
ve znění 

172/2018 
 

Příloha č. 12 
Požadavky na obsah národního programu snižování emisí České 

republiky 

Národní program snižování emisí obsahuje: 

a) analýzu úrovní znečištění a znečišťování, posouzení vlivu zdrojů 

emisí umístěných na území České republiky na kvalitu ovzduší v 

okolních státech, vyhodnocení plnění legislativních požadavků v oblasti 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

kvality ovzduší a snižování emisí a možného vývoje emisí v případě, že 

nedojde v již přijatých nástrojích a opatřeních k další změně, 

b) scénáře vývoje úrovní znečištění a znečišťování, a to ve variantách se 

stávajícími a dodatečnými opatřeními, 

c) cíle v oblasti snižování úrovně znečištění a znečišťování, a to 

1. národní závazky ke snížení antropogenních emisí oxidu siřičitého, 

oxidů dusíku, amoniaku, částic PM2,5 a nemethanových těkavých 

organických látek platné od roku 2020 do roku 2029, národní závazky 

ke snížení těchto emisí od roku 2030 a indikativní cíl k roku 2025 

(případně také zdůvodnění nemožnosti dosáhnout indikativního cíle); 

národní závazek ke snížení emisí je vždy vyjádřen jako procentní podíl 

celkového množství emisí výchozího roku; za výchozí rok se považuje 

rok 2005; v případě využití flexibility podle článku 5 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 

2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o 

změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES, také 

zhodnocení důsledků využití této flexibility pro životní prostředí, 

2. směrné cílové hodnoty pro omezení acidifikace a zatížení 

troposférickým ozonem, 

3. národní cíl snížení expozice pro částice PM2,5, 

d) opatření ke snižování úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které 

mají stanoveny imisní limity a úrovně znečišťování, a předpokládaný 

přínos těchto opatření, zejména emisní stropy pro skupiny stacionárních 

zdrojů a skupiny mobilních zdrojů, zvažovaná opatření k dosažení 

národních závazků ke snížení emisí včetně vyhodnocení jejich přínosu, 

přičemž u opatření ke snížení emisí PM2,5 budou prioritně snižovány 

emise černého uhlíku, 

e) způsob zajištění souladu s jinými sektorovými politikami a 

strategiemi, 

f) lhůty pro dosažení hodnot uvedených v písmenu c) a harmonogram 

pro realizaci opatření uvedených v písmenu d), 

g) orgány odpovědné za realizaci jednotlivých opatření národního 

programu, 

h) vymezení monitoringu účinků znečištění ovzduší, 
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pro Evropu 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

i) indikátory pro hodnocení plnění národního programu zohledňující vliv 

na zdraví a kvalitu ovzduší, 

j) v případě aktualizace programu zhodnocení míry dosažení cílů 

programu a jakékoli významné změny v rámci politiky, hodnocení, 

programu či harmonogramu pro jeho realizaci. 

 
  201/2012  § 41 odst. 2 (2) Národní program podle § 8 zpracuje ministerstvo do 1 roku ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 
  

  330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 1a odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Maximální expoziční koncentrací částic PM2,5 se rozumí úroveň, jíž 

má být dosaženo ve lhůtě stanovené směrnicí Evropského parlamentu a 
Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a 

čistším ovzduší pro Evropu na základě ukazatele průměrné expozice, s 

cílem omezit škodlivé účinky na lidské zdraví 
 
 

  

  330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 3 odst. 2 
 

 
(2) Posuzování a vyhodnocení plnění celostátního cíle snížení expozice 

částicemi PM2,5 a dosažení maximální expoziční koncentrace částicemi 

PM2,5 se provádí prostřednictvím ukazatele průměrné expozice 

vyjádřeného jako klouzavá průměrná roční koncentrace částic PM2,5 za 

tři kalendářní roky zahrnující cílový rok a dva předcházející kalendářní 

roky. 
 

  

  330/2012 
ve znění 

68/2020 

Příloha č. 2 

část A bod 

1, 
vysvětlivka 

č. 3 

3) V aglomeracích a dalších městských oblastech s počtem obyvatel 

vyšším než 100 000 se za účelem posouzení dodržování celostátního cíle 

snížení expozice PM2,5 pro ochranu lidského zdraví a dosažení 

maximální expoziční koncentrace PM2,5 zřídí alespoň 1 měřicí lokalita 

na milion obyvatel pro stacionární měření částic PM2,5. Tato místa 

odběru vzorků mohou být totožná s místy odběru vzorků podle části A 

bodu 1 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

Čl. 15.4. 4. Každý členský stát zajistí v souladu s přílohou III, aby rozmístění a 

počet míst odběru vzorků, na nichž je založen průměrný ukazatel 

expozice pro PM2,5, náležitě odrážely celkovou expozici obyvatelstva. 
Počet míst odběru vzorků nesmí být nižší než počet stanovený na 

základě oddílu B přílohy V. 

330/2012 
ve znění 

68/2020 
 

Příloha č. 2, 

část A, bod 
1 
vysvětlivka 

č. 3 

3) V aglomeracích a dalších městských oblastech s počtem obyvatel 

vyšším než 100 000 se za účelem posouzení dodržování celostátního cíle 

snížení expozice PM2,5 pro ochranu lidského zdraví a dosažení 

maximální expoziční koncentrace PM2,5 zřídí alespoň 1 měřicí lokalita 

na milion obyvatel pro stacionární měření částic PM2,5. Tato místa 

odběru vzorků mohou být totožná s místy odběru vzorků podle části A 

bodu 1A. 

PT 
 

 

Čl. 16.1. Cílové hodnoty a mezní hodnoty PM2,5 pro ochranu lidského zdraví 
1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, která nevyžadují 

neúměrné náklady s cílem zajistit, aby koncentrace PM2,5 ve vnějším 

ovzduší nepřekračovaly cílovou hodnotu stanovenou v oddíle D přílohy 

XIV, a to ode dne v něm uvedeného. 

201/2012 
ve znění 

369/2016 
 

Příloha č. 1 

část 1 
1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet 
jejich překročení 
 
 

PT  

Čl. 16.2. 2. Členské státy zajistí, aby koncentrace PM2,5 ve vnějším ovzduší v 

žádné části jejich zón a aglomerací nepřekračovaly mezní hodnotu 

stanovenou v oddíle E přílohy XIV, a to ode dne v něm uvedeného. 

Splnění tohoto požadavku se posuzuje podle přílohy III. 

201/2012 
ve znění 

172/2018 

§ 8  
(1) Za účelem snížení celkové úrovně znečištění a znečišťování v České 

republice ministerstvo ve spolupráci s příslušnými ústředními správními 

úřady zpracovává Národní program snižování emisí České republiky 

(dále jen „národní program“). Národní program schvaluje vláda. 

Požadavky na obsah národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 k 
tomuto zákonu. 
 

PT  

  201/2012 
ve znění 

172/2018 

Příloha č. 12 
Požadavky na obsah národního programu snižování emisí České 

republiky 

Národní program snižování emisí obsahuje: 

a) analýzu úrovní znečištění a znečišťování, posouzení vlivu zdrojů 

emisí umístěných na území České republiky na kvalitu ovzduší v 

okolních státech, vyhodnocení plnění legislativních požadavků v oblasti 

kvality ovzduší a snižování emisí a možného vývoje emisí v případě, že 

nedojde v již přijatých nástrojích a opatřeních k další změně, 

b) scénáře vývoje úrovní znečištění a znečišťování, a to ve variantách se 

stávajícími a dodatečnými opatřeními, 

c) cíle v oblasti snižování úrovně znečištění a znečišťování, a to 

1. národní závazky ke snížení antropogenních emisí oxidu siřičitého, 

oxidů dusíku, amoniaku, částic PM2,5 a nemethanových těkavých 

organických látek platné od roku 2020 do roku 2029, národní závazky 

ke snížení těchto emisí od roku 2030 a indikativní cíl k roku 2025 

(případně také zdůvodnění nemožnosti dosáhnout indikativního cíle); 

národní závazek ke snížení emisí je vždy vyjádřen jako procentní podíl 

celkového množství emisí výchozího roku; za výchozí rok se považuje 
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Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

rok 2005; v případě využití flexibility podle článku 5 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 

2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o 

změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES, také 

zhodnocení důsledků využití této flexibility pro životní prostředí, 

2. směrné cílové hodnoty pro omezení acidifikace a zatížení 

troposférickým ozonem, 

3. národní cíl snížení expozice pro částice PM2,5, 

d) opatření ke snižování úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které 

mají stanoveny imisní limity a úrovně znečišťování, a předpokládaný 

přínos těchto opatření, zejména emisní stropy pro skupiny stacionárních 

zdrojů a skupiny mobilních zdrojů, zvažovaná opatření k dosažení 

národních závazků ke snížení emisí včetně vyhodnocení jejich přínosu, 

přičemž u opatření ke snížení emisí PM2,5 budou prioritně snižovány 

emise černého uhlíku, 

e) způsob zajištění souladu s jinými sektorovými politikami a 

strategiemi, 

f) lhůty pro dosažení hodnot uvedených v písmenu c) a harmonogram 

pro realizaci opatření uvedených v písmenu d), 

g) orgány odpovědné za realizaci jednotlivých opatření národního 

programu, 

h) vymezení monitoringu účinků znečištění ovzduší, 

i) indikátory pro hodnocení plnění národního programu zohledňující vliv 

na zdraví a kvalitu ovzduší, 

j) v případě aktualizace programu zhodnocení míry dosažení cílů 

programu a jakékoli významné změny v rámci politiky, hodnocení, 

programu či harmonogramu pro jeho realizaci. 

 
  201/2012 § 41 odst. 2 (2) Národní program podle § 8 zpracuje ministerstvo do 1 roku ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 
  

  201/2012 
ve znění 

369/2016 

Příloha č. 1 

část 1 
1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet 

jejich překročení 
  

Čl. 16.3. 3. Mez tolerance stanovená v oddíle E přílohy XIV se použije v souladu   Jedná se o možnost úlevy, kterou ČR nevyužívá - viz poznámka. NT 4 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

s čl. 23 odst. 1.  
Čl. 17.1. Požadavky v případě zón a aglomerací, v nichž koncentrace ozonu 

překračují cílové hodnoty a dlouhodobé cíle 
1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, která nevyžadují 

neúměrné náklady, k zajištění toho, aby bylo dosaženo cílových hodnot 

a dlouhodobých cílů. 

201/2012 
ve znění 

172/2018 

§ 8 
 

(1) Za účelem snížení celkové úrovně znečištění a znečišťování v České 

republice ministerstvo ve spolupráci s příslušnými ústředními správními 

úřady zpracovává Národní program snižování emisí České republiky 

(dále jen „národní program“). Národní program schvaluje vláda. 

Požadavky na obsah národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 k 
tomuto zákonu. 
 

PT  

  201/2012 
ve znění 

172/2018 

Příloha č. 12  
Požadavky na obsah národního programu snižování emisí České 

republiky 

Národní program snižování emisí obsahuje: 

a) analýzu úrovní znečištění a znečišťování, posouzení vlivu zdrojů 

emisí umístěných na území České republiky na kvalitu ovzduší v 

okolních státech, vyhodnocení plnění legislativních požadavků v oblasti 

kvality ovzduší a snižování emisí a možného vývoje emisí v případě, že 

nedojde v již přijatých nástrojích a opatřeních k další změně, 

b) scénáře vývoje úrovní znečištění a znečišťování, a to ve variantách se 

stávajícími a dodatečnými opatřeními, 

c) cíle v oblasti snižování úrovně znečištění a znečišťování, a to 

1. národní závazky ke snížení antropogenních emisí oxidu siřičitého, 

oxidů dusíku, amoniaku, částic PM2,5 a nemethanových těkavých 

organických látek platné od roku 2020 do roku 2029, národní závazky 

ke snížení těchto emisí od roku 2030 a indikativní cíl k roku 2025 

(případně také zdůvodnění nemožnosti dosáhnout indikativního cíle); 

národní závazek ke snížení emisí je vždy vyjádřen jako procentní podíl 

celkového množství emisí výchozího roku; za výchozí rok se považuje 

rok 2005; v případě využití flexibility podle článku 5 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 

2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o 

změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES, také 

zhodnocení důsledků využití této flexibility pro životní prostředí, 

2. směrné cílové hodnoty pro omezení acidifikace a zatížení 

troposférickým ozonem, 

3. národní cíl snížení expozice pro částice PM2,5, 

d) opatření ke snižování úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které 
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Poznámka 
 

mají stanoveny imisní limity a úrovně znečišťování, a předpokládaný 

přínos těchto opatření, zejména emisní stropy pro skupiny stacionárních 

zdrojů a skupiny mobilních zdrojů, zvažovaná opatření k dosažení 

národních závazků ke snížení emisí včetně vyhodnocení jejich přínosu, 

přičemž u opatření ke snížení emisí PM2,5 budou prioritně snižovány 

emise černého uhlíku, 

e) způsob zajištění souladu s jinými sektorovými politikami a 

strategiemi, 

f) lhůty pro dosažení hodnot uvedených v písmenu c) a harmonogram 

pro realizaci opatření uvedených v písmenu d), 

g) orgány odpovědné za realizaci jednotlivých opatření národního 

programu, 

h) vymezení monitoringu účinků znečištění ovzduší, 

i) indikátory pro hodnocení plnění národního programu zohledňující vliv 

na zdraví a kvalitu ovzduší, 

j) v případě aktualizace programu zhodnocení míry dosažení cílů 

programu a jakékoli významné změny v rámci politiky, hodnocení, 

programu či harmonogramu pro jeho realizaci. 

 
  201/2012 § 41 odst. 2 (2) Národní program podle § 8 zpracuje ministerstvo do 1 roku ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 
  

  201/2012 
ve znění  

87/2014 
 
9936 

§ 12 odst. 1 (1) Při vydání stanoviska, závazného stanoviska a povolení provozu 

podle § 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský úřad a obecní úřad 

obce s rozšířenou působností z programů zlepšování kvality ovzduší a z 

úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní 

limit v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu. V případě 

znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 

přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním znečištění přihlíží. 

  

Čl. 17.2. 2. V případě zón a aglomerací, v nichž je překročena cílová hodnota, 

zajistí členské státy, aby byl proveden program připravený podle článku 

6 směrnice 2001/81/ES a případně plán kvality ovzduší za účelem 

dosažení cílových hodnot, s výjimkou případů, kdy jich nelze dosáhnout 

prostřednictvím opatření, která nevyžadují neúměrné náklady, a to ode 

dne uvedeného v oddíle B přílohy VII této směrnice. 

201/2012 
ve znění 

172/2018 
 
 
 

§ 8 
 

(1) Za účelem snížení celkové úrovně znečištění a znečišťování v České 

republice ministerstvo ve spolupráci s příslušnými ústředními správními 

úřady zpracovává Národní program snižování emisí České republiky 

(dále jen „národní program“). Národní program schvaluje vláda. 

Požadavky na obsah národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 k 
tomuto zákonu. 
 

PT  

  201/2012 
ve znění 

172/2018 

Příloha č. 12 
Požadavky na obsah národního programu snižování emisí České 
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 republiky 

Národní program snižování emisí obsahuje: 

a) analýzu úrovní znečištění a znečišťování, posouzení vlivu zdrojů 

emisí umístěných na území České republiky na kvalitu ovzduší v 

okolních státech, vyhodnocení plnění legislativních požadavků v oblasti 

kvality ovzduší a snižování emisí a možného vývoje emisí v případě, že 
nedojde v již přijatých nástrojích a opatřeních k další změně, 

b) scénáře vývoje úrovní znečištění a znečišťování, a to ve variantách se 

stávajícími a dodatečnými opatřeními, 

c) cíle v oblasti snižování úrovně znečištění a znečišťování, a to 

1. národní závazky ke snížení antropogenních emisí oxidu siřičitého, 

oxidů dusíku, amoniaku, částic PM2,5 a nemethanových těkavých 

organických látek platné od roku 2020 do roku 2029, národní závazky 

ke snížení těchto emisí od roku 2030 a indikativní cíl k roku 2025 

(případně také zdůvodnění nemožnosti dosáhnout indikativního cíle); 

národní závazek ke snížení emisí je vždy vyjádřen jako procentní podíl 

celkového množství emisí výchozího roku; za výchozí rok se považuje 

rok 2005; v případě využití flexibility podle článku 5 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 

2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o 

změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES, také 

zhodnocení důsledků využití této flexibility pro životní prostředí, 

2. směrné cílové hodnoty pro omezení acidifikace a zatížení 

troposférickým ozonem, 

3. národní cíl snížení expozice pro částice PM2,5, 

d) opatření ke snižování úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které 

mají stanoveny imisní limity a úrovně znečišťování, a předpokládaný 

přínos těchto opatření, zejména emisní stropy pro skupiny stacionárních 

zdrojů a skupiny mobilních zdrojů, zvažovaná opatření k dosažení 

národních závazků ke snížení emisí včetně vyhodnocení jejich přínosu, 

přičemž u opatření ke snížení emisí PM2,5 budou prioritně snižovány 

emise černého uhlíku, 

e) způsob zajištění souladu s jinými sektorovými politikami a 

strategiemi, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

f) lhůty pro dosažení hodnot uvedených v písmenu c) a harmonogram 

pro realizaci opatření uvedených v písmenu d), 

g) orgány odpovědné za realizaci jednotlivých opatření národního 

programu, 

h) vymezení monitoringu účinků znečištění ovzduší, 

i) indikátory pro hodnocení plnění národního programu zohledňující vliv 

na zdraví a kvalitu ovzduší, 

j) v případě aktualizace programu zhodnocení míry dosažení cílů 

programu a jakékoli významné změny v rámci politiky, hodnocení, 

programu či harmonogramu pro jeho realizaci. 

 
  201/2012 § 41 odst. 2 (2) Národní program podle § 8 zpracuje ministerstvo do 1 roku ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 

  

  201/2012 
ve znění  

87/2014 
 
 
9936 

§ 12 odst. 1 (1) Při vydání stanoviska, závazného stanoviska a povolení provozu 

podle § 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský úřad a obecní úřad 

obce s rozšířenou působností z programů zlepšování kvality ovzduší a z 

úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní 

limit v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu. V případě 

znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 

přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním znečištění přihlíží. 

  

Čl. 17.3. 3. V zónách a aglomeracích, v nichž jsou úrovně ozonu ve vnějším 

ovzduší vyšší než dlouhodobé cíle, ale nižší než nebo stejně vysoké jako 

cílové hodnoty, členské státy připraví a provedou nákladově efektivní 

opatření za účelem dosažení dlouhodobých cílů. Tato opatření jsou 

přinejmenším v souladu se všemi plány kvality ovzduší a s programem 

podle odstavce 2. 

201/2012 
ve znění  

172/2018 

§ 8 
 

(1) Za účelem snížení celkové úrovně znečištění a znečišťování v České 

republice ministerstvo ve spolupráci s příslušnými ústředními správními 

úřady zpracovává Národní program snižování emisí České republiky 

(dále jen „národní program“). Národní program schvaluje vláda. 

Požadavky na obsah národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 k 
tomuto zákonu. 
 

PT  

  201/2012 
ve znění 

172/2018 
 
 
 

Příloha č. 12 
Požadavky na obsah národního programu snižování emisí České 

republiky 

Národní program snižování emisí obsahuje: 

a) analýzu úrovní znečištění a znečišťování, posouzení vlivu zdrojů 
emisí umístěných na území České republiky na kvalitu ovzduší v 

okolních státech, vyhodnocení plnění legislativních požadavků v oblasti 

kvality ovzduší a snižování emisí a možného vývoje emisí v případě, že 

nedojde v již přijatých nástrojích a opatřeních k další změně, 
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b) scénáře vývoje úrovní znečištění a znečišťování, a to ve variantách se 

stávajícími a dodatečnými opatřeními, 

c) cíle v oblasti snižování úrovně znečištění a znečišťování, a to 

1. národní závazky ke snížení antropogenních emisí oxidu siřičitého, 

oxidů dusíku, amoniaku, částic PM2,5 a nemethanových těkavých 

organických látek platné od roku 2020 do roku 2029, národní závazky 

ke snížení těchto emisí od roku 2030 a indikativní cíl k roku 2025 
(případně také zdůvodnění nemožnosti dosáhnout indikativního cíle); 

národní závazek ke snížení emisí je vždy vyjádřen jako procentní podíl 

celkového množství emisí výchozího roku; za výchozí rok se považuje 

rok 2005; v případě využití flexibility podle článku 5 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 

2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o 

změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES, také 

zhodnocení důsledků využití této flexibility pro životní prostředí, 

2. směrné cílové hodnoty pro omezení acidifikace a zatížení 

troposférickým ozonem, 

3. národní cíl snížení expozice pro částice PM2,5, 

d) opatření ke snižování úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které 

mají stanoveny imisní limity a úrovně znečišťování, a předpokládaný 

přínos těchto opatření, zejména emisní stropy pro skupiny stacionárních 

zdrojů a skupiny mobilních zdrojů, zvažovaná opatření k dosažení 

národních závazků ke snížení emisí včetně vyhodnocení jejich přínosu, 
přičemž u opatření ke snížení emisí PM2,5 budou prioritně snižovány 

emise černého uhlíku, 

e) způsob zajištění souladu s jinými sektorovými politikami a 

strategiemi, 

f) lhůty pro dosažení hodnot uvedených v písmenu c) a harmonogram 

pro realizaci opatření uvedených v písmenu d), 

g) orgány odpovědné za realizaci jednotlivých opatření národního 

programu, 

h) vymezení monitoringu účinků znečištění ovzduší, 

i) indikátory pro hodnocení plnění národního programu zohledňující vliv 
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Poznámka 
 

na zdraví a kvalitu ovzduší, 

j) v případě aktualizace programu zhodnocení míry dosažení cílů 

programu a jakékoli významné změny v rámci politiky, hodnocení, 

programu či harmonogramu pro jeho realizaci. 

 
  201/2012 § 41 odst. 2 (2) Národní program podle § 8 zpracuje ministerstvo do 1 roku ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 
  

  201/2012 
ve znění 

87/2014 
 
9936 

§ 12 odst. 1 (1) Při vydání stanoviska, závazného stanoviska a povolení provozu 

podle § 11 odst. 1 a 2 vychází ministerstvo a krajský úřad z programů 

zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, 

které mají stanoven imisní limit v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto 

zákonu. V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit 

v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním znečištění 

přihlíží. 

  

Čl. 18 Požadavky v případě zón a aglomerací, v nichž koncentrace ozonu 

splňují dlouhodobé cíle 
V zónách a aglomeracích, v nichž úrovně ozonu splňují dlouhodobé cíle, 

členské státy, pokud to okolnosti včetně přeshraniční povahy znečištění 

ozonem a meteorologických podmínek dovolují, udržují tyto úrovně pod 

dlouhodobými cíli a prostřednictvím přiměřených opatření zachovávají 

co nejlepší kvalitu ovzduší slučitelnou s udržitelným rozvojem a s 

vysokou úrovní ochrany životního prostředí a lidského zdraví. 

  Jde o obecné ustanovení, které pro ČR není relevantní  - viz poznámka NT 5 

Čl. 19 Opatření požadovaná v případě překročení informativních nebo 

varovných prahových hodnot 
Dojde-li k překročení informativní prahové hodnoty nebo jakékoli 

varovné prahové hodnoty uvedené v příloze XII, přijmou členské státy 

nezbytná opatření k informování veřejnosti prostřednictvím rozhlasu, 

televize, tisku nebo internetu. 
Členské státy rovněž zasílají Komisi předběžné informace o naměřených 

úrovních a délce trvání období, během nichž byla varovná nebo 

informativní prahová hodnota překročena. 

201/2012  
ve znění 

369/2016 

§ 30 odst. 2 
 
 
 

(2) Příslušný krajský úřad a ministerstvo informuje bez prodlení 

veřejnost, pokud v dané zóně nebo aglomeraci dojde k překročení 

informativní prahové hodnoty, varovné prahové hodnoty nebo regulační 

prahové hodnoty. Veřejnosti jsou v těchto případech poskytovány 

informace minimálně v rozsahu stanoveném prováděcím právním 

předpisem. 

PT  

  201/2012 § 30, odst. 3 
 
 

(3) Ministerstvo a další ústřední správní úřady poskytují příslušným 

orgánům Evropské unie a orgánům uvedeným v mezinárodních 

smlouvách, jimiž je Česká republika vázána, v požadovaném rozsahu a 

formátu a v požadovaných intervalech informace o 
a) úrovni znečištění, 
b) zdrojích a jejich emisích, 
c) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, 
d) ochraně klimatického systému Země. 

  

Čl. 20.1. Přispívání přírodních zdrojů 
1. Členské státy zasílají Komisi za daný rok seznamy zón a aglomerací, 

v nichž jsou překročení mezních hodnot u dané znečišťující látky 

201/2012 § 30, odst. 3 
 

(3) Ministerstvo a další ústřední správní úřady poskytují příslušným 

orgánům Evropské unie a orgánům uvedeným v mezinárodních 

smlouvách, jimiž je Česká republika vázána, v požadovaném rozsahu a 

PT 1 
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způsobena přírodními zdroji. Členské státy poskytují informace o 

koncentracích a zdrojích a důkazy o tom, že překročení lze připsat 

přírodním zdrojům. 

formátu a v požadovaných intervalech informace o 
a) úrovni znečištění, 
b) zdrojích a jejich emisích, 
c) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, 
d) ochraně klimatického systému Země. 

Čl. 20.2. 2. V případě, že je Komise informována o překročení, jež lze přičíst 

přírodním zdrojům podle odstavce 1, nepovažuje se toto překročení za 

překročení pro účely této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Jedná se pravidlo pro vyhodnocování informací zasílaných členskými 

státy ze strany Evropské komise. 

NT  

Čl. 20.3. 3. Komise do 11. června 2010 zveřejní pokyny pro prokazování a 

odečítání překročení, která lze připsat přírodním zdrojům. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 

EU (Evropské komise). 

NT  

Čl. 21.1. Překročení, jež lze připsat zimnímu posypu silnic pískem nebo solí 
1. Členské státy mohou vymezit zóny nebo aglomerace, v nichž jsou 

mezní hodnoty PM10 ve vnějším ovzduší překročeny v důsledku 

resuspenzí částic ze zimního posypu silnic pískem nebo solí. 

  Pro ČR není relevantní - viz poznámka NT 6 

Čl. 21.2. 2. Členské státy zašlou Komisi seznam všech takových zón a aglomerací 

spolu s informacemi o koncentracích PM10 a jejich zdrojích. 
  Pro ČR není relevantní - viz poznámka NT 6 

Čl. 21.3. 3. Při informování Komise podle článku 27 členské státy poskytnou 
nezbytné důkazy, jimiž prokáží, že všechna překročení nastala v 

důsledku těchto resuspendovaných částic a že byla přijata přiměřená 

opatření na snížení těchto koncentrací. 

  Pro ČR není relevantní - viz poznámka NT 6 

Čl. 21.4. 4. Aniž je dotčen článek 20, musí členské státy v případě zón a 

aglomerací podle odstavce 1 tohoto článku vypracovat plán kvality 

ovzduší stanovené v článku 23 pouze tehdy, pokud lze překročení 

připsat jiným zdrojům PM10 než zimnímu posypu silnic pískem nebo 

solí. 

  Pro ČR není relevantní - viz poznámka NT 6 

Čl. 21.5. 5. Komise zveřejní pokyny pro určování příspěvků vznikajících 

resuspenzí částic ze zimního posypu silnic pískem nebo solí do 11. 

června 2010. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 

EU (Evropské komise). 

NT  

Čl. 22.1. Prodloužení lhůt pro dosažení některých mezních hodnot a zproštění 

povinnosti tyto mezní hodnoty uplatňovat 
1. Pokud v dané zóně nebo aglomeraci nelze splnit mezní hodnoty pro 

oxid dusičitý nebo benzen v rámci lhůt stanovených v příloze XI, může 

členský stát tyto lhůty pro konkrétní zónu nebo aglomeraci prodloužit 

nejvýše o pět let, a to za podmínky, že pro zónu nebo aglomeraci, na niž 

by se prodloužení vztahovalo, se v souladu s článkem 23 vypracuje plán 

kvality ovzduší; tento plán kvality ovzduší se doplní informacemi 

uvedenými v oddíle B přílohy XV v souvislosti s danými znečišťujícími 

látkami a ukazuje, jak bude dosaženo cíle dodržování mezních hodnot 

před uplynutím nové lhůty. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Čl. 22 nebylo nezbytné transponovat, neboť postup členských států 

ohledně možného získání dané výjimky je upraven přímo ve směrnici. V 
současné době již všechny možnosti prodloužení termínů plnění imisních 

limitů pominuly, tj. dané ustanovení pro členské státy již není relevantní. 
 

NT 7 
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Čl. 22.2. 2. Pokud v dané zóně nebo aglomeraci nelze mezní hodnoty pro PM10 

uvedené v příloze XI dodržet v důsledku specifických rozptylových 

vlastností lokality, nepříznivých klimatických podmínek nebo 

přeshraničního příspěvku, je členský stát zproštěn povinnosti uplatňovat 

tyto mezní hodnoty do 11. června 2011, pokud jsou splněny podmínky 

stanovené v odstavci 1 a pokud členský stát prokáže, že na celostátní, 

regionální a místní úrovni byla přijata veškerá náležitá opatření nutná k 

dodržení lhůt. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Čl. 22 nebylo nezbytné transponovat, neboť postup členských států 

ohledně možného získání dané výjimky je upraven přímo ve směrnici. V 
současné době již všechny možnosti prodloužení termínů plnění imisních 

limitů pominuly, tj. dané ustanovení pro členské státy již není relevantní. 
 

NT 7 

Čl. 22.3. 3. Pokud členský stát použije odstavec 1 nebo 2, zajistí, aby mezní 

hodnota nebyla u žádné znečišťující látky překročena o více než o 

maximální mez tolerance uvedenou v příloze XI pro každou příslušnou 

znečišťující látku. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Čl. 22 nebylo nezbytné transponovat, neboť postup členských států 

ohledně možného získání dané výjimky je upraven přímo ve směrnici. V 
současné době již všechny možnosti prodloužení termínů plnění imisních 

limitů pominuly, tj. dané ustanovení pro členské státy již není relevantní. 
 

NT 7 

Čl. 22.4. 4. Členské státy oznámí Komisi, kde lze podle jejich názoru použít 

odstavec 1 nebo 2, a oznámí plán kvality ovzduší uvedený v odstavci 1 

včetně všech příslušných informací nezbytných k tomu, aby Komise 

mohla posoudit, zda jsou či nejsou splněny příslušné podmínky. V rámci 

posuzování Komise zohlední odhadované účinky opatření, která byla 

přijata členskými státy, na kvalitu vnějšího ovzduší v členských státech 

v současnosti i v budoucnosti, jakož i odhadované účinky stávajících i 

plánovaných opatření na úrovni Společenství, která Komise navrhne, na 

kvalitu vnějšího ovzduší. 
Pokud do devíti měsíců od obdržení tohoto oznámení Komise nevznese 

žádné námitky, považují se příslušné podmínky pro použití odstavce 1 

nebo 2 za splněné. 
Pokud jsou námitky vzneseny, může Komise členské státy požádat, aby 

plány kvality ovzduší upravily nebo předložily nové. 
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Jedná se o stanovení procesního postupu ve vztahu k členským státům a 

Evropské komisi.  

NT  

Čl. 23.1. KAPITOLA IV 
PLÁNY 
Článek 23 
Plány kvality ovzduší 
1. Pokud v daných zónách nebo aglomeracích překračují úrovně 

znečišťujících látek ve vnějším ovzduší jakoukoli mezní hodnotu nebo 

cílovou hodnotu, a v každém případě navíc i jakoukoliv příslušnou mez 

tolerance, členské státy zajistí, aby byly pro tyto zóny nebo aglomerace 

vypracovány plány kvality ovzduší za účelem dosažení příslušné mezní 

nebo cílové hodnoty uvedené v přílohách XI a XIV. 
V případě překročení mezních hodnot, u nichž již uplynula lhůta, od 

které je třeba hodnoty dodržovat, stanoví plány kvality ovzduší náležitá 

opatření, aby bylo období překročení co možná nejkratší. Plány kvality 

201/2012 
ve znění 

172/2018 

§ 9 odst. 1 
 
 

(1) V případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit 

stanovený v bodech 1 až 3 v příloze č. 1 k tomuto zákonu, nebo v 

případě, že je v zóně nebo aglomeraci imisní limit stanovený v této 

příloze v bodu 1 překročen vícekrát, než je zde stanovený maximální 

počet překročení, zpracuje ministerstvo ve spolupráci s příslušným 

krajským úřadem nebo obecním úřadem a s příslušným krajem nebo 

obcí v samostatné působnosti do 18 měsíců od konce kalendářního roku, 

ve kterém došlo k překročení imisního limitu, pro danou zónu nebo 

aglomeraci program zlepšování kvality ovzduší. Program zlepšování 

kvality ovzduší schvaluje ministerstvo a vyhlašuje ho ve Věstníku 

Ministerstva životního prostředí. 

 

PT  
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ovzduší mohou navíc zahrnovat zvláštní opatření zaměřená na ochranu 

citlivých skupin obyvatelstva, včetně dětí. 
Tyto plány kvality ovzduší obsahují alespoň informace uvedené v oddíle 

A přílohy XV a mohou zahrnovat opatření podle článku 24. Tyto plány 

se Komisi sdělí neprodleně a nejpozději dva roky po skončení roku, v 

němž bylo zaznamenáno první překročení. 
Pokud je třeba připravit nebo provést plány kvality ovzduší pro více 

znečišťujících látek, členské státy případně připraví a provedou 

integrované plány kvality ovzduší týkající se všech příslušných 

znečišťujících látek. 
  201/2012 § 9 odst. 2 

 (2) Požadavky na obsah programu zlepšování kvality ovzduší jsou 

uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Při zpracování programu 

zlepšování kvality ovzduší ministerstvo přijme taková opatření, aby 

imisního limitu bylo dosaženo co nejdříve. 

 

  

  201/2012 § 9 odst. 3 
 (3) Emisní stropy stanovené v programu zlepšování kvality ovzduší 

zohlední krajský úřad v podmínkách povolení provozu podle § 11 odst. 

2 písm. d) a ministerstvo v podmínkách závazného stanoviska podle § 

11 odst. 1 písm. b). 

 

  

  201/2012 
ve znění 

172/2018 

§ 9 odst. 4 
 (4) Obec a kraj provádějí opatření, která jim byla uložena v příslušném 

programu zlepšování kvality ovzduší, v rámci svých možností tak, aby 

bylo imisního limitu dosaženo co nejdříve. Pro tyto účely vypracuje tato 

obec a kraj do 12 měsíců ode dne vyhlášení příslušného programu 

zlepšování kvality ovzduší ve Věstníku Ministerstva životního prostředí 

v návaznosti na tento program svůj časový plán provádění opatření, 

který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kraj poskytne 

obci potřebnou součinnost při zpracování časového plánu za účelem 

zajištění jeho souladu s časovým plánem kraje. 

 

  

  201/2012 
ve znění 

172/2018 

§ 9 odst. 5 
 (5) Ministerstvo ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo 

obecním úřadem a s příslušným krajem nebo obcí v samostatné 

působnosti aktualizuje program zlepšování kvality ovzduší podle 

potřeby, nejméně však jednou za 4 roky. 

  

  201/2012 
ve znění 

172/2018 
 
9936  

Příloha č. 5 Obsah programu zlepšování kvality ovzduší   

Čl. 23.2. 2. Členské státy v proveditelném rozsahu zajistí soulad s jinými plány 201/2012 § 8   (1) Za účelem snížení celkové úrovně znečištění a znečišťování v České 
PT  
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vyžadovanými podle směrnice 2001/80/ES, směrnice 2001/81/ES nebo 

směrnice 2002/49/ES za účelem splnění příslušných cílů v oblasti 

životního prostředí. 

ve znění 

172/2018 
 
 

republice ministerstvo ve spolupráci s příslušnými ústředními správními 

úřady zpracovává Národní program snižování emisí České republiky 

(dále jen „národní program“). Národní program schvaluje vláda. 

Požadavky na obsah národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 k 
tomuto zákonu. 

(2) Ministerstvo národní program zpracuje a oznámí Evropské komisi 

nejméně jednou za 4 roky. Aniž je tato povinnost dotčena, ministerstvo 

aktualizuje nástroje a opatření obsažené v národním programu do 18 

měsíců od předložení nejnovější národní emisní inventury nebo národní 

emisní projekce Evropské komisi v případě, že podle předložených 

údajů nebyly splněny národní závazky ke snížení emisí nebo existuje 

riziko jejich nedodržení. 

 
 

Čl. 24.1. Krátkodobé akční plány 
1. Pokud v dané zóně nebo aglomeraci existuje riziko, že úrovně 

znečišťujících látek překročí jednu nebo více varovných prahových 

hodnot uvedených v příloze XII, vypracují členské státy akční plány 

uvádějící opatření, jež mají být v krátkodobém horizontu přijata za 

účelem snížení rizika nebo doby trvání tohoto překročení. Pokud riziko 

platí pro jednu nebo více mezních hodnot nebo cílových hodnot 

uvedených v přílohách VII, XI a XIV, mohou členské státy případně 

vypracovat tyto krátkodobé akční plány. 
Pokud však existuje riziko, že bude překročena varovná prahová 

hodnota pro ozon uvedená v oddíle B přílohy XII, vypracují členské 

státy tyto krátkodobé akční plány, pouze pokud podle jejich názoru 

existuje s ohledem na vnitrostátní zeměpisné, meteorologické a 

hospodářské podmínky významná možnost, že sníží riziko, zkrátí dobu 

trvání nebo sníží závažnost tohoto překročení. Při přípravě tohoto 

krátkodobého akčního plánu zohlední členské státy rozhodnutí 

2004/279/ES. 

201/2012 
ve znění 

369/2016  

§ 10 (1) Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy 

úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 

nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot 

uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v 

této příloze. 
(2) Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo 

neprodleně ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích. 

Současně neprodleně informuje inspekci a dotčené krajské a obecní 

úřady a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů, kterým byly 

uloženy zvláštní podmínky provozu podle odstavce 3. 
(3) Pro případy překročení regulační prahové hodnoty podle přílohy č. 6 

k tomuto zákonu stanovuje krajský úřad zvláštní podmínky provozu 

podle § 12 odst. 4 písm. g) pro stacionární zdroje, které v dané lokalitě 

významně přispívají k úrovni znečištění. Krajský úřad informuje 

ministerstvo bez zbytečného odkladu o aktuálním výčtu těchto zdrojů. 
(4) Je-li to třeba, vydá obec pro případy vzniku smogové situace 

regulační řád. Regulační řád obsahuje opatření na omezení provozu 

silničních motorových vozidel. Regulační řád se nevydá, je-li zřejmé, že 

omezení provozu vozidel v obci nemůže přispět ke snížení úrovně 

znečištění. Regulační řád vydává obec formou nařízení5) a zároveň o 

jeho vydání informuje ministerstvo. Odbornou pomoc při zpracování 

regulačních řádů poskytuje obcím ministerstvo. 
(5) V případě, že je pro dané území stanovena nízkoemisní zóna podle § 

14, jsou opatření na omezení provozu silničních motorových vozidel pro 

případ vzniku smogové situace stanovena jako zvláštní podmínky v 

rámci stanovení nízkoemisní zóny. 
(6) Osoba, která provozuje televizní nebo rozhlasové vysílání, je 

povinna bez nároku na úhradu nákladů neprodleně a bez úprav obsahu a 

PT  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

smyslu zveřejnit jí poskytnuté informace o riziku vzniku nebo o vzniku 

smogové situace a o jejím ukončení, a to na základě žádosti 

ministerstva. 
Čl. 24.2. 2. Krátkodobé akční plány uvedené v odstavci 1 mohou v konkrétních 

případech stanovit účinná opatření pro regulaci a případně i pozastavení 

činností, které přispívají k riziku překročení příslušných mezních či 

cílových hodnot nebo varovné prahové hodnoty. Tyto akční plány 

mohou zahrnovat opatření týkající se provozu motorových vozidel, 

stavebních prací, lodí v kotvištích a využívání průmyslových zařízení 

nebo výrobků a vytápění domácností. V rámci těchto plánů lze rovněž 

zvážit zvláštní kroky zaměřené na ochranu citlivých skupin 

obyvatelstva, včetně dětí. 

201/2012 
ve znění 

369/2016  

§ 10, odst. 3,  
4 a 5 

(3) Pro případy překročení regulační prahové hodnoty podle přílohy č. 6 

k tomuto zákonu stanovuje krajský úřad zvláštní podmínky provozu 

podle § 12 odst. 4 písm. g) pro stacionární zdroje, které v dané lokalitě 

významně přispívají k úrovni znečištění. Krajský úřad informuje 

ministerstvo bez zbytečného odkladu o aktuálním výčtu těchto zdrojů. 
(4) Je-li to třeba, vydá obec pro případy vzniku smogové situace 

regulační řád. Regulační řád obsahuje opatření na omezení provozu 

silničních motorových vozidel. Regulační řád se nevydá, je-li zřejmé, že 

omezení provozu vozidel v obci nemůže přispět ke snížení úrovně 

znečištění. Regulační řád vydává obec formou nařízení5) a zároveň o 

jeho vydání informuje ministerstvo. Odbornou pomoc při zpracování 

regulačních řádů poskytuje obcím ministerstvo. 
(5) V případě, že je pro dané území stanovena nízkoemisní zóna podle § 

14, jsou opatření na omezení provozu silničních motorových vozidel pro 

případ vzniku smogové situace stanovena jako zvláštní podmínky v 

rámci stanovení nízkoemisní zóny. 

PT  

Čl. 24.3. 3. Pokud členské státy vypracují krátkodobý akční plán, zpřístupní 

veřejnosti a příslušným organizacím, jako jsou organizace zaměřené na 

životní prostředí, organizace spotřebitelů, organizace zastupující zájmy 

citlivých skupin obyvatelstva, jiné významné subjekty zaměřené na 

zdravotní péči a zainteresované odvětvové svazy, jak výsledky svých 

výzkumů ohledně proveditelnosti a obsah konkrétních krátkodobých 

akčních plánů, tak i informace o provádění těchto plánů. 

201/2012  § 30 odst. 1 
písm. d) 

(1) Orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez 

zbytečného odkladu srozumitelné informace o 
d) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, 

zejména v rámci programů zlepšování kvality ovzduší a regulačních 

řádů, 
 

PT  

  201/2012 § 12 odst. 4 

písm. g) 
(4) Povolení provozu obsahuje závazné podmínky pro provoz 

stacionárního zdroje, kterými jsou 
 
g) zvláštní podmínky provozu při překročení regulační prahové hodnoty 

u stacionárního zdroje podle § 10 odst. 3, 

  

Čl. 24.4. 4. Komise poprvé do 11. června 2010 a poté v pravidelných intervalech 

zveřejňuje příklady osvědčených postupů pro vypracovávání 

krátkodobých akčních plánů, včetně příkladů osvědčených postupů na 

ochranu citlivých skupin obyvatelstva, včetně dětí. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 

EU (Evropské komise). 

NT  

Čl. 25.1. Znečištění ovzduší přesahující hranice států 
1. Pokud je překročena jakákoli varovná prahová hodnota, mezní nebo 

cílová hodnota a navíc jakákoli příslušná mez tolerance nebo 

dlouhodobý cíl v důsledku významného přenosu látek znečišťujících 

ovzduší nebo jejich prekurzorů přes hranice státu, dotyčné členské státy 

spolupracují a případně navrhnou společné činnosti, jako například 

přípravu společných nebo koordinovaných plánů kvality ovzduší podle 

článku 23, s cílem odstranit tato překročení uplatněním vhodných, ale 
přiměřených opatření. 

201/2012 
ve znění 

369/2016 
225/2017 
172/2018 

§ 27 odst. 4 Ministerstvo spolupracuje v oblasti ochrany ovzduší s příslušnými 

orgány sousedních států, vykonává působnost ústředního správního 

úřadu, řídí výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší a rozhoduje o 

odvolání proti rozhodnutím vydaným inspekcí a krajskými úřady. 

PT  
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Čl. 25.2. 2. Komise se vyzývá k účasti a pomoci při veškeré spolupráci podle 

odstavce 1. Komise vezme v úvahu zprávy vypracované podle článku 9 

směrnice 2001/81/ES a případně zváží, zda je na úrovni Společenství 

zapotřebí přijmout další opatření s cílem omezit emise prekurzorů, které 

přeshraniční znečištění způsobily. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 

EU (Evropské komise). 

NT  

Čl. 25.3. 3. Členské státy, pokud je to vhodné podle článku 24, připraví a 

provedou společné krátkodobé akční plány vztahující se na sousedící 

zóny v jiných členských státech. Členské státy zajistí, aby sousedící 

zóny v jiných členských státech, které vypracovaly krátkodobé akční 

plány, obdržely veškeré potřebné informace.  

201/2012 
ve znění 

369/2016 
225/2017 
172/2018 

§ 27 odst. 4 Ministerstvo spolupracuje v oblasti ochrany ovzduší s příslušnými 

orgány sousedních států, vykonává působnost ústředního správního 

úřadu, řídí výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší a rozhoduje o 

odvolání proti rozhodnutím vydaným inspekcí a krajskými úřady. 

PT  

Čl. 25.4. 4. Pokud jsou informativní a varovné prahové hodnoty překročeny v 

zónách nebo aglomeracích v blízkosti státních hranic, jsou co nejdříve 

informovány příslušné orgány dotyčných sousedících členských států. 

Tyto informace se rovněž zpřístupní veřejnosti. 

201/2012 §5 odst. 1 (1) Za účelem vyhodnocení úrovně znečištění ministerstvo zajišťuje 

posuzování úrovně znečištění a porovnání výsledné úrovně znečištění s 

imisními limity stanovenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 

PT 3 

  201/2012 
ve znění 

369/2016 

§ 30 odst. 2 (2) Příslušný krajský úřad a ministerstvo informuje bez prodlení 

veřejnost, pokud v dané zóně nebo aglomeraci dojde k překročení 

informativní prahové hodnoty, varovné prahové hodnoty nebo regulační 

prahové hodnoty. Veřejnosti jsou v těchto případech poskytovány 

informace minimálně v rozsahu stanoveném prováděcím právním 

předpisem. Ministerstvo v těchto případech bez prodlení informuje 

příslušné orgány dotčených sousedních států. 

  

  53/1999 
(Dvoustra
nná 

smlouva 
se SRN) 

Čl. 5, bod 1 1. Smluvní strany se budou co nejdříve informovat o 

průmyslových haváriích a ostatních mimořádných případech znečištění 

životního prostředí, pokud existuje obava, že tato znečištění představují 

nebezpečí ohrožení člověka nebo životního prostředí na výsostném 

území druhé smluvní strany. 

  

  44/1999 
(Dvoustra
nná 

smlouva s 
Polskem) 

Čl. 5, bod 1 1. Smluvní strany se budou informovat o případech mimořádného 

znečištění životního prostředí, pokud budou existovat opodstatněné 

obavy, že toto znečištění může mít škodlivé účinky na životní prostředí 

na území státu druhé smluvní strany. 

  

Čl. 25.5. 5. Při přípravě plánů uvedených v odstavcích 1 a 3 a při informování 

veřejnosti podle odstavce 4 členské státy případně usilují o spolupráci se 

třetími zeměmi, a zejména s kandidátskými zeměmi. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení obecně upravuje mezistátní spolupráci. 

NT  

Čl. 26.1. KAPITOLA V 
INFORMOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ ZPRÁV 
Článek 26 
Informování veřejnosti 
1. Členské státy zajistí, aby byla veřejnost i příslušné organizace, jako 

jsou organizace zaměřené na životní prostředí, spotřebitelské 

organizace, organizace zastupující zájmy citlivých skupin obyvatelstva, 

jiné příslušné subjekty zaměřené na zdravotní péči a příslušné odvětvové 

svazy, řádně a včas informovány o těchto skutečnostech: 
a) kvalitě vnějšího ovzduší v souladu s přílohou XVI; 

201/2012 
ve znění 

172/2018 
 
 
 
9936 

§ 30 odst. 1 
 
 
 

(1) Orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez 

zbytečného odkladu srozumitelné informace o 
a) úrovni znečištění, 
b) stacionárních zdrojích a emisích ze stacionárních a mobilních zdrojů, 
c) připravovaných opatřeních ke snížení úrovně znečištění a 

znečišťování, v dostatečném předstihu umožňujícím vznesení 

připomínek, 
d) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, 

zejména v rámci programů zlepšování kvality ovzduší a regulačních 

řádů, 

PT  
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Poznámka 
 

b) veškerých rozhodnutích o prodloužení podle čl. 22 odst. 1; 
c) veškerých výjimkách podle čl. 22 odst. 2; 
d) plánech kvality ovzduší stanovených v čl. 22 odst. 1 a v článku 23 a o 

programech uvedených v čl. 17 odst. 2. 
Informace se zpřístupňují zdarma prostřednictvím jakéhokoli snadno 

přístupného sdělovacího prostředku, včetně internetu nebo jiných 

vhodných telekomunikačních prostředků, a zohledňují ustanovení 

směrnice 2007/2/ES. 

e) ochraně klimatického systému Země, 
f) podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o 

závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě 

těchto žádostí, 
g) stanoviscích k politice územního rozvoje, zásadám územního rozvoje, 

územním plánům a regulačním plánům. 

  201/2012 
ve znění 

369/2016  

§ 30 odst. 2 (2) Příslušný krajský úřad a ministerstvo informuje bez prodlení 

veřejnost, pokud v dané zóně nebo aglomeraci dojde k překročení 

informativní prahové hodnoty, varovné prahové hodnoty nebo regulační 

prahové hodnoty. Veřejnosti jsou v těchto případech poskytovány 

informace minimálně v rozsahu stanoveném prováděcím právním 

předpisem. 

  

  330/2012 
ve znění 

83/2017   

§ 4 Rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění 
(1) Veřejnost musí být příslušnými orgány ochrany ovzduší informována 

o překročení zákonem stanovených imisních limitů a jeho účincích na 

zdraví lidí nebo na ekosystémy a vegetaci. Informace o úrovni znečištění 

poskytované veřejnosti se uvádějí jako průměrná hodnota za příslušnou 

dobu průměrování uvedenou v příloze č. 1 zákona. 
(2) Informace o úrovních znečištění oxidem siřičitým, oxidem 

dusičitým, částicemi PM10, PM2,5, troposférickým ozonem a oxidem 

uhelnatým se aktualizují každou hodinu. Informace o úrovních 

znečištění olovem a benzenem, uváděné jako průměrné hodnoty za 

posledních 12 měsíců, se aktualizují jednou za 3 měsíce. 

  

  330/2012 § 5 Rozsah informací poskytovaných veřejnosti při vzniku smogových 

situací  
(1) Při vzniku smogové situace poskytuje ministerstvo veřejnosti podle § 

30 odst. 2 zákona informace o 
a) zjištěném překročení prahových hodnot dle přílohy č. 6 zákona, 

oblasti výskytu smogové situace, druhu překročené prahové hodnoty, 

začátku a době trvání daného překročení, nejvyšší hodinové a denní 

koncentraci a v případě troposférického ozonu navíc i o nejvyšším 
osmihodinovém průměru, 
b) předpovědi pro následující období, zejména očekávané změny úrovně 

znečištění a důvody těchto změn, 
c) ohrožených skupinách obyvatelstva, jako jsou děti, starší lidé nebo 

nemocní, možných účincích na zdraví, doporučených preventivních 

opatřeních, která mají dotyční obyvatelé učinit, a odkaz na zdroje 

dalších podrobných informací. 
(2) Při vzniku smogové situace poskytují krajské úřady veřejnosti podle 

§ 30 odst. 2 zákona informace o 
a) skutečnostech uvedených v odstavci 1, a to na základě podkladů 

poskytnutých ministerstvem nebo jím zřízenou právnickou osobou, 
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b) výčtu zdrojů, kterým byly stanoveny zvláštní podmínky provozu pro 

případ překročení regulačních prahových hodnot podle § 12 odst. 4 

písm. g) zákona, 
c) doporučených opatřeních v oblasti dopravy a stacionárních zdrojů 

neuvedených v písmenu b). 
Čl. 26.2. 2. Členské státy zpřístupní veřejnosti výroční zprávy týkající se všech 

znečišťujících látek, na které se vztahuje tato směrnice. 
Tyto zprávy obsahují přehled úrovní překračujících mezní hodnoty, 

cílové hodnoty, dlouhodobé cíle, informativní prahové hodnoty a 

varovné prahové hodnoty za příslušná průměrovaná období. Tyto 

informace doprovází stručné posouzení účinků těchto překročení. 

Zprávy mohou případně obsahovat další informace a posouzení týkající 

se ochrany lesů, jakož i informace o dalších znečišťujících látkách, 

jejichž monitorování stanoví tato směrnice, jako jsou mimo jiné vybrané 

neregulované prekurzory ozonu uvedené v oddíle B přílohy X. 

201/2012 
ve znění 

172/2018  

§ 7 odst. 1 a 
2 

Informační systém kvality ovzduší 
(1) Výsledky posuzování a vyhodnocení úrovní znečištění vede 

ministerstvo v informačním systému kvality ovzduší. Součástí 

informačního systému kvality ovzduší je také registr emisí a 

stacionárních zdrojů, ve kterém jsou vedeny údaje o stacionárních 

zdrojích a množství znečišťujících látek, které jsou vnášeny do ovzduší 

ze stacionárních a mobilních zdrojů. 
(2) Ministerstvo provádí na základě shromážděných dat emisní 

inventuru, spočívající ve zjišťování celkového množství znečišťujících 

látek, které byly v předchozím kalendářním roce vneseny do ovzduší, a 

emisní projekci, spočívající v odhadu vývoje množství znečišťujících 

látek, které budou vneseny do ovzduší v dalších kalendářních letech. 

Ministerstvo každý rok zveřejní zprávu o ochraně ovzduší zpracovanou 

na základě dat z informačního systému kvality ovzduší. 
  
 

PT 8 

Čl. 26.3. 3. Členské státy informují veřejnost o příslušných orgánech a subjektech 

jmenovaných v souvislosti s úkoly uvedenými v článku 3. 
201/2012 
ve znění 

172/2018 
 
9936 

§ 30 odst. 1 (1) Orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez 

zbytečného odkladu srozumitelné informace o 
a) úrovni znečištění, 
b) stacionárních zdrojích a emisích ze stacionárních a mobilních zdrojů, 
c) připravovaných opatřeních ke snížení úrovně znečištění a 

znečišťování, v dostatečném předstihu umožňujícím vznesení 

připomínek, 
d) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, 

zejména v rámci programů zlepšování kvality ovzduší a regulačních 

řádů, 
e) ochraně klimatického systému Země, 
f) podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o 

závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě 

těchto žádostí, 
g) stanoviscích k politice územního rozvoje, zásadám územního rozvoje, 
územním plánům a regulačním plánům. 

PT 3 

Čl. 27.1. Předávání informací a zpráv 
1. Členské státy zajistí, aby byly informace o vnějším ovzduší 

poskytovány Komisi v požadovaných lhůtách určených prováděcími 

opatřeními uvedenými v čl. 28 odst. 2. 

201/2012 § 30 odst. 3 
 
 

(3) Ministerstvo a další ústřední správní úřady poskytují příslušným 

orgánům Evropské unie a orgánům uvedeným v mezinárodních 

smlouvách, jimiž je Česká republika vázána, v požadovaném rozsahu a 

formátu a v požadovaných intervalech informace o 
a) úrovni znečištění, 
b) zdrojích a jejich emisích, 
c) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, 

PT  
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d) ochraně klimatického systému Země. 
Čl. 27.2. 2. V každém případě se za zvláštním účelem posouzení dodržování 

mezních hodnot a kritických úrovní a dosahování cílových hodnot tyto 

informace do devíti měsíců po skončení každého roku zpřístupní 

Komisi, přičemž zahrnují: 
a) změny provedené v daném roce, pokud jde o seznam a vymezení zón 

a aglomerací uvedených v článku 4; 
b) seznam zón a aglomerací, v nichž je úroveň jedné nebo více 

znečišťujících látek vyšší než mezní hodnoty a případně mez tolerance 

nebo vyšší než cílové hodnoty nebo kritické úrovně, a pro tyto zóny a 

aglomerace 
i) zjištěné úrovně a případně datum a období, kdy byly tyto hodnoty 
zaznamenány, 
ii) případně posouzení hodnot, kterými přispívají ke zjištěným úrovním 

přírodní zdroje a resuspenze částic ze zimního posypu silnic pískem 

nebo solí, jak jsou ohlášeny Komisi podle článků 20 a 21. 

201/2012 § 30 odst. 3 
 
 

(3) Ministerstvo a další ústřední správní úřady poskytují příslušným 

orgánům Evropské unie a orgánům uvedeným v mezinárodních 

smlouvách, jimiž je Česká republika vázána, v požadovaném rozsahu a 

formátu a v požadovaných intervalech informace o 
a) úrovni znečištění, 
b) zdrojích a jejich emisích, 
c) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, 
d) ochraně klimatického systému Země. 

PT  

Čl. 27.3. 3. Odstavce 1 a 2 se vztahují na informace shromažďované od druhého 

kalendářního roku po vstupu v platnost prováděcích opatření uvedených 

v čl. 28 odst. 2. 

201/2012 § 30 odst. 3 
 
 

(3) Ministerstvo a další ústřední správní úřady poskytují příslušným 

orgánům Evropské unie a orgánům uvedeným v mezinárodních 

smlouvách, jimiž je Česká republika vázána, v požadovaném rozsahu a 

formátu a v požadovaných intervalech informace o 
a) úrovni znečištění, 
b) zdrojích a jejich emisích, 
c) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, 
d) ochraně klimatického systému Země. 

PT  

Čl. 28.1. Prováděcí opatření 
1. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této 

směrnice, totiž přílohy I až VI, VIII až X a přílohu XV, se přijímají 

regulativním postupem s kontrolou podle čl. 29 odst. 3. 
Změny však nesmějí přímo ani nepřímo upravovat 
a) mezní hodnoty, cíle snížení expozice, kritické úrovně, cílové hodnoty, 

informativní nebo varovné prahové hodnoty ani dlouhodobé cíle 

uvedené v příloze VII a v přílohách XI až XIV, ani 
b) data splnění jednotlivých parametrů uvedených v písmeni a).  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 

EU (Evropské komise). 

NT  

Čl. 28.2. 2. Komise určí regulativním postupem podle čl. 29 odst. 2 dodatečné 

informace, které mají členské státy zveřejnit podle článku 27, jakož i 

lhůty, v nichž budou tyto informace sdělovány. 
Komise rovněž určí regulativním postupem podle čl. 29 odst. 2 způsoby 

zefektivnění způsobu oznamování údajů a vzájemné výměny informací a 

údajů ze sítí a jednotlivých stanic pro měření znečištění vnějšího ovzduší 

v členských státech.  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 

EU (Evropské komise). 

NT  

Čl. 28.3. 3. Komise vypracuje obecné pokyny pro dohody o zřizování společných 

měřicích stanic uvedených v čl. 6 odst. 5. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 

EU (Evropské komise). 

NT  
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Čl. 28.4. 4. Komise zveřejní pokyny pro prokázání rovnocennosti podle oddílu B 

přílohy VI. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 

EU (Evropské komise). 

NT  

Čl. 29.1. KAPITOLA VI 
VÝBOR, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Výbor 
1. Komisi je nápomocen Výbor pro kvalitu vnějšího ovzduší.  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 

EU (Evropské komise).  

NT  

Čl. 29.2. 2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 

1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. 
Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí č. 1999/468/ES je tři měsíce.  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 

EU (Evropské komise). 

NT  

Čl. 29.3. 3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 

7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 

EU (Evropské komise). 

NT  

Čl. 30 Sankce 
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření 

nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. 
 

201/2012  § 22 
 
 

Opatření ke zjednání nápravy a zastavení provozu stacionárního zdroje 
 
(1) V případě, že provozovatel neplní povinnosti stanovené tímto 

zákonem nebo povolením provozu, jsou inspekce nebo obecní úřad obce 

s rozšířenou působností oprávněny uložit provozovateli provést v 

přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy. Pokud provozovatel 

opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě neprovedl, jsou 

inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněny 

vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje. K uložení 

nápravného opatření u fyzických osob je příslušný obecní úřad obce s 

rozšířenou působností. K uložení nápravného opatření u právnických 

osob a podnikajících fyzických osob v případě, že se jedná o stacionární 

zdroj uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu, je příslušná inspekce; v 

případě, že se nejedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k 

tomuto zákonu, je příslušná inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou 

působností. 
  
(2) V případě, že provozovatel provozuje stacionární zdroj uvedený v 

příloze č. 2 k tomuto zákonu bez povolení provozu, rozhodne inspekce o 

zastavení provozu tohoto zdroje. 
  
(3) Odvolání proti rozhodnutí o zastavení provozu podle odstavců 1 a 2 

nemá odkladný účinek. 
  
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo inspekce uloží podle 

potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele, který není 

původcem závadného stavu. Povinnosti plynoucí z opatření ke zjednání 

nápravy a rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje uložené 

PT  
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provozovateli podle odstavců 1 a 2 přecházejí na jejich právní nástupce. 
  
(5) Rozhodnutí o uložení nápravného opatření zasílá inspekce bez 

zbytečného odkladu na vědomí příslušnému krajskému úřadu. 
 

  201/2012 
ve znění  
369/2016,
172/2018  

§ 23 Přestupky 
  
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
  
a) v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než 

suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami, 
  
b) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

a), neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj a činnosti 

nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu 

stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění v souladu s 

podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto 

zákonem, jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem nebo 

dodavatelem, 
  
c) jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje přípustnou 

tmavost kouře podle § 17 odst. 1 písm. b), 
  
d) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

c) spaluje ve stacionárním zdroji paliva neurčená výrobcem 

stacionárního zdroje, 
  
e) jako provozovatel stacionárního zdroje nepředloží příslušnému 

orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst. 1 písm. 

d), 
  
f) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 5 

spaluje ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném 

příkonu 300 kW a nižším hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly 

nebo proplástky, 
  
g) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

g) provozuje stacionární zdroj nesplňující požadavky podle přílohy č. 11 

k tomuto zákonu, 
  
h) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

h) neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně 

způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto 

spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly, 
  
i) jako provozovatel plavidla v rozporu s § 16 odst. 8 používá k pohonu 

plavidla paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovených 

prováděcím právním předpisem, 
  
j) jako vlastník nebo uživatel prostor, v nichž je provozován spalovací 

stacionární zdroj, v rozporu s § 17 odst. 2 neumožní kontrolujícímu 

přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství nebo 

používaným palivům za účelem kontroly dodržování povinností podle 

tohoto zákona, nebo 
  
k) v rozporu s § 18 odst. 4 používá výrobky pro opravy nátěru silničních 

vozidel, barvy nebo laky uvedené v prováděcím právním předpisu, ve 

kterých obsah organických sloučenin nebo směsi organických sloučenin 

přesahuje limitní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem. 
  
 (2) Za přestupek lze uložit pokutu  do 
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), f), 

g), i), j) nebo k), 
  
b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo h). 
 

  201/2012 
ve znění 

183/2017  

§ 24 Společná ustanovení k přestupkům 
 
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní úřad obce s 

rozšířenou působností. 
  
(2) Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad. Příjem z pokuty uložené 

obecním úřadem obce s rozšířenou působností je příjmem obce s 

rozšířenou působností. 
 

  

  201/2012 
ve znění 

382/2015 
369/2016, 
172/2018 
183/2017 

§ 25 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
 
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku 

tím, že 
 
a) v rozporu s § 16 odst. 1 
 
1. uvede na trh paliva nesplňující požadavky na kvalitu paliv stanovené 

prováděcím právním předpisem, 
 
2. nepředá odběrateli doklad, který prokazuje splnění požadavků na 

kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32008L0050.doc0807      str. 45 z 62   

Celex: 32008L0050 Lhůta pro implementaci 11. 6. 2010 Úřední věstník                     L 152 2008 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová, 9.4.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší 

pro Evropu 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph.D., 9.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

 
3. nepředloží na vyžádání kontrolního orgánu doklad, který prokazuje 

splnění požadavků na kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím 

právním předpisem, nebo 
 
4. neohlásí ministerstvu ve stanovené lhůtě údaje stanovené prováděcím 

právním předpisem, 
 
b) v rozporu s § 16 odst. 2 uvede na trh spalovací stacionární zdroj o 

jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším sloužící jako zdroj tepla 

pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, který nesplňuje emisní 

požadavky stanovené v příloze č. 10 k tomuto zákonu, nebo neprokáže 

splnění této povinnosti certifikátem podle jiného právního předpisu, 
 
c) v rozporu s § 16 odst. 3 poskytne k dispozici jiné osobě anebo doveze 

výrobek používaný při činnostech uvedených pod kódy 9.1. až 9.24. v 

příloze č. 2 k tomuto zákonu, který obsahuje více než 3 % hmotnostní 

těkavých organických látek, a nezajistí jeho označení způsobem 
stanoveným prováděcím právním předpisem, 
 
d) v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než 

suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami, 
 
e) v rozporu s § 16 odst. 6 tepelně zpracuje odpad ve stacionárním 

zdroji, ve kterém tepelné zpracování odpadu není povoleno podle § 11 

odst. 2 písm. d), nebo tepelně zpracuje odpad bez dohledu osoby 

autorizované podle § 32 odst. 1 písm. c), 
 
f) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

a) neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj uvedený v 

příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo technologie související s provozem 

nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň 

znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního 
zdroje stanovenými tímto zákonem nebo jeho prováděcími právními 

předpisy, výrobcem nebo dodavatelem, 
 
g) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

a) neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj neuvedený v 

příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo technologie související s provozem 

nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň 

znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního 

zdroje stanovenými tímto zákonem nebo jeho prováděcími právními 

předpisy, výrobcem nebo dodavatelem, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

h) jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje emisní limity, 

emisní stropy nebo technické podmínky provozu podle § 17 odst. 1 

písm. b), 
 
i) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

c) spaluje ve stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu větším 

než 300 kW paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv 

stanovené prováděcím právním předpisem, paliva neurčená výrobcem 

stacionárního zdroje nebo paliva neuvedená v povolení provozu, 
 
j) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

c) spaluje ve stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 

kW a nižším paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv 

stanovené prováděcím právním předpisem, nebo paliva neurčená 

výrobcem stacionárního zdroje, 
 
k) jako provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k 

tomuto zákonu nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na 

vyžádání informace podle § 17 odst. 1 písm. d), 
 
l) jako provozovatel stacionárního zdroje neumožní osobám pověřeným 

ministerstvem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo 

inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji, používaným palivům, 

surovinám nebo technologii související s provozem nebo zajištěním 

provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, za 

účelem zjištění úrovně znečišťování podle § 17 odst. 1 písm. e), 
 
m) jako provozovatel stacionárního zdroje neprovede ve stanovené lhůtě 

kompenzační opatření podle § 17 odst. 1 písm. f), 
 
n) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

g) provozuje spalovací stacionární zdroj nesplňující požadavky podle 

přílohy č. 11 k tomuto zákonu, 
 
o) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

h) neprovede pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím 

odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto 

spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly 
nebo zprávu o pravidelné kontrole podle zákona o hospodaření 

energií33), nepřipojí k dokladu o provedení kontroly vyjádření výrobce 

nebo neprokáže, že o toto vyjádření požádal, 
 
p) jako provozovatel plavidla v rozporu s § 16 odst. 8 používá k pohonu 
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odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

plavidla paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovených 

prováděcím právním předpisem, 
 
q) vystaví doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu 

spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva uvedený v § 17 odst. 1 

písm. h), přestože není odborně způsobilou osobou, nebo v tomto 

dokladu uvede nepravdivé údaje, 
 
r) jako odborně způsobilá osoba v rozporu s § 16 odst. 9 neohlásí ve 

stanovené lhůtě ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému 

ohlašovacích povinností údaje v rozsahu stanoveném prováděcím 

právním předpisem, nebo 
 
s) jako výrobce spalovacího stacionárního zdroje v rozporu s § 17a odst. 

4 nevloží ve stanovené lhůtě požadované údaje do databáze odborně 

způsobilých osob. 
 
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je 

provozovatelem stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu, se kromě přestupků uvedených v odstavci 1 dopustí přestupku 

tím, že 
 
a) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. a) provozuje stacionární zdroj bez 

povolení provozu nebo v rozporu s ním, 
 
b) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. b) nezjistí úroveň znečišťování u 

znečišťujících látek, u kterých tak stanoví tento zákon, prováděcí právní 

předpis nebo povolení provozu, 
 
c) nevede nebo neuchovává po stanovenou dobu provozní evidenci nebo 

neohlásí údaje souhrnné provozní evidence podle § 17 odst. 3 písm. c), 
 
d) neodvádí znečišťující látky ze stacionárního zdroje do ovzduší podle 

§ 17 odst. 3 písm. d), 
 
e) bezodkladně neodstraňuje technické závady, které mají za následek 

vyšší úroveň znečišťování a současně nedodržení podmínky pro provoz 

stacionárního zdroje, podle § 17 odst. 3 písm. e), 
 
f) nepodá krajskému úřadu nebo inspekci zprávu o výskytu technické 

závady, která má za následek vyšší úroveň znečišťování a současně 

nedodržení podmínky pro provoz stacionárního zdroje, nejpozději do 48 

hodin od jejího vzniku podle § 17 odst. 3 písm. e), 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

g) nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání 

informace podle § 17 odst. 1 písm. d), 
 
h) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. f) neomezí provoz nebo neodstaví 

stacionární zdroj v případě jeho odchylky od normálního provozu v 

důsledku technické závady na zdroji s následkem nedodržení podmínky 

pro provoz stacionárního zdroje, 
 
i) neodstaví spalovací stacionární zdroj o celkovém jmenovitém příkonu 

50 MW a vyšším, u kterého během uplynulých 12 měsíců překročila 

délka jeho provozu bez technologie ke snižování emisí 120 hodin, podle 

§ 17 odst. 3 písm. g), 
 
j) nepředloží inspekci protokol o jednorázovém měření emisí do 90 dnů 

ode dne jeho provedení podle § 17 odst. 3 písm. h), 
 
k) průběžně nezaznamenává, nevyhodnocuje nebo neuchovává po 

stanovenou dobu výsledky jednorázového nebo kontinuálního měření 

emisí v rozsahu a formě stanovené prováděcím právním předpisem 

podle § 17 odst. 3 písm. i), 
 
l) nezajistí nebo řádně neprovozuje technické prostředky pro kontinuální 

měření emisí podle § 17 odst. 3 písm. j), nebo 
 
m) nepodá poplatkové přiznání prostřednictvím integrovaného systému 

plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí ve 

stanovené lhůtě podle § 15 odst. 8. 
 
(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je 

provozovatelem stacionárního zdroje, v němž je tepelně zpracováván 

odpad, se kromě přestupků uvedených v odstavcích 1 a 2 dopustí 

přestupku tím, že 
 
a) neprovede odběr vzorků přebíraného nebezpečného odpadu podle § 

17 odst. 6 písm. a) nebo odebrané vzorky neuchová po stanovenou dobu, 
 
b) nezastaví bezodkladně tepelné zpracování odpadu při překročení 

specifických emisních limitů nebo opětovně zahájí provoz před 

uplynutím lhůty podle § 17 odst. 6 písm. b), nebo 
 
c) neoznámí překročení specifických emisních limitů bezodkladně 

inspekci podle § 17 odst. 6 písm. c). 
 
(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku 
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Poznámka 
 

tím, že 
 
a) v rozporu s § 17 odst. 5 spaluje ve spalovacím stacionárním zdroji o 

jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším hnědé uhlí energetické, 

lignit, uhelné kaly nebo proplástky, 
 
b) provádí činnost, pro kterou je vyžadována autorizace podle § 32 odst. 

1, bez platné autorizace, 
 
c) jako pověřená osoba podle § 35 odst. 1 nepředá informace podle § 35 

odst. 3, nebo 
 
d) jako provozovatel spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém 

elektrickém výkonu 300 MW a vyšším, pro který bylo vydáno první 

povolení provozu v období od 25. června 2009 do nabytí účinnosti 
tohoto zákona, nesplní povinnost podle § 41 odst. 10. 
 
(5) Autorizovaná osoba podle § 32 se dopustí přestupku tím, že 
 
a) provádí autorizovanou činnost v rozporu s § 34 odst. 1, nebo 
 
b) provádí autorizovanou činnost v rozporu s § 34 odst. 2 nebo § 34 

odst. 3. 
 
(6) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku 

tím, že 
 
a) v rozporu s § 18 odst. 1 doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobě 

výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel, barvu nebo lak uvedené v 

prováděcím právním předpisu a nezajistí, aby obsah organických 

sloučenin nebo směsi organických sloučenin, nepřesahoval limitní 

hodnoty pro obsah těchto látek ve výrobku stanovené prováděcím 

právním předpisem, 
 
b) nevede evidenci o množství nebo druhu prodaných výrobků nebo o 

osobách, kterým byl tento výrobek prodán, nebo neuchovává tuto 

evidenci po stanovenou dobu podle § 18 odst. 2, 
 
c) v rozporu s § 18 odst. 3 doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobě 

výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel, barvu nebo lak uvedené v 

prováděcím právním předpisu a nezajistí označení tohoto výrobku 

způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu, 
 
d) jako dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty v rozporu s 
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Poznámka 
 

§ 19 odst. 4 nevede odděleně evidenci o množství přijatého a 

vyrobeného motorového benzinu, motorové nafty a jednotlivých druhů 

biopaliv a směsných paliv a evidenci vyskladněných jednotlivých 

pohonných hmot, 
 
e) jako dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty v rozporu s 

§ 19 odst. 8 dováží pohonné hmoty a uvádí je do volného daňového 

oběhu pro dopravní účely na daňovém území České republiky nebo 

dodává na daňové území České republiky pro dopravní účely pohonné 

hmoty uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě 

Evropské unie a nesdělí včas celnímu úřadu místně příslušnému podle 

místa přijetí pohonných hmot místo, datum a čas přijetí a stočení 

pohonných hmot, 
 
f) jako dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty v rozporu s 

§ 19 odst. 11 neuvede v dokladu vydaném podle zákona o spotřebních 

daních druh a obsah biopaliva v pohonné hmotě s přesností na jedno 

desetinné místo, 
 
g) jako dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty nedosáhne 

požadovaného snížení emisí podle § 20 odst. 1, 
 
h) jako dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty nepodá 

zprávu o emisích podle § 20 odst. 3 nebo nepřiloží k této zprávě 

protokol o jejím ověření ani v náhradním termínu podle § 20 odst. 4, 

nebo nepodá oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální snížení 

emisí v průběhu kalendářního roku podle § 20e odst. 1, 
 
i) jako výrobce, dovozce nebo prodejce biopaliva nebo kapalných nebo 

plynných produktů k výrobě biopaliv nebo jako prodejce nebo dovozce 

biomasy vydá prohlášení nebo dílčí prohlášení v rozporu s § 21 odst. 7 

nebo 11 nebo jako pěstitel biomasy vydá samostatné prohlášení v 

rozporu s § 21 odst. 9, nebo 
 
j) v rozporu s § 18 odst. 4 používá výrobky pro opravy nátěru silničních 

vozidel, barvy nebo laky uvedené v prováděcím právním předpisu, ve 

kterých obsah organických sloučenin nebo směsi organických sloučenin 

přesahuje limitní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem. 
 
(7) Za přestupek právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby lze 

uložit pokutu do 
 
a) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), e), f), 

h), i) nebo m), podle odstavce 2 písm. a), e), h) nebo i) nebo podle 
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odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

odstavce 3 písm. b), 
 
b) 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l), podle 

odstavce 2 písm. b) nebo d), podle odstavce 4 písm. b), podle odstavce 5 

písm. a) nebo podle odstavce 6 písm. a) a i), 
 
c) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), p), r) nebo 

s), odstavce 2 písm. c), f), g), j), k), l) nebo m), podle odstavce 3 písm. 

a) nebo c), podle odstavce 4 písm. c) nebo d), podle odstavce 5 písm. b) 

nebo podle odstavce 6 písm. b), c), d), e), f) nebo j), 
 
d) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), g), j), n), o) 

nebo q), podle odstavce 4 písm. a) nebo podle odstavce 6 písm. h), 
 
e) 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k). 
 
(8) Za přestupek právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby podle 

odstavce 6 písm. g) lze uložit pokutu za nesnížení emisí skleníkových 

plynů, jejíž výše se stanoví jako součin množství emisí skleníkových 

plynů v kilogramech, o které nebylo dosaženo požadovaného snížení 

emisí podle § 20 odst. 1, a částky 10 Kč. 
  201/2012 

ve znění 

183/2017,
369/2016 

§ 26 
Společná ustanovení k přestupkům právnických a podnikajících 

fyzických osob 

(1) Přestupky uvedené v § 25, s výjimkou § 25 odst. 1 písm. a) až c) a § 

25 odst. 6 písm. a) až h), jsou-li spáchány v souvislosti s provozem 
stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, 

projednává inspekce. Jsou-li spáchány v souvislosti s provozem 

stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu nebo nejsou spáchány v souvislosti s provozem stacionárních 

zdrojů, projedná je inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou 

působností. Přestupek projedná ten z příslušných správních orgánů, 

který dříve zahájil řízení, nebo bylo-li řízení zahájeno v týž den, tak 

obecní úřad obce s rozšířenou působností. O zahájení řízení o uložení 

pokuty se inspekce a obecní úřad obce s rozšířenou působností vzájemně 

informují. Přestupky uvedené v § 25 odst. 5 a v § 25 odst. 6 písm. i) 

projednává inspekce. 

(2) Rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek spáchaný v souvislosti s 
provozem stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu zasílá inspekce bez zbytečného odkladu na vědomí příslušnému 

krajskému úřadu. 
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odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

(3) Přestupky uvedené v § 25 odst. 6 písm. d) až h) projednává celní 

úřad. Přestupky uvedené v § 25 odst. 1 písm. a) až c) a p) a v § 25 odst. 

6 písm. a) až c) projednává Česká obchodní inspekce. 

(4) Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad. Příjem z pokuty uložené 

obecním úřadem obce s rozšířenou působností připadá do rozpočtu obce, 

jejíž úřad pokutu uložil. Polovina příjmu z pokuty uložené inspekcí 

připadá do rozpočtu obce, na jejímž území je provozována činnost 

pokutou postiženého provozovatele, přičemž tento příjem je účelově 

určen k ochraně životního prostředí, a polovina je příjmem Státního 

fondu životního prostředí České republiky. Příjmy z pokut uložených 

inspekcí obci a z pokut uložených celním úřadem a Českou obchodní 

inspekcí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České 

republiky. 

 
Čl. 31.1. Zrušující a přechodná ustanovení 

1. Směrnice 96/62/ES, 1999/30/ES, 2000/69/ES a 2002/3/ES se zrušují s 

účinkem od 11. června 2010, aniž jsou dotčeny povinnosti členských 

států týkající se lhůty pro provedení těchto směrnic ve vnitrostátním 

právu a jejich použitelnost. 
Od 11. června 2008 se však použijí tato ustanovení: 
a) v článku 12 směrnice 96/62/ES se odstavec 1 nahrazuje tímto: 
"1. Podrobná pravidla pro poskytování informací podle článku 11 budou 

přijata postupem podle odstavce 3."; 
b) ve směrnici 1999/30/ES se zrušuje odstavec 7 článku 7, první 

poznámka pod čarou v bodě I přílohy VIII a bod VI přílohy IX; 
c) ve směrnici 2000/69/ES se zrušuje odstavec 7 článku 5 a bod III 

přílohy VII; 
d) ve směrnici 2002/3/ES se zrušuje odstavec 5 článku 9 a bod II přílohy 

VIII. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení má dopady na členské státy pouze z hlediska termínů pro 

transpozici směrnice. 
 
 
 
 
 

NT  

Čl. 31.2. 2. Aniž je dotčen odst. 1 první pododstavec, zůstávají v platnosti tato 

ustanovení: 
a) článek 5 směrnice 96/62/ES do dne 31. prosince 2010; 
b) čl. 11 odst. 1 směrnice 96/62/ES a čl. 10 odst. 1, 2 a 3 směrnice 

2002/3/ES do konce druhého kalendářního roku po vstupu prováděcích 

opatření podle čl. 28 odst. 2 této směrnice v platnost; 
c) čl. 9 odst. 3 a 4 směrnice 1999/30/ES do dne 31. prosince 2009. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení má dopady na členské státy pouze z hlediska termínů pro 

transpozici směrnice. 
 
 

NT  

Čl. 31.3. 3. Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici v 

souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XVII. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 
Ustanovení se týká pouze samotné směrnice. 

NT  

Čl. 31.4. 4. Rozhodnutí 97/101/ES se zrušuje s účinkem od konce druhého 

kalendářního roku po vstupu prováděcích opatření podle čl. 28 odst. 2 

této směrnice v platnost. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Jedná se zrušení prováděcích opatření EK.  

NT  
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Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

Ustanovení čl. 7 třetí, čtvrté a páté odrážky rozhodnutí 97/101/ES se 

však zrušují s účinkem od 11. června 2008. 
Čl. 32.1. Přezkum 

1. V roce 2013 Komise přezkoumá ustanovení týkající se PM2,5 a 
případně jiných znečišťujících látek a předloží návrh Evropskému 

parlamentu a Radě. 
Pokud jde o PM2,5, provede se přezkum s cílem stanovit právně 

závaznou povinnost ke snížení expozice na celostátní úrovni, která by 

nahradila celostátní cíl snížení expozice a na základě které by byla 

přezkoumána maximální expoziční koncentrace dle článku 15, přičemž 

se vezmou v úvahu mimo jiné: 
- nejnovější vědecké informace Světové zdravotnické organizace a 

dalších příslušných organizací, 
- situace v oblasti kvality ovzduší a možnosti snížení v členských 

státech, 
- revize směrnice 2001/81/ES, 
- pokrok dosažený při provádění opatření Společenství zaměřených na 

snížení látek znečišťujících ovzduší. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 

EU (Evropské komise). 

NT  

Čl. 32.2. 2. Komise zohlední proveditelnost přijetí ambicióznější mezní hodnoty 

PM2,5, přezkoumá orientační mezní hodnotu PM2,5 pro druhou fázi a 

zváží, zda bude tato hodnota potvrzena či upravena. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 

EU (Evropské komise). 

NT  

Čl. 32.3. 3. Jako součást přezkumu Komise rovněž vypracuje zprávu o 

zkušenostech s monitorováním PM10 a PM2,5 a o jeho potřebnosti, v níž 

zohlední technický pokrok, pokud jde o automatické měřicí technologie. 

Případně se navrhnou nové referenční metody měření PM10 a PM2,5. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států, ale upravuje pravomoce orgánů 

EU (Evropské komise). 

NT  

Čl. 33.1. Provedení 
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s touto směrnicí do 11. června 2010. Znění těchto 

předpisů neprodleně sdělí Komisi. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

zveřejnění. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Jde o stanovení lhůty pro transpozici a obecnou úpravu spolupráce mezi 

členskými státy a EK.  

NT  

Čl. 33.2. 2. Členské státy nicméně zajistí, aby byl do 1. ledna 2009 zřízen 

dostatečný počet městských pozaďových měřících stanic pro měření 

PM2,5 nezbytný pro výpočet ukazatele průměrné expozice podle části B 

přílohy V, s cílem dodržet časový rámec a podmínky uvedené v části A 

přílohy XIV. 

330/2012 
ve znění 

68/2020 
 

Příloha č. 2, 

část A, bod 
1 
vysvětlivka 

č. 3 

3) V aglomeracích a dalších městských oblastech s počtem obyvatel 
vyšším než 100000 se za účelem posouzení dodržování celostátního cíle 

snížení expozice PM2,5 pro ochranu lidského zdraví a dosažení 

maximální expoziční koncentrace PM2,5 zřídí alespoň 1 měřicí lokalita 

na milion obyvatel pro stacionární měření částic PM2,5. Tato místa 

odběru vzorků mohou být totožná s místy odběru vzorků podle části A 

bodu 1. 

PT  

Čl. 33.3. 3. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 
Jde o obecnou úpravu spolupráce mezi členskými státy a EK. 

NT  

Čl. 34 Vstup v platnost   Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku 

Evropské unie. 
 
Ustanovení se týká pouze samotné směrnice.  

Čl. 35 Určení 
Tato směrnice je určena členským státům. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se týká jen samotné směrnice. 

NT  

Příloha I 
 

PŘÍLOHA I 
Cíle v oblasti kvality údajů 

330/2012 
ve znění 

83/2017 

Příloha č. 1 
 
 

Cíle pro kvalitu údajů získaných posuzováním úrovně znečištění PT  

Příloha II 
 

PŘÍLOHA II 
Stanovení požadavků pro posuzování koncentrací oxidu siřičitého, oxidu 

dusičitého a oxidů dusíku, částic (PM10 a PM2,5), olova, benzenu a oxidu 
uhelnatého ve vnějším ovzduší v rámci zóny nebo aglomerace 

330/2012 
ve znění 

83/2017 
 

Příloha č. 3 
 
 

Požadavky na měřicí lokality a umístění bodů vzorkování pro 

stacionární měření 
PT  

  330/2012 § 2 odst. 3 a 

4 
(3) Mez pro posuzování úrovně znečištění se považuje za překročenou, 

pokud byla překročena nejméně ve 3 z předcházejících 5 kalendářních 

let. U znečišťujících látek s dobou průměrování kratší než 1 kalendářní 

rok se mez považuje za překročenou, pokud je překročena v průběhu 

jednoho kalendářního roku vícekrát, než je maximální počet překročení 

stanovený v příloze č. 4 k této vyhlášce. 
  
 (4) Pokud jsou pro některou znečišťující látku k dispozici 

údaje pouze za dobu kratší než 5 kalendářních let, určí se překročení 

horních a dolních mezí pro posuzování úrovně znečištění na základě 

spojení výsledků krátkodobých měřicích kampaní během roku a v 

místech, která budou pravděpodobně reprezentativní pro nejvyšší úrovně 

znečištění a výsledků získaných z údajů z emisních inventur a 

modelování. 

  

Příloha III 
 

PŘÍLOHA III 
Posuzování kvality vnějšího ovzduší a poloha míst odběru vzorků pro 

měření oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a oxidů dusíku, částic (PM10 a 
PM2,5), olova, benzenu a oxidu uhelnatého ve vnějším ovzduší 

330/2012 
ve znění 

83/2017 

Příloha č. 3 
 

Požadavky na měřicí lokality a umístění bodů vzorkování pro 

stacionární měření 
PT  

Příloha IV 
 

PŘÍLOHA IV 
Měření ve venkovských pozaďových lokalitách bez ohledu na 

koncentraci 

330/2012 
ve znění 

68/2020 
 

§ 3 odst. 3 
písm. c) 

(3) Aniž je dotčen § 2 odst. 1, provádí se alespoň v jedné lokalitě na 

území České republiky, kde je patrná úroveň znečištění reprezentativní 

pro danou oblast bez jednoznačného vlivu některého zdroje (dále jen 

„pozaďová měřicí lokalita“), posuzování úrovně znečištění 
c) stacionárním měřením hmotnostní koncentrace částic PM2,5 a 

koncentrací chemických složek částic PM2,5, tedy alespoň koncentrace 

celkového organického uhlíku, elementárního uhlíku, hořečnatých, 

vápenatých, sodných, draselných a amonných kationtů a síranových, 

chloridových a dusičnanových aniontů; toto měření se provádí ve 

venkovské pozaďové měřicí lokalitě. 

PT  

Příloha V  
 

PŘÍLOHA V 
Kritéria pro stanovení minimálního počtu míst odběru vzorků pro 

stacionární měření koncentrací oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a oxidů 

dusíku, částic (PM10, PM2,5), olova, benzenu a oxidu uhelnatého ve 

330/2012 
ve znění 

68/2020 
 

Příloha č. 2, 

část A 
 
 

Část A 
Minimální počet měřicích lokalit pro stacionární měření úrovně 

znečištění znečišťujícími látkami s výjimkou troposférického ozonu 

PT  
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Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

vnějším ovzduší 
Příloha VI 
 

PŘÍLOHA VI 
Referenční metody posuzování koncentrací oxidu siřičitého, oxidu 

dusičitého a oxidů dusíku, částic (PM10 a PM2,5), olova, benzenu, oxidu 
uhelnatého a ozonu 

330/2012 
ve znění 

68/2020 
 

Příloha č. 6 
 

Referenční metody sledování kvality ovzduší PT  

Příloha VII PŘÍLOHA VII 
Cílové hodnoty a dlouhodobé cíle pro ozon 

201/2012 
ve znění 

369/2016 

Příloha č. 1, 

bod 4 
 

4. Imisní limity pro troposférický ozon5. Imisní limity pro troposférický 

ozon 
PT  

Příloha VIII 
 

PŘÍLOHA VIII 
Kritéria pro klasifikaci a určování míst odběru vzorků pro posuzování 

koncentrací ozonu 

330/2012 Příloha č. 3, 

část B 
 
 

Měřicí lokality a body vzorkování pro stacionární měření 

troposférického ozonu 
PT  

Příloha IX 
 

PŘÍLOHA IX 
Kritéria pro stanovení minimálního počtu míst odběru vzorků 

330/2012 
ve znění 
83/2017  
68/2020 

Příloha č. 2, 

část B 
 

Minimální počet měřicích lokalit pro stacionární měření troposférického 

ozonu a jeho prekurzorů 
PT  

Příloha X 
 

PŘÍLOHA X 
Měření prekurzorů ozonu 

330/2012 
 

Příloha č. 5 Prekurzory troposférického ozonu PT  

  330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 3 odst. 1 (1) Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí pro 

znečišťující látky, které mají zákonem stanovený imisní limit, a látky 

uvedené v odstavci 2. Společně se stacionárním měřením 

benzo(a)pyrenu se alespoň na jedné měřicí lokalitě v každé zóně nebo 

aglomeraci provádí stacionární měření benzo(a)anthracenu, 

benzo(b)fluoranthenu, benzo(j)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, 
indeno(1,2,3-cd)pyrenu a dibenz(a,h)anthracenu. 

  

  330/2012 
ve znění 

68/2020 

§ 3 odst. 3 
písm. b) 

(3) Aniž je dotčen § 2 odst. 1, provádí se alespoň v jedné lokalitě na 

území České republiky, kde je patrná úroveň znečištění reprezentativní 

pro danou oblast bez jednoznačného vlivu některého zdroje (dále jen 

„pozaďová měřicí lokalita“), posuzování úrovně znečištění  
b) stacionárním měřením u prekurzorů troposférického ozonu 

uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce a měřením celkové depozice 

znečišťujících látek vyjmenovaných v písmenu a) a 

  

Příloha XI 
 

PŘÍLOHA XI 
Mezní hodnoty pro ochranu lidského zdraví 

201/2012 
 

Příloha č. 1, 

bod 1. 
 

1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet 

jejich překročení 
PT  

Příloha XII 
 

PŘÍLOHA XII 
Informativní a varovné prahové hodnoty 

201/2012 
ve znění 

369/2016 

Příloha č. 6 
 

Smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení PT  

Příloha XIII 
 

PŘÍLOHA XIII 
Kritické úrovně pro ochranu vegetace 

201/2012 Příloha č. 1, 

bod 2. 
 

2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace PT  

Příloha XIV 
 

PŘÍLOHA XIV 
Celostátní cíl snížení expozice, cílová hodnota a mezní hodnota pro 

PM2,5 

201/2012 
ve znění 

172/2018 

 Příloha č. 
12  Požadavky na obsah národního programu snižování emisí České 

PT 9 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

 republiky 

Národní program snižování emisí obsahuje: 

a) analýzu úrovní znečištění a znečišťování, posouzení vlivu zdrojů 

emisí umístěných na území České republiky na kvalitu ovzduší v 

okolních státech, vyhodnocení plnění legislativních požadavků v oblasti 

kvality ovzduší a snižování emisí a možného vývoje emisí v případě, že 

nedojde v již přijatých nástrojích a opatřeních k další změně, 

b) scénáře vývoje úrovní znečištění a znečišťování, a to ve variantách se 

stávajícími a dodatečnými opatřeními, 

c) cíle v oblasti snižování úrovně znečištění a znečišťování, a to 

1. národní závazky ke snížení antropogenních emisí oxidu siřičitého, 

oxidů dusíku, amoniaku, částic PM2,5 a nemethanových těkavých 

organických látek platné od roku 2020 do roku 2029, národní závazky 

ke snížení těchto emisí od roku 2030 a indikativní cíl k roku 2025 

(případně také zdůvodnění nemožnosti dosáhnout indikativního cíle); 

národní závazek ke snížení emisí je vždy vyjádřen jako procentní podíl 

celkového množství emisí výchozího roku; za výchozí rok se považuje 

rok 2005; v případě využití flexibility podle článku 5 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 

2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o 

změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES, také 

zhodnocení důsledků využití této flexibility pro životní prostředí, 

2. směrné cílové hodnoty pro omezení acidifikace a zatížení 

troposférickým ozonem, 

3. národní cíl snížení expozice pro částice PM2,5, 

d) opatření ke snižování úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které 

mají stanoveny imisní limity a úrovně znečišťování, a předpokládaný 

přínos těchto opatření, zejména emisní stropy pro skupiny stacionárních 

zdrojů a skupiny mobilních zdrojů, zvažovaná opatření k dosažení 

národních závazků ke snížení emisí včetně vyhodnocení jejich přínosu, 

přičemž u opatření ke snížení emisí PM2,5 budou prioritně snižovány 

emise černého uhlíku, 

e) způsob zajištění souladu s jinými sektorovými politikami a 

strategiemi, 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

f) lhůty pro dosažení hodnot uvedených v písmenu c) a harmonogram 

pro realizaci opatření uvedených v písmenu d), 

g) orgány odpovědné za realizaci jednotlivých opatření národního 

programu, 

h) vymezení monitoringu účinků znečištění ovzduší, 

i) indikátory pro hodnocení plnění národního programu zohledňující vliv 

na zdraví a kvalitu ovzduší, 

j) v případě aktualizace programu zhodnocení míry dosažení cílů 

programu a jakékoli významné změny v rámci politiky, hodnocení, 

programu či harmonogramu pro jeho realizaci.“. 

 

  201/2012 
ve znění 

172/2018 
 

§ 8 odst. 1 a 

2  (1) Za účelem snížení celkové úrovně znečištění a znečišťování v České 

republice ministerstvo ve spolupráci s příslušnými ústředními správními 

úřady zpracovává Národní program snižování emisí České republiky 

(dále jen „národní program“). Národní program schvaluje vláda. 

Požadavky na obsah národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 k 
tomuto zákonu. 

(2) Ministerstvo národní program zpracuje a oznámí Evropské komisi 

nejméně jednou za 4 roky. Aniž je tato povinnost dotčena, ministerstvo 

aktualizuje nástroje a opatření obsažené v národním programu do 18 

měsíců od předložení nejnovější národní emisní inventury nebo národní 

emisní projekce Evropské komisi v případě, že podle předložených 

údajů nebyly splněny národní závazky ke snížení emisí nebo existuje 

riziko jejich nedodržení. 

 

  

  201/2012 § 41 odst. 2 (2) Národní program podle § 8 zpracuje ministerstvo do 1 roku ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 
  

  201/2012 
ve znění 

369/2016 

Příloha č. 1 

část 1)  
 

 Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich 

překročení 
  

Příloha XV 
 

PŘÍLOHA XV 
Informace, které je třeba zahrnout do místních, regionálních nebo 

národních plánů kvality ovzduší pro zlepšování kvality vnějšího ovzduší 

201/2012 
ve znění 

172/2018 

Příloha č. 5 Obsah programu zlepšování kvality ovzduší PT  

Příloha XVI 
 

PŘÍLOHA XVI 
Informování veřejnosti 

201/2012 
ve znění 

§ 30 odst. 1 
a 2   

Zpřístupňování informací 
 

PT  
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Poznámka 
 

 172/2018 
369/2016 
 
9936 

(1) Orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez 

zbytečného odkladu srozumitelné informace o 
a) úrovni znečištění, 
b) stacionárních zdrojích a emisích ze stacionárních a mobilních zdrojů, 
c) připravovaných opatřeních ke snížení úrovně znečištění a 

znečišťování, v dostatečném předstihu umožňujícím vznesení 

připomínek, 
d) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, 

zejména v rámci programů zlepšování kvality ovzduší a regulačních 

řádů, 
e) ochraně klimatického systému Země, 
f) podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o 

závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě 

těchto žádostí, 
g) stanoviscích k politice územního rozvoje, zásadám územního rozvoje, 

územním plánům a regulačním plánům. 
(2) Příslušný krajský úřad a ministerstvo informuje bez prodlení 

veřejnost, pokud v dané zóně nebo aglomeraci dojde k překročení 

informativní prahové hodnoty, varovné prahové hodnoty nebo regulační 

prahové hodnoty. Veřejnosti jsou v těchto případech poskytovány 

informace minimálně v rozsahu stanoveném prováděcím právním 

předpisem. 
  330/2012 

ve znění 

83/2017 

§ 4 Rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění 
 
(1) Veřejnost musí být příslušnými orgány ochrany ovzduší informována 

o překročení zákonem stanovených imisních limitů a jeho účincích na 

zdraví lidí nebo na ekosystémy a vegetaci. Informace o úrovni znečištění 

poskytované veřejnosti se uvádějí jako průměrná hodnota za příslušnou 

dobu průměrování uvedenou v příloze č. 1 zákona. 
  
(2) Informace o úrovních znečištění oxidem siřičitým, oxidem 

dusičitým, částicemi PM10, PM2,5, troposférickým ozonem a oxidem 

uhelnatým se aktualizují každou hodinu. Informace o úrovních 

znečištění olovem a benzenem, uváděné jako průměrné hodnoty za 

posledních 12 měsíců, se aktualizují jednou za 3 měsíce. 

  

  330/2012  § 5  Rozsah informací poskytovaných veřejnosti při vzniku smogových 

situací 
(1) Při vzniku smogové situace poskytuje ministerstvo veřejnosti podle § 

30 odst. 2 zákona informace o 
a) zjištěném překročení prahových hodnot dle přílohy č. 6 zákona, 

oblasti výskytu smogové situace, druhu překročené prahové hodnoty, 

začátku a době trvání daného překročení, nejvyšší hodinové a denní 

koncentraci a v případě troposférického ozonu navíc i o nejvyšším 

osmihodinovém průměru, 
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Celex: 32008L0050 Lhůta pro implementaci 11. 6. 2010 Úřední věstník                     L 152 2008 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová, 9.4.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší 

pro Evropu 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph.D., 9.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

b) předpovědi pro následující období, zejména očekávané změny úrovně 

znečištění a důvody těchto změn, 
c) ohrožených skupinách obyvatelstva, jako jsou děti, starší lidé nebo 

nemocní, možných účincích na zdraví, doporučených preventivních 

opatřeních, která mají dotyční obyvatelé učinit, a odkaz na zdroje 

dalších podrobných informací. 
(2) Při vzniku smogové situace poskytují krajské úřady veřejnosti podle 
§ 30 odst. 2 zákona informace o 
a) skutečnostech uvedených v odstavci 1, a to na základě podkladů 

poskytnutých ministerstvem nebo jím zřízenou právnickou osobou, 
b) výčtu zdrojů, kterým byly stanoveny zvláštní podmínky provozu pro 

případ překročení regulačních prahových hodnot podle § 12 odst. 4 

písm. g) zákona, 
c) doporučených opatřeních v oblasti dopravy a stacionárních zdrojů 

neuvedených v písmenu b). 
Příloha XVII 
 

PŘÍLOHA XVII 
Srovnávací tabulka 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se týká pouze samotné směrnice. Jde o vymezení vztahu mezi 

právní úpravou ve směrnici a předchozí právní úpravou.  

NT  

 
 
 
 
 
 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 
1.  201/2012 ZÁKON Č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  1.6.2002 
2.  330/2012 Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích 15.10.2012 
3.  53/1999 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí č. 53/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci 

v oblasti ochrany životního prostředí 
2.1.1999 

4.  44/1999 SDĚLENÍ MZV č. 44/1999 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí 19.5.1998 
5.  87/2014  Zákon č 87/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 1. 6. 2014 
6.  382/2015 Zákon č. 382/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2016 
7.  369/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2017 
8.  17/1992 Záko           Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

 
16.1.1992 

9.  172/2018 Zákon, kte Zákon, č. 172/2018 kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů  1.9.2018 
10.  83/2017 Vyhláška,  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových 

                 situacích 
 

1.4.2017 
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11.  183/2017 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
 

1.7.2017 

12.  225/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
 

1.1.2018 

13.  68/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových 

situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb. 
27.3.2020 

 
2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 
č. 

Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1. 9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 24. 6. 2019 28. 5. 2020 1. 7. 2023 
 
 
2. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 
1. ČR nemá příspěvky z přírodních zdrojů 
2. Přes odlišné vymezení aglomerace je cíl sledovaný směrnicí plně zachován. Směrnice požaduje po členských státech, aby si určily zóny jako území, ve kterých lze efektivně řídit a monitorovat kvalitu ovzduší. 

Aglomerace je podle směrnice jen typ zóny. Definice v zákoně č. 201/2012 Sb. je vázána na sídelní seskupení s nejméně 350 000 obyvatel, a to právě kvůli zachování smyslu směrnice, tj. možnosti efektivně 

řídit a monitorovat kvalitu ovzduší. Zóny a aglomerace vymezuje MŽP. Vymezení zón je bez jakýchkoliv podmínek a omezení na členském státu. V ČR jsou pouze tři města, která odpovídají počtem obyvatel 

pojmu aglomerace, který je definován ve směrnici s počtem obyvatel nad 250 000. Je to Praha, Brno a Ostrava. Přitom Ostrava má přibližně 300 000 obyvatel, takže by měla být podle směrnice vymezena jako 

aglomerace. Avšak vzhledem k tomu, že je součástí průmyslové oblasti Ostravsko-Karvinska a Třinecka, která je specifická velmi špatnou kvalitou ovzduší a také podobným charakterem zdrojů znečišťování 

ovzduší, považujeme za podstatné přistupovat k této lokalitě jako k celku. Z tohoto důvodu došlo ke zvýšení hranice počtu obyvatel a k následnému vymezení celého Moravskoslezského kraje jako aglomerace. 
3. Transponováno též bodem 3 Zřizovací listiny ČHMÚ Opatření č. 3/04 MŽP: 3. Předmětem činnosti státní organizace v uvedených oborech je:  

3.2. zřizovat a provozovat státní monitorovací a pozorovací sítě pro sledování kvantitativního a kvalitativního stavu atmosféry a hydrosféry a příčin vedoucích k jejich znečišťování nebo poškozování,  
3.3. odborně zpracovávat výsledky pozorování, měření a monitorování při dodržování zásad legislativy Evropského společenství:  
b) vytvářet a spravovat databáze o stavu a kvalitě ovzduší a o zdrojích jeho znečišťování, jakož i o množství a kvalitě vody ve smyslu  
legislativy Evropského společenství a mezinárodních smluv,  
c) poskytovat informace o charakteristikách a režimech atmosféry a  
hydrosféry,  
d) poskytovat operativní informace o stavu atmosféry a hydrosféry,  
předpovědi a výstrahy upozorňující na nebezpečné hydrometeorologické jevy, 
3.6. na základě pověření nebo oprávnění vykonávat:  
j) vyhlašování meteorologické předpovědi vzniku smogových situací,  
vzniku a ukončení smogové situace a regulačního opatření podle  
zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 3 a § 43 písm. p) zákona č. 201/2012 Sb.),  
o) funkci pracoviště zpracovávajícího zprávy o kvalitě ovzduší, podle  
příslušné legislativy Evropského společenství o výměně informací a  
podle požadavků mezinárodních smluv,  
y) funkci pověřené právnické osoby ke sledování kvality ovzduší na  
celém území České republiky podle zvláštního právního předpisu (§ 6 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.),  
z) vyhlašování varovného opatření podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb.),  
bb) pravidelné informování veřejnosti o kvalitě ovzduší a o aktuálním stavu ozonové vrstvy nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu (§ 36 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb.) jako 

ministerstvem zřízená právnická osoba, 
cc) poskytování podkladů Ministerstvu životního prostředí podle zvláštního právního předpisu (§ 37 odst. 1 a § 43 písm. i), m) a v) zákona č. 201/2012 Sb.),  
dd) poskytování informací podle zvláštního právního předpisu (§ 37 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.),  
gg) funkci řídícího pracoviště podle zvláštního právního předpisu (§ 2 písm. b) vyhlášky č. 553/2002 Sb.), 

4. Vnitrostátní úprava je přísnější - jde o netransponovanou úlevu. Cíl směrnice zůstává zachován. 
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5. V ČR dochází dlouhodobě i k překračování cílových imisních limitů pro troposferický ozon.  
6. ČR nemá příspěvky způsobené zimním posypem 
7. Na základě žádosti ČR získalo výjimku (s podmínkou) několik zón. Žádost o výjimku splňovala všechny náležitosti uvedené v níže uvedených ustanoveních čl. 22.  
8. Ročenka „Znečištění ovzduší v ČR“  zveřejňována pravidelně na webu www.chmi.cz. Informace pro členy vlády o kvalitě ovzduší a s tím spojených zdravotních rizicích – zveřejněno na webu www.mzp.cz, 

vyplývá z usnesení vlády č. 630 ze dne 11. června 2007. 
9. Viz poznámka č. 1 pod tabulkou v části E přílohy č. XIV. S ohledem na budoucí přezkoumání ze strany Komise není mezní hodnota 2. fáze pro rok 2020 transponována 
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Celex: 32008L0096 Lhůta pro implementaci 19.12.2010 Úřední věstník                     L 319 2008 Gestor MD Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Frasch, 27.11.2015 
Mgr. Semelová, 13.07.2020 

Název: Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008 o řízení bezpečnosti silniční 

infrastruktury 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Frasch, 27.11.2015 

Mgr. Semelová, 13.07.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

Čl. 1 odst. 1 Tato směrnice požaduje zavedení a provedení postupů v oblasti 

hodnocení dopadů na bezpečnost silničního provozu, auditů 

bezpečnosti silničního provozu, řízení bezpečnosti silniční sítě a 

bezpečnostních inspekcí, které provádějí členské státy. 

  Cíle směrnice; nevyžaduje výslovnou transpozici. NT  

Čl. 1 odst. 2 Tato směrnice se vztahuje na silnice, které jsou součástí 

transevropské silniční sítě, bez ohledu na to, zda se nacházejí ve 

fázi projektování, výstavby či provozu. 
 

13/1997 
152/2011 

§ 18g odst. 

1 
Osoba, která žádá o vydání stavebního povolení nebo o vydání 

kolaudačního souhlasu pro stavbu pozemní komunikace, která je 

zařazena do transevropské silniční sítě22) je povinna zajistit 
posouzení dokumentace podle zvláštních předpisů o územním 

plánování a stavebním řádu5) a stavby samotné z hlediska 

zajištění bezpečnosti silničního provozu při užívání stavby (dále 

jen "audit bezpečnosti pozemních komunikací"). 

PT  

  13/1997 
80/2006 
152/2011 

§ 29a 
úvodní část 

+ odst. 1 
písm. d) a 

e)  

Ministerstvo dopravy nebo jím pověřená osoba vede Centrální 

evidenci pozemních komunikací. V Centrální evidenci 

pozemních komunikací se evidují: 
(…) 
d) informace o úsecích pozemních komunikací zařazených do 

transevropské silniční sítě22), jež jsou v provozu déle než 3 roky, 

s vysokým počtem dopravních nehod, při nichž došlo k usmrcení 

osoby, v poměru k intenzitě provozu na pozemní komunikaci, a 
e) informace o úsecích pozemních komunikací zařazených do 

transevropské silniční sítě22), u nichž by odstranění nebo snížení 

rizik plynoucích z vlastností pozemní komunikace pro účastníky 

provozu na pozemních komunikacích vedlo k výraznému snížení 

nákladů vynakládaných v důsledku dopravních nehod, při 

současném zohlednění nákladů na odstranění nebo snížení těchto 

rizik. 

  

  104/1997 
317/2011 

§ 7a odst. 1 Bezpečnostní inspekcí se rozumí posouzení dopadů stavebních, 

technických a provozních vlastností komunikace na bezpečnost 

silničního provozu při jejím užívání a vyhodnocení rizik, která 

plynou z vlastností komunikace pro účastníky silničního 

provozu. Bezpečnostní inspekci zajišťuje vlastník nebo správce 

komunikace zařazené do transevropské silniční sítě. 

Bezpečnostní inspekci provádí auditor bezpečnosti pozemních 

komunikací společně s alespoň jednou další fyzickou osobou. 

  

  9936     
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Celex: 32008L0096 Lhůta pro implementaci 19.12.2010 Úřední věstník                     L 319 2008 Gestor MD Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Frasch, 27.11.2015 
Mgr. Semelová, 13.07.2020 

Název: Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008 o řízení bezpečnosti silniční 

infrastruktury 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Frasch, 27.11.2015 

Mgr. Semelová, 13.07.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

Čl. 1 odst. 3 Členské státy mohou také uplatňovat ustanovení této směrnice, 

jako soubor osvědčených postupů, na vnitrostátní silniční 

infrastrukturu, která není součástí transevropské silniční sítě a 

která byla vybudována zcela nebo částečně díky finančním 

prostředkům Společenství. 

  Fakultativní ustanovení. NT  

Čl. 1 odst. 4 Tato směrnice se nepoužije na silniční tunely, na které se 

vztahuje směrnice 2004/54/ES. 
  Ustanovení upravující vztah k jiné směrnici; nevyžaduje 

výslovnou transpozici. 
NT  

Čl. 2 odst. 1 Pro účely této směrnice se rozumí: 
"transevropskou silniční sítí" silniční síť vymezená v oddílu 2 

přílohy I rozhodnutí č. 1692/96/ES; 
 

13/1997 
152/2011 

§ 18g odst. 

1 
Osoba, která žádá o vydání stavebního povolení nebo o vydání 

kolaudačního souhlasu pro stavbu pozemní komunikace, která je 

zařazena do transevropské silniční sítě22) je povinna zajistit 
posouzení dokumentace podle zvláštních předpisů o územním 

plánování a stavebním řádu5) a stavby samotné z hlediska 

zajištění bezpečnosti silničního provozu při užívání stavby (dále 

jen "audit bezpečnosti pozemních komunikací"). 

PT  

  13/1997 
80/2006 
152/2011 

§ 29a 

úvodní část 

+ odst. 1 
písm. d) a 

e)  

Ministerstvo dopravy nebo jím pověřená osoba vede Centrální 

evidenci pozemních komunikací. V Centrální evidenci 

pozemních komunikací se evidují: 
(…) 
d) informace o úsecích pozemních komunikací zařazených do 
transevropské silniční sítě22), jež jsou v provozu déle než 3 roky, 

s vysokým počtem dopravních nehod, při nichž došlo k usmrcení 

osoby, v poměru k intenzitě provozu na pozemní komunikaci, a 
e) informace o úsecích pozemních komunikací zařazených do 

transevropské silniční sítě22), u nichž by odstranění nebo snížení 

rizik plynoucích z vlastností pozemní komunikace pro účastníky 

provozu na pozemních komunikacích vedlo k výraznému snížení 

nákladů vynakládaných v důsledku dopravních nehod, při 

současném zohlednění nákladů na odstranění nebo snížení těchto 

rizik. 

  

  104/1997 
317/2011 

§ 7a odst. 1 Bezpečnostní inspekcí se rozumí posouzení dopadů stavebních, 

technických a provozních vlastností komunikace na bezpečnost 

silničního provozu při jejím užívání a vyhodnocení rizik, která 

plynou z vlastností komunikace pro účastníky silničního 

provozu. Bezpečnostní inspekci zajišťuje vlastník nebo správce 

komunikace zařazené do transevropské silniční sítě. 
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Ustanovení 

(článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

Bezpečnostní inspekci provádí auditor bezpečnosti pozemních 

komunikací společně s alespoň jednou další fyzickou osobou. 
Čl. 2 odst. 2 "příslušným subjektem" veřejná nebo soukromá organizace 

zřízená na celostátní, regionální nebo místní úrovni, která se v 

důsledku svých pravomocí podílí na provádění této směrnice, 

včetně subjektů, které fungovaly jako příslušné subjekty a které 

vznikly před vstupem této směrnice v platnost, splňují-li 
požadavky této směrnice; 

   NT 1.  

  9936     
Čl. 2 odst. 3 a 4 (3) "hodnocením dopadů na bezpečnost silničního provozu" 

strategická srovnávací analýza dopadů, které budou mít nové 

silnice či podstatné změny stávající sítě na bezpečnost silniční 

sítě; 
(4) "auditem bezpečnosti silničního provozu" nezávislé, 

podrobné, systematické a technické ověření bezpečnosti 

navrhovaných vlastností projektu silniční infrastruktury v 

různých fázích od plánování až po fázi počátečního provozu; 

13/1997 
152/2011 

§ 18g odst. 

1 
Osoba, která žádá o vydání stavebního povolení nebo o vydání 

kolaudačního souhlasu pro stavbu pozemní komunikace, která je 

zařazena do transevropské silniční sítě22) je povinna zajistit 
posouzení dokumentace podle zvláštních předpisů o územním 

plánování a stavebním řádu5) a stavby samotné z hlediska 

zajištění bezpečnosti silničního provozu při užívání stavby (dále 

jen "audit bezpečnosti pozemních komunikací"). 

PT  

  9936     
Čl. 2 odst. 5  "klasifikací úseků s častým výskytem nehod" způsob, kterým se 

určují, analyzují a klasifikují úseky silniční sítě, jež jsou v 

provozu déle než tři roky, přičemž se jedná o úseky, na nichž 

došlo k vysokému počtu smrtelných nehod v poměru k 

intenzitám provozu; 
 

13/1997 
80/2006 
152/2011 

§ 29a 

úvodní část 

+ odst. 1 
písm. d)  

Ministerstvo dopravy nebo jím pověřená osoba vede Centrální 

evidenci pozemních komunikací. V Centrální evidenci 

pozemních komunikací se evidují: 
(…) 
d) informace o úsecích pozemních komunikací zařazených do 

transevropské silniční sítě22), jež jsou v provozu déle než 3 roky, 

s vysokým počtem dopravních nehod, při nichž došlo k usmrcení 

osoby, v poměru k intenzitě provozu na pozemní komunikaci, a 

PT  

Čl. 2 odst. 6 "klasifikací bezpečnosti sítě" způsob, kterým se určují, analyzují 

a klasifikují části stávající silniční sítě podle svého potenciálu pro 

vývoj bezpečnosti a úspor nákladů vzniklých v důsledku nehod; 
 

13/1997 
80/2006 
152/2011 

§ 29a 

úvodní část 

+ odst. 1 
písm. e)  

Ministerstvo dopravy nebo jím pověřená osoba vede Centrální 

evidenci pozemních komunikací. V Centrální evidenci 

pozemních komunikací se evidují: 
(…) 
e) informace o úsecích pozemních komunikací zařazených do 

transevropské silniční sítě22), u nichž by odstranění nebo snížení 

rizik plynoucích z vlastností pozemní komunikace pro účastníky 

provozu na pozemních komunikacích vedlo k výraznému snížení 

nákladů vynakládaných v důsledku dopravních nehod, při 

PT  
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současném zohlednění nákladů na odstranění nebo snížení těchto 

rizik. 
Čl. 2 odst. 7 "bezpečnostní inspekcí" řádné pravidelné kontroly vlastností a 

závad, které z důvodu bezpečnosti vyžadují údržbářské práce; 
104/1997 
317/2011 

§ 7a odst. 1  
(1) Bezpečnostní inspekcí se rozumí posouzení dopadů 

stavebních, technických a provozních vlastností komunikace na 

bezpečnost silničního provozu při jejím užívání a vyhodnocení 

rizik, která plynou z vlastností komunikace pro účastníky 

silničního provozu. Bezpečnostní inspekci zajišťuje vlastník nebo 

správce komunikace zařazené do transevropské silniční sítě. 

Bezpečnostní inspekci provádí auditor bezpečnosti pozemních 

komunikací společně s alespoň jednou další fyzickou osobou.  

PT  

Čl. 2 odst. 8 "pokyny" opatření přijatá členskými státy, která stanoví kroky, 

jež je nutné dodržet, a prvky, které je třeba zvážit, při 

uplatňování bezpečnostních postupů stanovených v této směrnici; 

  Pokyny se vážou k administrativně-organizačnímu zajištění 

plnění směrnice ze strany členského státu, předmětný článek 

směrnice proto není relevantní z hlediska transpozice.  

NT  

Čl. 2 odst. 9 "projektem infrastruktury" projekt výstavby nové silniční 

infrastruktury či podstatné úpravy stávající sítě, které mají 

dopady na dopravní provoz. 
 

13/1997 
152/2011 

§ 18g odst. 
1 a 2 

(1) Osoba, která žádá o vydání stavebního povolení nebo o 

vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu pozemní komunikace, 

která je zařazena do transevropské silniční sítě22) je povinna 
zajistit posouzení dokumentace podle zvláštních předpisů o 

územním plánování a stavebním řádu5) a stavby samotné z 

hlediska zajištění bezpečnosti silničního provozu při užívání 

stavby (dále jen "audit bezpečnosti pozemních komunikací"). 
(2) Auditu bezpečnosti pozemních komunikací podle odstavce 1 

podléhá 
a) návrh dokumentace záměru, 
b) návrh projektové dokumentace, 
c) provedená stavba pro zkušební provoz a 
d) dokončená stavba pro kolaudační souhlas. 

PT  

  9936     
Čl. 3 a čl. 4 

odst. 1 
Článek 3 
1. Členské státy zajistí, aby bylo u všech projektů infrastruktury 

provedeno hodnocení dopadů na bezpečnost silničního provozu. 
 
2. Hodnocení dopadů na bezpečnost silničního provozu se 

provede ve fázi počátečního plánování před schválením projektu 

infrastruktury. Členské státy se v souvislosti s tím snaží splnit 

13/1997 
152/2011 

§ 18g odst. 

1 a 2 
(1) Osoba, která žádá o vydání stavebního povolení nebo o 

vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu pozemní komunikace, 

která je zařazena do transevropské silniční sítě22) je povinna 
zajistit posouzení dokumentace podle zvláštních předpisů o 

územním plánování a stavebním řádu5) a stavby samotné z 

hlediska zajištění bezpečnosti silničního provozu při užívání 

stavby (dále jen "audit bezpečnosti pozemních komunikací"). 

PT 2. 
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mka 
 

kritéria stanovená v příloze I. 
 
3. V hodnocení dopadů na bezpečnost silničního provozu se 

vysvětlí jednotlivé aspekty bezpečnosti silničního provozu, které 

přispívají k volbě navrhovaného řešení. Hodnocení dále obsahuje 

všechny příslušné informace nezbytné pro analýzu poměru 
nákladů a přínosů u různých hodnocených možností. 
 
Článek 4  
1. Členské státy zajistí, aby byly u všech projektů infrastruktury 

provedeny audity bezpečnosti silničního provozu. 

(2) Auditu bezpečnosti pozemních komunikací podle odstavce 1 

podléhá 
a) návrh dokumentace záměru, 
b) návrh projektové dokumentace, 
c) provedená stavba pro zkušební provoz a 
d) dokončená stavba pro kolaudační souhlas. 

  9936     
Čl. 4 odst. 2  Při provádění auditů bezpečnosti silničního provozu se členské 

státy snaží splnit kritéria stanovená v příloze II. 
Členské státy zajistí, aby byl jmenován auditor pro vykonání 

auditu navrhovaných vlastností projektu infrastruktury. 
Auditor je jmenován v souladu s čl. 9 odst. 4 a má nezbytné 

pravomoci a odbornou přípravu, stanovené v článku 9. Pokud 

audity provádí skupiny auditorů, musí být alespoň jeden člen této 

skupiny držitelem osvědčení o způsobilosti uvedeného v čl. 9 

odst. 3. 

13/1997 
152/2011 

§ 18g odst. 

7 věta 2. 
Minimální obsah auditu bezpečnosti pozemních komunikací 

stanoví prováděcí právní předpis. 
 

PT  

  13/1997 
152/2011 

§ 18h odst. 
1 a 2 

(1) Provádět audit bezpečnosti pozemních komunikací a 

zpracovávat zprávu o výsledku auditu podle § 18g odst. 3 může 

pouze fyzická osoba s platným povolením (dále jen "auditor 

bezpečnosti pozemních komunikací"). 
(2) Povolení podle odstavce 1 vydá Ministerstvo dopravy na 
žádost žadateli, který je bezúhonný a prokázal odbornou 

způsobilost k provádění auditu bezpečnosti pozemních 

komunikací. 

  

  104/1997 
317/2011 

Příloha č. 

12 Minimální rozsah auditu bezpečnosti pozemních komunikací 

I. Kritéria pro posouzení návrhu dokumentace záměru 

1. Přehledná a celková situace stavby 

komunikace, sezónní a klimatické podmínky a 
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povětrnostní podmínky  

2. Posouzení uspořádání křižovatek a úrovňových 

křížení (například železniční přejezdy) a jejich 

vzdálenosti 

3. Posouzení šířkového uspořádání prostoru 

komunikace  

4. Posouzení vhodnosti zvolené návrhové 

kategorie komunikace s ohledem na navazující 

úseky a očekávanou skladbu a intenzitu 

dopravního proudu 

5. Posouzení způsobu začlenění předmětné stavby 

do stávající sítě, včetně hodnocení dopadu na 
bezpečnost komunikací 

6. Posouzení základních dopravně inženýrských 

charakteristik navrhované stavby (například 

rychlost, hustota, intenzita) 

7. Posouzení směrového a výškového vedení 

trasy a jejich kombinací  

8. Prověření rozhledových poměrů 

9. Zhodnocení způsobu zajištění přechodu 

komunikace do zastavěného území 

10. Zhodnocení potřeb všech účastníků silničního 

provozu (chodců, cyklistů, motocyklistů, řidičů 

osobních a nákladních vozidel a osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace) 

11. Posouzení možností a dopadů veřejné dopravy 

II. Kritéria pro posouzení návrhu projektové dokumentace 

1. Posouzení parametrů návrhových prvků, včetně 

zemního tělesa a odvodnění 
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2. Posouzení správnosti, logické návaznosti a 

konzistence svislého a vodorovného 

dopravního značení, včetně posouzení 

možnosti předjíždění 

3. Prověření rozhledových poměrů 

4. Zhodnocení bezprostředního okolí komunikace 

a pevných překážek 

5. Posouzení osvětlení 

6. Posouzení prvků zeleně 

7. Zhodnocení potřeb všech účastníků silničního 

provozu (chodců, cyklistů, motocyklistů, řidičů 

osobních a nákladních vozidel a osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace) 

8. Posouzení parkovacích a odstavných ploch 

9. Posouzení aplikací prvků pasivní bezpečnosti 

(například střední dělicí pásy a zábrany proti 

srážkám určené k předcházení rizikům pro 

zranitelné účastníky silničního provozu) 

10. Posouzení případné místní a přechodné úpravy 

na komunikaci 

11. Posouzení výsledků předchozí fáze auditu 

bezpečnosti pozemní komunikace 

III. Kritéria pro posouzení provedené stavby pro zkušební 

provoz 

1. Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků 

silničního provozu a viditelnosti za různých 

podmínek (např. tma, povětrnostní podmínky) 

2. Posouzení správnosti užití a provedení 
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Pozná

mka 
 

dopravního značení a příslušenství komunikací, 

včetně světelného signalizačního zařízení 

sloužícího k řízení provozu průjezdního úseku 

dálnic a silnic 

3. Posouzení stavu vozovky 

4. Prověření odvodnění 

5. Posouzení existujících pevných překážek 

6. Prověření viditelnosti a rozhledových poměrů 

7. Posouzení aplikací pro prvky pasivní 

bezpečnosti 

8. Posouzení provedení prvků zeleně 

9. Posouzení výsledků předchozích fází auditu 

bezpečnosti pozemní komunikace 

IV. Kritéria pro posouzení dokončené stavby pro kolaudační 

souhlas 

1. Celkové zhodnocení bezpečnosti silničního 

provozu  

2. Situace širších vztahů komunikace 

3. Zhodnocení potřeb všech účastníků silničního 

provozu (chodců, cyklistů, motocyklistů, řidičů 

osobní a nákladních vozidel a osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace) 

4. Prověření viditelnosti a rozhledových poměrů 

5. Zhodnocení bezprostředního okolí komunikace 

a pevných překážek 

6. Posouzení aplikací prvků pasivní bezpečnosti 

7. Posouzení správnosti, konzistence a logičnosti 
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dopravního značení 
  8.    Posouzení výsledků předchozích fází auditu  
          bezpečnosti pozemní komunikace 

Čl. 4 odst.3 Audity bezpečnosti silničního provozu jsou nedílnou součástí 

projekčního procesu projektu infrastruktury ve fázi návrhu 

projektu, podrobného zpracování projektu, ve fázi předcházející 

zahájení provozu a ve fázi počátečního provozu. 
 

13/1997 
152/2011 

§ 18g odst. 

1 a 2 
(1) Osoba, která žádá o vydání stavebního povolení nebo o 
vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu pozemní komunikace, 

která je zařazena do transevropské silniční sítě22) je povinna 
zajistit posouzení dokumentace podle zvláštních předpisů o 

územním plánování a stavebním řádu5) a stavby samotné z 

hlediska zajištění bezpečnosti silničního provozu při užívání 

stavby (dále jen "audit bezpečnosti pozemních komunikací"). 
(2) Auditu bezpečnosti pozemních komunikací podle odstavce 1 

podléhá 
a) návrh dokumentace záměru, 
b) návrh projektové dokumentace, 
c) provedená stavba pro zkušební provoz a 
d) dokončená stavba pro kolaudační souhlas. 

PT  

  9936     
Čl. 4 odst. 4 a 5 (4) Členské státy zajistí, aby auditor pro každou fázi projektu 

infrastruktury určil v auditorské zprávě prvky projektu, které jsou 

z hlediska bezpečnosti klíčové. V případech, kdy jsou v průběhu 

auditu zjištěny nebezpečné prvky, ale návrh nebyl napraven před 

koncem dané fáze uvedené v příloze II, uvede příslušný subjekt 

důvody v příloze ke zprávě. 
(5) Členské státy zajistí, aby výsledkem zprávy uvedené v 
odstavci 4 byla odpovídající doporučení z hlediska bezpečnosti. 

13/1997 
152/2011 

§ 18g odst. 
3, 4, 5, 6 a 
7 věta 1.  

(3) Výsledkem auditu bezpečnosti pozemních komunikací je 

zpráva, která obsahuje zejména souhrnný popis předpokládaných 

dopadů stavebních, technických a provozních vlastností pozemní 

komunikace na bezpečnost silničního provozu při jejím užívání a 

návrhy na odstranění nebo snížení předpokládaných rizik, která 

plynou z vlastností pozemní komunikace pro účastníky silničního 

provozu. Osoba uvedená v odstavci 1 doplní zprávu 

vyhodnocením, zda a jakým způsobem vyhověla návrhům 

obsaženým ve zprávě, a u návrhů, kterým nevyhověla, uvede 

důvody jejich nepřijetí. 
(4) Osoba uvedená v odstavci 1 předloží speciálnímu stavebnímu 

úřadu k žádosti o vydání 
a) stavebního povolení zprávu a vyhodnocení u návrhů 

dokumentace podle odstavce 2 písm. a) a b) a 
b) kolaudačního souhlasu zprávu a vyhodnocení u stavby podle 

odstavce 2 písm. c) a d). 
(5) Ve stavebním povolení pro stavbu pozemní komunikace 

podle odstavce 1 speciální stavební úřad uloží provedení 

PT  
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zkušebního provozu podle zvláštních předpisů o územním 

plánování a stavebním řádu5). 
(6) Speciální stavební úřad ve stavebním řízení a v řízení o 

vydání kolaudačního souhlasu podle zvláštních předpisů o 

územním plánování a stavebním řádu5) ověří, zda je předložená 

zpráva a vyhodnocení podle odstavce 4 úplná a zda zpráva byla 

zpracována k tomu oprávněnou osobou. 
(7) Při zpracování auditu se zohlední zejména vliv okolí pozemní 

komunikace, vliv součástí a příslušenství pozemní komunikace a 

jejího připojení na ostatní pozemní komunikace a vliv charakteru 

provozu na pozemní komunikaci na bezpečnost provozu na této 

pozemní komunikaci. 
  9936     
Čl. 5 odst. 1  Členské státy zajistí, aby byla klasifikace úseků s častým 

výskytem nehod a klasifikace bezpečnosti sítě prováděna na 

základě přezkumů provozu silniční sítě uskutečněných alespoň 

jednou za tři roky. Členské státy se v souvislosti s tím snaží 

splnit kritéria stanovená v příloze III. 
 
 

13/1997 
80/2006 
152/2011 

§ 29a 
úvodní část 

+ odst. 1 
písm. d) a 

e)  

Ministerstvo dopravy nebo jím pověřená osoba vede Centrální 

evidenci pozemních komunikací. V Centrální evidenci 

pozemních komunikací se evidují: 
(…) 
d) informace o úsecích pozemních komunikací zařazených do 

transevropské silniční sítě22), jež jsou v provozu déle než 3 roky, 

s vysokým počtem dopravních nehod, při nichž došlo k usmrcení 

osoby, v poměru k intenzitě provozu na pozemní komunikaci, a 
e) informace o úsecích pozemních komunikací zařazených do 

transevropské silniční sítě22), u nichž by odstranění nebo snížení 

rizik plynoucích z vlastností pozemní komunikace pro účastníky 

provozu na pozemních komunikacích vedlo k výraznému snížení 

nákladů vynakládaných v důsledku dopravních nehod, při 

současném zohlednění nákladů na odstranění nebo snížení těchto 

rizik. 

PT  

Čl. 5 odst. 2 Členské státy zajistí, aby byly silniční úseky vykazující vyšší 

prioritu s ohledem na výsledky klasifikace úseků s častým 

výskytem nehod a s ohledem na klasifikaci bezpečnosti sítě 

posouzeny skupinami odborníků v rámci kontrol na místě, které 

proběhnou podle kritérií uvedených v bodě 3 přílohy III. Alespoň 

jeden člen skupiny odborníků musí splňovat požadavky 

stanovené v čl. 9 odst. 4 písm. a). 

13/1997 
152/2011 
268/2015 

18m odst. 1 
až 5 

Prohlídka pozemní komunikace 
 
(1) Vlastník pozemní komunikace podle § 18g odst. 1, jejíž úsek 

je zařazen do Centrální evidence pozemních komunikací podle § 

29a odst. 1 písm. e), nebo správce, je-li výkon správy této 

pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, zajistí 

bez zbytečného odkladu provedení prohlídky tohoto úseku. 

PT  
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 Prohlídka se zaměří na posouzení dopadů zejména stavebních, 

technických a provozních vlastností pozemní komunikace na 

bezpečnost pozemní komunikace. 
(2) Prohlídka musí být provedena skupinou nejméně 3 fyzických 

osob, z nichž alespoň jedna musí být auditorem bezpečnosti 

pozemních komunikací. 
(3) Na činnost auditora bezpečnosti pozemních komunikací při 

provádění prohlídky se § 18j odst. 1 a 2 vztahují obdobně. 
(4) Po ukončení prohlídky zpracuje auditor bezpečnosti 

pozemních komunikací zprávu o výsledcích prohlídky obsahující 

zejména popis zjištěných rizik a návrhy nápravných opatření 

včetně posloupnosti jejich provedení. Při zpracování zprávy 

auditor bezpečnosti pozemních komunikací zohlední obsah 
předchozích zpráv o výsledcích prohlídek posuzovaného úseku 

pozemní komunikace, byly-li zpracovány, a údaje o dopravních 

nehodách na posuzovaném úseku pozemní komunikace. Před 

zpracováním zprávy auditor bezpečnosti pozemních komunikací 

projedná její obsah s vlastníkem dotčené pozemní komunikace a 

správcem, je-li výkon správy dotčené pozemní komunikace 

zajišťován prostřednictvím správce. 
(5) Zprávu o výsledcích prohlídky předá auditor bezpečnosti 

pozemních komunikací vlastníku dotčené pozemní komunikace a 
správci, je-li výkon správy dotčené pozemní komunikace 

zajišťován prostřednictvím správce. 
  

Čl. 5 odst. 3 Členské státy zajistí, aby se nápravná opatření zaměřila na 

silniční úseky uvedené v odstavci 2. Prioritu mají opatření 

uvedená v bodě 3 písm. e) přílohy III, přičemž pozornost bude 

věnována opatřením s nejpříznivějším poměrem nákladů k 

přínosům. 
 

13/1997 
152/2011 
268/2015 

§ 18m odst. 

6 
Při péči o pozemní komunikaci podle § 9 odst. 4 vlastník zajistí 

provedení nápravných opatření uvedených ve zprávě, pokud je to 

technicky možné a ekonomicky únosné při zajištění řádné péče o 

síť pozemních komunikací v jeho vlastnictví a její plánovaný 

rozvoj. Ustanovení zvláštních právních předpisů tím nejsou 

dotčena3). 

PT  

Čl. 5 odst. 4 4. Členské státy zajistí, aby byly umístěny vhodné značky 

upozorňující účastníky silničního provozu na ty úseky silniční 

infrastruktury, na nichž probíhají opravy a které tak mohou 

ohrozit bezpečnost účastníků silničního provozu. Toto značení 

13/1997 
268/2015 
 

§ 24 odst. 8 (8) V případě nebezpečí z prodlení (živelní pohromy, dopravní 

nehody, zřícení nebo poškození objektů) musí příslušnou část 

pozemní komunikace neprodleně uzavřít a označit alespoň 

provizorním způsobem její vlastník. V případě havárie 

PT  
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zahrnuje i značky viditelné ve dne i v noci, jež se nacházejí v 

bezpečné vzdálenosti, a musí být v souladu s ustanoveními 

vídeňské Úmluvy o silničních značkách a signálech z roku 1968. 
 
5. Členské státy zajistí, aby byli účastníci silničního provozu 

informováni o existenci úseků s častým výskytem nehod 
prostřednictvím vhodných opatření. Pokud se členské státy 

rozhodnou pro rozmísťování značek, musí to být v souladu s 

ustanoveními vídeňské Úmluvy o silničních značkách a signálech 

z roku 1968. 

inženýrské sítě nebo jiného vedení je povinen příslušnou část 

pozemní komunikace neprodleně uzavřít a alespoň provizorně 

označit vlastník této inženýrské sítě nebo tohoto vedení a věc 

neprodleně oznámit vlastníkovi pozemní komunikace. Tím není 

dotčeno ustanovení § 36 odst. 6. 

  294/2015 §2 odst. 1 (1) Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly pro 

účastníky provozu na pozemních komunikacích, pro které jsou 

určeny, včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. 

  

  294/2015 Příloha 1, 
č. A 15 
 

Práce na silnici   

  294/2015 Příloha 1, 

č. A 22  
Jiné nebezpečí    

  294/2015 Příloha 1, 
Č. A 27 

Nehoda   

  294/2015 Příloha 5, 
č. IP 22 

Změna organizace dopravy   

  294/2015 Příloha 10, 
č. Z7 

Pojízdná uzavírková tabule   

Čl. 6 1. Členské státy zajistí, aby bezpečnostní inspekce byly 

prováděny u silnic v provozu s cílem určit prvky související s 

bezpečností silničního provozu a předejít nehodám. 
 
2. Bezpečnostní inspekce sestávají z pravidelných kontrol 

silniční sítě a z průzkumů, jaký případný vliv na bezpečnost 

dopravního provozu mohou mít práce na silnici. 
 
3. Členské státy zajistí, aby příslušný subjekt prováděl pravidelné 

inspekce. Tyto inspekce se provádějí v takových intervalech, 

které postačují k zajištění přiměřené úrovně bezpečnosti u dané 

13/1997 
268/2015 

§ 9 odst. 6 (6) Prováděcí právní předpis stanoví členění, rozsah, obsah, 

četnost a způsob provádění prohlídek dálnic, silnic a místních 

komunikací, členění, rozsah, obsah a způsob provádění údržby a 

opravy dálnic, silnic a místních komunikací a obsah, rozsah, 

formu a způsob vedení evidence dálnic, silnic a místních 

komunikací. 
  
  

PT  
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silniční infrastruktury. 
 
4. Aniž jsou dotčeny pokyny přijaté podle článku 8, přijmou 

členské státy pokyny týkající se dočasných bezpečnostních 

opatřeních při pracích na silnici. Rovněž zavedou vhodný systém 

kontroly, zajišťující řádné uplatňování uvedených pokynů. 
 

  104/1997 
317/2011 

§ 6 odst. 1 

věta 2.  
Prohlídky se dělí na běžné, hlavní, mimořádné a bezpečnostní 

inspekce komunikací zařazených do transevropské silniční sítě. 
  

  104/1997 
317/2011 

§ 7a Bezpečnostní inspekce 
 

(1) Bezpečnostní inspekcí se rozumí posouzení dopadů 

stavebních, technických a provozních vlastností komunikace na 

bezpečnost silničního provozu při jejím užívání a vyhodnocení 

rizik, která plynou z vlastností komunikace pro účastníky 

silničního provozu. Bezpečnostní inspekci zajišťuje vlastník nebo 

správce komunikace zařazené do transevropské silniční sítě. 

Bezpečnostní inspekci provádí auditor bezpečnosti pozemních 

komunikací společně s alespoň jednou další fyzickou osobou.  
(2) Bezpečnostní inspekce se provádí jednou za 5 let. 
(3) Minimální rozsah bezpečnostní inspekce je uveden v příloze 

č. 11. 

  

  104/1997 
317/2011 

Příloha č. 

11 
Minimální rozsah bezpečnostní inspekce 

 
1. Prověření dostupných dopravně inženýrských 

charakteristik (například rychlost, hustota, intenzita) 
2. Prověření šířkového uspořádání prostoru 

komunikace, včetně způsobu zajištění přechodu 

komunikace do zastavěného území 
3. Posouzení směrového a výškového vedení 
4. Posouzení uspořádání křižovatky (rozhledové 

poměry, připojovací a odbočovací pruhy) a pohybů 

vozidel v křižovatce 
5. Posouzení stavu vozovky a krajnic (např. 

protismykové vlastnosti, odvodnění, kvalita 
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Pozná

mka 
 

povrchu) 
6. Posouzení parkovacích a odstavných stání 
7. Posouzení správnosti užití a provedení dopravního 

značení a příslušenství komunikací, včetně 

světelného signalizačního zařízení sloužícího 

k řízení provozu průjezdního úseku dálnic a silnic  
8. Posouzení osvětlení 
9. Posouzení existujících pevných překážek a aplikací 

prvků pasivní bezpečnosti (např. podpěrné 

konstrukce, zeleň, reklamní zařízení, nebezpečný 

tvar příkopu, svodidla, zábradlí) 
10. Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků silničního 

provozu a viditelnosti za různých podmínek (např. 

tma, povětrnostní podmínky) 
11. Posouzení železničních přejezdů (např. svislé a 

vodorovné dopravní značení, rozhledové poměry, 

úhel křížení, přejezdové zabezpečovací zařízení)  
12. Posouzení vlivu prací na komunikaci na bezpečnost 

silničního provozu 
               13.  Závěry a doporučení 

Čl. 7 odst. 1 Členské státy zajistí, aby příslušný subjekt vypracoval zprávu o 

nehodě pro každou smrtelnou nehodu, k níž došlo na silnici 

uvedené v čl. 1 odst. 2. Členské státy vyvinou úsilí, aby do této 

zprávy byly zahrnuty všechny prvky uvedené v příloze IV. 
 

361/2000 
411/2005 
249/2014 

§ 123 (1) Evidenci dopravních nehod vede policie. 
(2) Evidence dopravních nehod obsahuje 
a) údaje o účastnících dopravní nehody, 
 b) údaje o vozidlech, která měla účast na dopravní nehodě, 
 c) údaje o místu a době dopravní nehody, 
 d) údaje o příčinách dopravní nehody. 
(3) Centrální evidenci dopravních nehod vede Ministerstvo 

vnitra. Policie předává aktualizované podklady do centrální 

evidence dopravních nehod. 
(4) Pro výdej údajů z evidence dopravních nehod platí obdobně 

ustanovení § 121. 
 (5) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení záznamů v 

evidenci dopravních nehod, podrobnosti o údajích vedených v 

evidenci dopravních nehod a způsob předávání podkladů do 

centrální evidence dopravních nehod. 

PT  
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Čl. 7 odst. 2 Členské státy vypočítají průměrné sociální náklady spojené se 

smrtelnými nehodami a průměrné sociální náklady spojené s 

vážnými nehodami, ke kterým na jejich území dochází. Členské 

státy se mohou rozhodnout, zda budou dále rozlišovat nákladové 

sazby, které budou aktualizovány alespoň jednou za pět let. 
 

  Směřuje k úkonům státu na administrativní úrovni; nevyžaduje 

výslovnou transpozici. 
NT  

Čl. 8 odst. 1 Členské státy zajistí, aby byly do 19. prosince 2011 přijaty 

pokyny, pokud ještě nebyly přijaty, s cílem podpořit příslušné 

subjekty při uplatňování této směrnice. 
 

  Směřuje k úkonům státu na administrativní úrovni; nevyžaduje 

výslovnou transpozici. 
NT  

Čl. 8 odst. 2 Členské státy oznámí Komisi tyto pokyny do tří měsíců od dne 

jejich přijetí či změny. 
  Upravuje komunikaci mezi Komisí a členským státem; 

nevyžaduje výslovnou transpozici. 
 

NT  

Čl. 8 odst. 3 Komise je zveřejní na internetových stránkách. 
 

  Upravuje činnost Komise. NT  

Čl. 9  1. Členské státy zajistí, aby byly do 19. prosince 2011 přijaty, 

pokud ještě nebyly přijaty, osnovy odborné přípravy pro auditory 

bezpečnosti silničního provozu. 
2. Členské státy zajistí, aby v případech, kdy auditoři bezpečnosti 

silničního provozu vykonávají úkoly podle této směrnice, 

podstoupili počáteční odbornou přípravu, po jejímž ukončení jim 

bude uděleno osvědčení o způsobilosti, a aby se účastnili 

pravidelných následných školení. 
3. Členské státy zajistí, aby byli auditoři bezpečnosti silničního 

provozu držiteli osvědčení o způsobilosti. Osvědčení udělená 

před vstupem této směrnice v platnost se uznávají. 
4. Členské státy zajistí, aby byli auditoři jmenováni v souladu s 

následujícími požadavky: 
a) mají odpovídající zkušenosti nebo odbornou přípravu v oblasti 

projektování silnic, techniky bezpečnosti silničního provozu a 
analýzy nehod; 
b) po uplynutí dvou let od přijetí pokynů podle článku 8 

členskými státy, provádějí audity bezpečnosti silničního provozu 

pouze auditoři nebo skupiny auditorů, kteří splňují požadavky 

stanovené v odstavcích 2 a 3; 

13/1997 
152/2011 
268/2015 

§ 18h,  
§ 18i, 
§ 18j,  
§ 18k a 
§ 18l 

§ 18h 
 

Auditor bezpečnosti pozemních komunikací 
 
(1) Provádět audit bezpečnosti pozemních komunikací a 

zpracovávat zprávu o výsledku auditu podle § 18g odst. 3 může 

pouze fyzická osoba s platným povolením (dále jen "auditor 

bezpečnosti pozemních komunikací"). 
(2) Povolení podle odstavce 1 vydá Ministerstvo dopravy na 

žádost žadateli, který je bezúhonný a prokázal odbornou 

způsobilost k provádění auditu bezpečnosti pozemních 

komunikací. 
(3) Ministerstvo dopravy zveřejní způsobem umožňujícím 

dálkový přístup seznam jmen a příjmení, identifikačních čísel 

osoby a sídla nebo místa podnikání auditorů bezpečnosti 

pozemních komunikací, kteří jsou držiteli platného osvědčení, a 

pravidelně jej aktualizuje. 
(4) Za bezúhonného podle odstavce 2 se nepovažuje ten, kdo byl 

pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již 

samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu 

PT  
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mka 
 

c) pro účely auditovaného projektu infrastruktury se auditor 
nesmí v době auditu účastnit plánování nebo provozu dotčeného 

projektu infrastruktury. 
 

uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně 

jednoho roku. 
(5) Za účelem zjištění, zda je žadatel bezúhonný, si Ministerstvo 

dopravy vyžádá podle zvláštního právního předpisu23) výpis z 

evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence 

Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v 

elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 
 
 

§ 18i 
 

Odborná způsobilost 
 
(1) Odbornou způsobilost prokazuje žadatel 
a) absolvováním bakalářského, magisterského nebo doktorského 

studijního programu24) v oblasti technických věd a technologií 

nebo ukončeným vyšším odborným vzděláním nebo středním 

vzděláním s maturitní zkouškou v oborech souvisejících s 

prováděním auditu bezpečnosti pozemních komunikací, 
b) praxí v oblasti bezpečnosti silničního provozu v délce 
1. 3 roky, pokud absolvoval bakalářský, magisterský nebo 

doktorský studijní program24), 
2. 4 roky, pokud absolvoval vyšší odborné vzdělání, nebo 
3. 5 let, pokud absolvoval střední vzdělání s maturitní zkouškou, 

a 
c) úspěšným složením zkoušky. 
(2) Zkouška zahrnuje ověření znalostí potřebných pro provedení 

auditu v rozsahu podle § 18g odst. 7. Zkoušku skládá žadatel 

před komisí jmenovanou Ministerstvem dopravy. Komise musí 

být nejméně tříčlenná a mít lichý počet členů. Předsedou komise 

musí být zaměstnanec zařazený k výkonu práce v Ministerstvu 

dopravy. O výsledku zkoušky vyhotoví komise protokol, který 

její předseda předá bez zbytečného odkladu Ministerstvu dopravy 
a oznámí výsledky zkoušky žadateli. 
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(3) Skládat zkoušku může pouze žadatel, který absolvoval 

školení pro získání potřebných znalostí, dovedností a postupů pro 

provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací v rozsahu 

podle § 18g odst. 7. 
(4) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, obsah a způsob 

provádění zkoušky, způsob hodnocení výsledků zkoušky, rozsah 

a obsah školení a obory související s auditem bezpečnosti 

pozemních komunikací. 
 

§ 18j 
 

Povinnosti auditora bezpečnosti pozemních komunikací 
 
(1) Auditor bezpečnosti pozemních komunikací nesmí provádět 

audit bezpečnosti pozemních komunikací u staveb pozemních 

komunikací, na jejichž přípravě anebo provádění se podílel, 

podílí nebo má podílet sám nebo 
a) jeho příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo partner, 
nebo 
b) osoba, s níž je  
1. ve vztahu jako společník, člen orgánů společnosti, družstva 

nebo jako účastník sdružení,  
2. v základním pracovněprávním vztahu, nebo  
3. ve vztahu obchodním nebo obdobném a tento vztah by mohl 

ohrozit nezávislost nebo nestrannost auditora bezpečnosti 

pozemních komunikací. 
 (2) Auditor bezpečnosti pozemních komunikací je povinen 

postupovat při auditu bezpečnosti pozemních komunikací a 

vyhotovení zprávy podle § 18g odst. 3 nestranně a s řádnou 

odbornou péčí. 
(3) Auditor bezpečnosti pozemních komunikací je povinen 

Ministerstvu dopravy sdělit, že přestal splňovat podmínku 

bezúhonnosti podle § 18h odst. 4, bez zbytečného odkladu poté, 

co se o této skutečnosti dozví. 
(4) Auditor bezpečnosti pozemních komunikací je povinen 
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účastnit se pravidelného školení, jehož předmětem je udržování a 

prohlubování potřebných znalostí, dovedností a postupů pro 

provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací. 

Pravidelného školení se auditor bezpečnosti pozemních 

komunikací zúčastní do konce třetího roku ode dne 
a) vydání povolení podle § 18h odst. 1, nebo 
b) konání předchozího pravidelného školení. 
(5) Rozsah a obsah pravidelného školení stanoví prováděcí 

právní předpis. 
 

§ 18k 
 
Odnětí povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací 
 

(1) Ministerstvo dopravy odejme povolení podle § 18h 

odst. 1 auditoru bezpečnosti pozemních komunikací, který 
a) přestal být bezúhonný, 
b) opakovaně nebo hrubým způsobem porušil povinnosti podle § 

18j odst. 1 nebo 2, 
c) nezúčastnil se pravidelného školení podle § 18j odst. 4, nebo 
d) o odnětí požádal. 
 (2) Auditor bezpečnosti pozemních komunikací, kterému bylo 

povolení odejmuto podle odstavce 1 písm. b), může o vydání 

nového povolení požádat až po uplynutí 3 let ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí o odnětí povolení. 
 

§ 18l 
 

Akreditace k poskytování školení 
 
(1) Školení podle § 18i odst. 3 a § 18j odst. 4 může poskytovat 

pouze osoba, které byla udělena akreditace k provozování této 
činnosti Ministerstvem dopravy. 
(2) Akreditaci udělí Ministerstvo dopravy osobě, která doloží, že 
a) má vytvořen plán pro zajištění školení, ve kterém vymezí 
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infrastruktury 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Frasch, 27.11.2015 

Mgr. Semelová, 13.07.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

organizaci, rozsah a způsob školení, včetně dozoru, 
b) školení budou zajišťovat odborně způsobilé osoby, které mají 

ukončené vzdělání podle § 18i odst. 1 písm. a)  
a 5 let praxe v oblasti posuzování bezpečnosti pozemních 

komunikací, 
c) má právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného 

pro poskytování školení a 
d) uhradila Ministerstvu dopravy správní poplatek. 
(3) Osoba, které byla udělena akreditace k poskytování školení, 

je povinna 
a) zajišťovat školení podle vytvořeného plánu, 
b) zajišťovat školení odborně způsobilými osobami a 
c) mít po celou dobu provozování své činnosti právo k užívání 
nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování 

školení a mít tyto prostory a vybavení po celou dobu k dispozici.  
(4) Ministerstvo dopravy odejme akreditaci k poskytování 

školení osobě, která opakovaně nebo hrubým způsobem porušila 

povinnosti podle odstavce 3. 
(5) Ministerstvo dopravy zveřejní způsobem umožňujícím 

dálkový přístup seznam jmen a příjmení, obchodních firem nebo 

názvů, identifikačních čísel osoby a sídel nebo míst podnikání 

osob, kterým udělilo akreditaci, a pravidelně jej aktualizuje. 
  104/1997 

317/2011 
§ 38,  
§ 38a a  
§ 38b 

§ 38 
Obory související s auditem bezpečnosti pozemních 

komunikací 
 Obory související s auditem bezpečnosti pozemních komunikací 

jsou dopravní stavitelství a dopravní inženýrství. 
 
§ 38a 
Rozsah a obsah školení auditorů bezpečnosti pozemních 

komunikací  
(1) Rozsah školení pro získání potřebných znalostí, 

dovedností a postupů pro provádění auditu bezpečnosti 

pozemních komunikací je 40 hodin.  Školení je zaměřeno na 
a) teorii nehodovosti a bezpečnost silničního provozu,  
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mka 
 

b) utváření komunikací bezpečných pro účastníky 

silničního provozu a  
c) právní a technické normy upravující bezpečnost 

silničního provozu a provádění auditu bezpečnosti pozemních 

komunikací. 
(2) Školení se skládá z teoretické výuky v rozsahu 24 hodin, 
praktické výuky v rozsahu 16 hodin a zpracování případové 

studie.  
(3) Pravidelné školení se provádí formou teoretické výuky 

v rozsahu 16 hodin se zaměřením na prohloubení a udržování 

znalostí získaných podle odstavce 2. 
 
§ 38b 
Zkouška k prokázání odborné způsobilosti auditorů 

bezpečnosti pozemních komunikací 
(1) Zkouška k prokázání odborné způsobilosti auditora 

bezpečnosti pozemních komunikací se skládá z písemného testu 

a ústního pohovoru před zkušební komisí. 
(2) Písemný test se skládá ze 45 otázek rozdělených do 3 

skupin podle tematických okruhů školení uvedených v § 38a 

odstavci 1. Každá skupina se skládá z 15 otázek. Každé otázce 

jsou přiřazeny 4 možné odpovědi, z nichž pouze 1 je správná. 

Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem. 
(3) Ústní pohovor se skládá z otevřených otázek k prověření 

hlubších znalostí tematických okruhů uvedených v odstavci 2 a 

vzájemných souvislostí. 
(4) Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ 

nebo „neprospěl“. K hodnocení stupněm „prospěl“ je třeba získat 

v testu alespoň 39 bodů a správně zodpovědět otázky alespoň ze 

dvou tematických okruhů v ústním pohovoru. 
(5) Protokol o výsledku zkoušky obsahuje 

a) označení „protokol o výsledku zkoušky k prokázání 

odborné způsobilosti auditora bezpečnosti pozemních 

komunikací“, 
b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a 
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adresu bydliště zkoušeného, 
c) místo a datum konání zkoušky, 
d) celkový výsledek zkoušky a 

      e)     jména, příjmení a podpisy všech členů zkušební komise. 
Čl. 10 S cílem zvýšit v Evropské unii bezpečnost silnic, které nejsou 

součástí transevropské silniční sítě, zavede Komise ucelený 

systém výměny osvědčených postupů mezi členskými státy, 

který bude mimo jiné zahrnovat stávající projekty zaměřené na 

bezpečnost silniční infrastruktury a ověřené technologie 
bezpečnosti silničního provozu. 

  Upravuje činnost Komise. NT  

Čl. 11 1. Komise podporuje a vytváří struktury pro výměnu znalostí a 

osvědčených postupů mezi členskými státy a uplatňuje přitom 

zkušenosti získané v rámci příslušných mezinárodních fór s 

cílem dosahovat neustálého zlepšování postupů v oblasti řízení 

bezpečnosti týkajících se silniční infrastruktury v Evropské unii. 
2. Komisi je nápomocen výbor uvedený v článku 13. Pokud je 

nezbytné přijmout konkrétní opatření, přijímají se taková 

opatření regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3. 
3. Pokud jde o záležitosti týkající se technických aspektů 

bezpečnosti, mohou být, je-li to vhodné, konzultovány nevládní 

organizace zabývající se bezpečností a řízením silniční 

infrastruktury. 

  Upravuje komitologii. NT  

Čl. 12 Přílohy této směrnice se mění za účelem přizpůsobení se 

technickému pokroku v souladu s regulativním postupem s 

kontrolou podle čl. 13 odst. 3. 

  Upravuje komitologii. NT  

Čl. 13 1. Komisi je nápomocen výbor. 
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 

rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného 

rozhodnutí. 
Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři 

měsíce. 
3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a 

článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 

zmíněného rozhodnutí. 

  Upravuje komitologii. NT  

Čl. 14 1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy   Transpoziční a notifikační povinnost. NT  
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Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 19. prosince 

2010. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů. 
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení 

vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti 

působnosti této směrnice. 
Čl. 15 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 
  Platnost. NT  

Čl. 16 Tato směrnice je určena členským státům.   Adresáti. NT  
Příloha I. HODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST SILNIČNÍHO 

PROVOZU U PROJEKTŮ INFRASTRUKTURY 
 

  Fakultativní (doporučující) ustanovení, viz čl. 3 odst. 2. NT 2.  

Příloha II AUDITY BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU PRO 

PROJEKTY INFRASTRUKTURY 
104/1997 
317/2011 

Příloha č. 

12 Minimální rozsah auditu bezpečnosti pozemních komunikací 

V. Kritéria pro posouzení návrhu dokumentace záměru 

1. Přehledná a celková situace stavby 

komunikace, sezónní a klimatické podmínky a 

povětrnostní podmínky  

2. Posouzení uspořádání křižovatek a úrovňových 

křížení (například železniční přejezdy) a jejich 

vzdálenosti 

3. Posouzení šířkového uspořádání prostoru 

komunikace  

4. Posouzení vhodnosti zvolené návrhové 

kategorie komunikace s ohledem na navazující 

úseky a očekávanou skladbu a intenzitu 

dopravního proudu 

5. Posouzení způsobu začlenění předmětné stavby 

do stávající sítě, včetně hodnocení dopadu na 

bezpečnost komunikací 

6. Posouzení základních dopravně inženýrských 

charakteristik navrhované stavby (například 

rychlost, hustota, intenzita) 

NT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                                        ST 32008L0096.doc      str. 23 z 28                  

Celex: 32008L0096 Lhůta pro implementaci 19.12.2010 Úřední věstník                     L 319 2008 Gestor MD Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Frasch, 27.11.2015 
Mgr. Semelová, 13.07.2020 

Název: Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008 o řízení bezpečnosti silniční 

infrastruktury 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Frasch, 27.11.2015 

Mgr. Semelová, 13.07.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

7. Posouzení směrového a výškového vedení 

trasy a jejich kombinací  

8. Prověření rozhledových poměrů 

9. Zhodnocení způsobu zajištění přechodu 

komunikace do zastavěného území 

10. Zhodnocení potřeb všech účastníků silničního 

provozu (chodců, cyklistů, motocyklistů, řidičů 

osobních a nákladních vozidel a osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace) 

11. Posouzení možností a dopadů veřejné dopravy 

VI. Kritéria pro posouzení návrhu projektové dokumentace 

1. Posouzení parametrů návrhových prvků, včetně 

zemního tělesa a odvodnění 

2. Posouzení správnosti, logické návaznosti a 

konzistence svislého a vodorovného 

dopravního značení, včetně posouzení 

možnosti předjíždění 

3. Prověření rozhledových poměrů 

4. Zhodnocení bezprostředního okolí komunikace 

a pevných překážek 

5. Posouzení osvětlení 

6. Posouzení prvků zeleně 

7. Zhodnocení potřeb všech účastníků silničního 

provozu (chodců, cyklistů, motocyklistů, řidičů 

osobních a nákladních vozidel a osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace) 

8. Posouzení parkovacích a odstavných ploch 
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9. Posouzení aplikací prvků pasivní bezpečnosti 

(například střední dělicí pásy a zábrany proti 

srážkám určené k předcházení rizikům pro 

zranitelné účastníky silničního provozu) 

10. Posouzení případné místní a přechodné úpravy 

na komunikaci 

11. Posouzení výsledků předchozí fáze auditu 

bezpečnosti pozemní komunikace 

VII. Kritéria pro posouzení provedené stavby pro zkušební 

provoz 

1. Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků 

silničního provozu a viditelnosti za různých 

podmínek (např. tma, povětrnostní podmínky) 

2. Posouzení správnosti užití a provedení 

dopravního značení a příslušenství komunikací, 

včetně světelného signalizačního zařízení 

sloužícího k řízení provozu průjezdního úseku 

dálnic a silnic 

3. Posouzení stavu vozovky 

4. Prověření odvodnění 

5. Posouzení existujících pevných překážek 

6. Prověření viditelnosti a rozhledových poměrů 

7. Posouzení aplikací pro prvky pasivní 

bezpečnosti 

8. Posouzení provedení prvků zeleně 

9. Posouzení výsledků předchozích fází auditu 

bezpečnosti pozemní komunikace 

VIII. Kritéria pro posouzení dokončené stavby pro 
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kolaudační souhlas 

1. Celkové zhodnocení bezpečnosti silničního 

provozu  

2. Situace širších vztahů komunikace 

3. Zhodnocení potřeb všech účastníků silničního 

provozu (chodců, cyklistů, motocyklistů, řidičů 

osobní a nákladních vozidel a osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace) 

4. Prověření viditelnosti a rozhledových poměrů 

5. Zhodnocení bezprostředního okolí komunikace 

a pevných překážek 

6. Posouzení aplikací prvků pasivní bezpečnosti 

7. Posouzení správnosti, konzistence a logičnosti 

dopravního značení 
  8.    Posouzení výsledků předchozích fází auditu  
          bezpečnosti pozemní komunikace 

Příloha III body 

1. a 2.  
1. Určení silničních úseků s častým výskytem nehod 
Při určování silničních úseků s častým výskytem nehod se 

zohlední alespoň počet smrtelných nehod, které se udály v 

předchozích letech na jednotce silniční délky v poměru k 

intenzitě dopravy, a v případě křižovatek počet takových nehod 

na křižovatku. 
2. Určení úseků pro účely analýzy při klasifikaci bezpečnosti sítě 
Při určování úseků pro účely analýzy při klasifikaci bezpečnosti 

sítě se zohledňují potenciální úspory v nákladech na likvidaci 

škod způsobených nehodami. Silniční úseky se klasifikují v 

rámci kategorií. Pro každou kategorii silnic se silniční úseky 

analyzují a klasifikují podle aspektů souvisejících s bezpečností, 

jako je výskyt dopravních nehod, intenzita a skladba dopravy. 
Pro každou silniční kategorii bude výsledkem klasifikace 

bezpečnosti sítě prioritní seznam silničních úseků, kde se 

13/1997 
80/2006 
152/2011 

§ 29a 

úvodní část 

+ odst. 1 
písm. d) a 

e)  

Ministerstvo dopravy nebo jím pověřená osoba vede Centrální 

evidenci pozemních komunikací. V Centrální evidenci 

pozemních komunikací se evidují: 
(…) 
d) informace o úsecích pozemních komunikací zařazených do 

transevropské silniční sítě22), jež jsou v provozu déle než 3 roky, 

s vysokým počtem dopravních nehod, při nichž došlo k usmrcení 

osoby, v poměru k intenzitě provozu na pozemní komunikaci, a 
e) informace o úsecích pozemních komunikací zařazených do 

transevropské silniční sítě22), u nichž by odstranění nebo snížení 

rizik plynoucích z vlastností pozemní komunikace pro účastníky 

provozu na pozemních komunikacích vedlo k výraznému snížení 

nákladů vynakládaných v důsledku dopravních nehod, při 

současném zohlednění nákladů na odstranění nebo snížení těchto 

rizik. 

PT  
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Ustanovení 

(článek,odst., 
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/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

předpokládá, že zlepšení infrastruktury bude vysoce účinné. 
Příloha III bod 

3.  
3. Prvky hodnocení pro kontroly na místě prováděné skupinami 

odborníků: 
a) popis silničního úseku; 
b) odkaz na případné předchozí zprávy týkající se stejného 

silničního úseku; 
c) analýza případných zpráv o nehodách; 
d) počet nehod, úmrtí a vážně zraněných za poslední tři roky; 
e) soubor případných nápravných opatření, která mají 

uskutečněna v různých termínech, s ohledem například na: 
- odstranění či ochranu pevných překážek na krajnicích, 
- snížení omezení rychlosti a intenzivnější vymáhání dodržování 

omezení rychlosti v daném místě, 
- zlepšení viditelnosti za různých povětrnostních a světelných 

podmínek, 
- zlepšení bezpečnostních podmínek vybavení krajnic, jako např. 

systémů silničních zábran, 
- zlepšení logické návaznosti, viditelnosti, čitelnosti a umístění 

dopravního značení (včetně používání zdrsněných pruhů), značek 

a signálů, 
- ochranu před padajícími kameny, sesuvy půdy a lavinami, 
- zvýšení přilnavosti/drsnosti vozovky, 
- novou úpravu systémů silničních zábran, 
- výstavbu a vylepšení svodidel mezi protisměrnými jízdními 

pruhy, 
- změnu uspořádání předjíždění, 
- zlepšení dopravních uzlů, včetně úrovňových křížení silnice se 

železnicí, 
- změnu trasování, 
- změnu šířky silnice, přidání zpevněné krajnice, 
- instalaci systému řízení a kontroly dopravy, 
- omezení případných konfliktů se zranitelnými účastníky 

silničního provozu, 
- přestavbu silnice za účelem dosažení souladu se současnými 

projekčními standardy, 

13/1997 
152/2011 
268/2015 

18m odst. 1 
až 5 

Prohlídka pozemní komunikace 
 
(1) Vlastník pozemní komunikace podle § 18g odst. 1, jejíž úsek 

je zařazen do Centrální evidence pozemních komunikací podle § 

29a odst. 1 písm. e), nebo správce, je-li výkon správy této 

pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, zajistí 

bez zbytečného odkladu provedení prohlídky tohoto úseku. 

Prohlídka se zaměří na posouzení dopadů zejména stavebních, 

technických a provozních vlastností pozemní komunikace na 
bezpečnost pozemní komunikace. 
(2) Prohlídka musí být provedena skupinou nejméně 3 fyzických 

osob, z nichž alespoň jedna musí být auditorem bezpečnosti 

pozemních komunikací. 
(3) Na činnost auditora bezpečnosti pozemních komunikací při 

provádění prohlídky se § 18j odst. 1 a 2 vztahují obdobně. 
(4) Po ukončení prohlídky zpracuje auditor bezpečnosti 

pozemních komunikací zprávu o výsledcích prohlídky obsahující 

zejména popis zjištěných rizik a návrhy nápravných opatření 

včetně posloupnosti jejich provedení. Při zpracování zprávy 

auditor bezpečnosti pozemních komunikací zohlední obsah 

předchozích zpráv o výsledcích prohlídek posuzovaného úseku 

pozemní komunikace, byly-li zpracovány, a údaje o dopravních 

nehodách na posuzovaném úseku pozemní komunikace. Před 

zpracováním zprávy auditor bezpečnosti pozemních komunikací 

projedná její obsah s vlastníkem dotčené pozemní komunikace a 

správcem, je-li výkon správy dotčené pozemní komunikace 

zajišťován prostřednictvím správce. 
(5) Zprávu o výsledcích prohlídky předá auditor bezpečnosti 

pozemních komunikací vlastníku dotčené pozemní komunikace a 

správci, je-li výkon správy dotčené pozemní komunikace 

zajišťován prostřednictvím správce. 

PT  
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Pozná

mka 
 

- obnovu či výměnu vozovky, 
- používání inteligentních dopravních značek, 
- zlepšení inteligentních dopravních systémů a dopravní 

telematiky pro účely interoperability, nouzových situací a 

signalizace. 
Příloha IV INFORMACE O NEHODÁCH ZAHRNUTÉ DO ZPRÁV O 

NEHODÁCH 
 

361/2000 
411/2005 
249/2014 

§ 123 (1) Evidenci dopravních nehod vede policie. 
(2) Evidence dopravních nehod obsahuje 
a) údaje o účastnících dopravní nehody, 
 b) údaje o vozidlech, která měla účast na dopravní nehodě, 
 c) údaje o místu a době dopravní nehody, 
 d) údaje o příčinách dopravní nehody. 
(3) Centrální evidenci dopravních nehod vede Ministerstvo 

vnitra. Policie předává aktualizované podklady do centrální 

evidence dopravních nehod. 
(4) Pro výdej údajů z evidence dopravních nehod platí obdobně 

ustanovení § 121. 
(5) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení záznamů v 

evidenci dopravních nehod, podrobnosti o údajích vedených v 

evidenci dopravních nehod a způsob předávání podkladů do 

centrální evidence dopravních nehod. 

PT  

 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 

č 
Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost 

předpisu 
1.  13/1997 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 01.04. 1997 
2.  361/2000 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 01.01.2001 
3.  249/2014 Zákon č. 249/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 
01.01.2015 

4.  411/2005 Zákon č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

01.07.2006 
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5.  80/2006 Zákon č. 80/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2006 
6.  152/2011 Zákon č. 152/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2011 
7.  104/1997 Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 07.05.1997 
8.  317/2011 Vyhláška č. 317/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  27.10.2011 
9.  268/2015 Zákon č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
31.12.2015 

10.  294/2015 Vyhláška č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 1.1.2016 
 
 
 
2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.

č. 
Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum 
předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1. 9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona zahájena předloženo 01.07.2023 

 
 
3. Poznámky  

Poř.

č. 
Text poznámky 

1.  Velice široce vymezený termín „příslušný subjekt“ zahrnuje celou řadů různých osob. Provedení transpozice pojmu do českého právního řádu je prokázáno u jednotlivých ustanovení, 

v nichž je „příslušný subjekt“ zmiňován.  
2.  Transpozice článku 3 směrnice 2008/96/ES bylo rovněž dosaženo prostřednictvím úpravy směrnice Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, dle které bude 

posouzení předvídaného směrnicí podléhat tzv. vyhledávací studie. Vyhledávácí studie představuje prvotní dokumentaci ke stavbě, jejímž cílem je vyhledání nejvhodnější varianty umístění 

stavby pozemní komunikace a stanovení jejího koncepčního řešení. Povinnost zpracovat tuto studii nevyplývá ze stavebního zákona, ale z výše uvedené směrnice Ministerstva dopravy.  
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

Čl. 1 Předmět a oblast působnosti 
Touto směrnicí se stanoví opatření na ochranu životního prostředí a 

lidského zdraví předcházením nepříznivým vlivům vzniku odpadů a 

nakládání s nimi nebo jejich omezováním a omezováním celkových 

dopadů využívání zdrojů a zlepšováním účinnosti tohoto využívání. 

185/2001 ve 
znění 

154/2010  
 

§ 1 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje 
a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při 

dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale 

udržitelného rozvoje1a) a při omezování nepříznivých dopadů využívání 

přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání, 
b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a 
c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. 

PT  

  9553     
Čl. 2 odst. 1 

písm. a 
Vynětí z oblasti působnosti z oblasti působnosti této směrnice jsou 

vyňaty: 
plynné emise vypouštěné do ovzduší 

185/2001 ve 
znění  
85/2012 
223/2015 

§ 2 odst. 1 

písm. e) 
e) nezachycených emisí látek znečišťujících ovzduší51), oxidu uhličitého 

zachyceného za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur 

a uloženého v těchto strukturách v souladu s jiným právním předpisem 

52) nebo oxidu uhličitého zachyceného za účelem výzkumu, vývoje nebo 

zkoušení nových výrobků a postupů a uloženého v úložišti s kapacitou 

nižší než 100 kilotun, 

PT  

  9553     
Čl. 2 odst. 1 

písm. b 
půda (in situ) včetně nevytěžené kontaminované zeminy a budov trvale 
spojených s půdou 

  Není třeba vyjímat z působnosti, protože to nemůže naplnit definici pojmu 

odpad. 
NT  

  9553     
Čl.2 odst. 1 

písm. c 
nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během 

stavebních činností, pokud je jisté, že materiál bude použit ve svém 

přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen 

185/2001 ve 
znění  
169/2013 

§ 2 odst. 3 (3) Tento zákon se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou 

a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud 

je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely 

stavby na místě, na kterém byl vytěžen. 

PT  

  9553     
Čl. 2 odst. 1 

písm. d 
radioaktivní odpady 185/2001 ve 

znění 

154/2010 

§ 2 odst. 1 
písm. c) 

(1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou 
radioaktivních odpadů5) 
______________________________________ 
9) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.  
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), 

ve znění pozdějších předpisů. 

PT  

  9553     
Čl. 2 odst. 1 

písm. e 
vyřazené výbušniny 185/2001 ve 

znění  
223/2015 

§ 2 odst. 1 
písm. f) 

(1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou 
f) vyřazených výbušnin a vyřazeného střeliva9), 

PT  

  9553     
Čl. 2 odst. 1 

písm. f 
 

exkrementy, pokud nejsou zahrnuty do odst. 2 písm. b), sláma a jiné 

přírodní látky pocházející ze zemědělské výroby nebo lesnictví, které 

nejsou nebezpečné a které se využívají v zemědělství, lesnictví nebo k 

výrobě energie z této biomasy prostřednictvím postupů nebo metod, které 

nepoškozují životní prostředí ani neohrožují lidské zdraví 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 
223/2015 

§ 2 odst. 1  
písm. d) 

(1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou 
d) exkrementů, nejedná-li se o vedlejší produkty živočišného původu 

podle odstavce 2 písm. c), slámy a jiných přírodních látek pocházejících 

ze zemědělské výroby nebo lesnictví, které nevykazují žádnou z 

nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu a které 

se využívají v zemědělství a lesnictví v souladu se zvláštním právním 

předpisem7) nebo k výrobě energie prostřednictvím postupů nebo metod, 

které nepoškozují životní prostředí ani neohrožují lidské zdraví 

PT  
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ka 
 

  9553     
Čl. 2 odst. 2 

písm. a 
 

Následující položky jsou vyňaty z oblasti působnosti této směrnice v 

rozsahu, v jakém se na ně vztahují jiné právní předpisy Společenství: 
odpadní vody; 

185/2001 ve 
znění  
223/2015 

§ 2 odst. 1 
písm. a) 

(1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou 
odpadních vod2) v rozsahu, v jakém se na ně vztahují jiné právní předpisy 

61)  
______________________________________ 
2) § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
61) Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů. 

PT  

  9553     
Čl. 2 odst. 2 

písm. b 
 

vedlejší produkty živočišného původu, včetně zpracovaných výrobků, 

upravené nařízením (ES) č. 1774/2002 kromě těch, které jsou určeny ke 

spalování, skládkování nebo využití v zařízení na výrobu bioplynu nebo 

kompostování 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 

§ 2 odst. 2  
písm. c) 

(2) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, vztahuje se tento zákon na 

nakládání 
s vedlejšími produkty živočišného původu 

PT  

  9553     
Čl. 2 odst. 2 

písm. c 
mrtvá těla zvířat, která uhynula jiným způsobem než porážkou, včetně 

zvířat usmrcených za účelem eradikace nákazy zvířat, a která jsou 

odstraněna v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 

§ 2 odst. 1  
písm. c) 

(1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou 
mrtvých těl zvířat, která uhynula jiným způsobem než porážkou, včetně 

zvířat usmrcených za účelem vymýcení nákazy zvířat odstraňovaných v 

souladu se zvláštním právním předpisem6) 

PT  

Čl. 2 odst. 2 

písm. d 
odpady vznikající při vyhledávání, těžbě, úpravě a skladování nerostných 

surovin a při provozu lomů podle směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z 

těžebního průmyslu 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 

§ 2 odst. 2 

písm. a) 
(2) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, vztahuje se tento zákon na 

nakládání 
s těžebním odpadem9b) 

PT  

  9553     
Čl. 2 odst. 3 
 

Aniž by byly dotčeny povinnosti podle příslušných právních předpisů 

Společenství jsou sedimenty přemísťované v rámci povrchových vod za 

účelem správy vod a vodních cest nebo předcházení povodním či 

zmírnění účinku povodní a období sucha a rekultivace půdy vyňaty z 

oblasti působnosti této směrnice, pokud je prokázáno, že sedimenty 

nejsou nebezpečné. 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 
223/2015 

§ 2 odst. 1 
písm. g) 

(1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou 
sedimentů přemísťovaných v rámci povrchových vod za účelem správy 

vod a vodních cest, předcházení povodním, zmírnění účinku povodní a 

období sucha nebo rekultivace půdy, je-li prokázáno, že nevykazují 

žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo 

použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech 

odpadů62). 

PT  

  9553     
Čl. 2 odst. 4 Zvláštní pravidla pro jednotlivé případy nebo doplňující pravidla k 

pravidlům této směrnice pro nakládání s jednotlivými druhy odpadů 

mohou být stanovena zvláštními směrnicemi. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 3 odst.1 Pro účely této směrnice se rozumí: 
"odpadem" jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo 

má v úmyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil 

185/2001 
169/2013  

§ 3 odst. 1 Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost se jí zbavit  
 

PT  

  9553     
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Čl. 3 odst. 2 "nebezpečným odpadem" odpad, který vykazuje jednu nebo více 

nebezpečných vlastností uvedených v příloze III 
185/2001 ve 
znění 

154/2010 
223/2015 

§ 4 odst. 1 
písm. a) 

nebezpečným odpadem - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské 

unie o nebezpečných vlastnostech odpadů62),  

PT  

  94/2016 § 1, návětí Předmět úpravy 
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň 

navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje 
 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. 

listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic. 
2) Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, kterým se nahrazuje příloha III 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o 

zrušení některých směrnic. 

PT  

  9553     
Čl. 3 odst. 3 "odpadními oleji" jakékoli minerální nebo syntetické mazací nebo 

průmyslové oleje, které se staly nevhodnými pro použití, pro které byly 

původně zamýšleny, jako jsou například upotřebené oleje ze spalovacích 

motorů a převodové oleje, mazací oleje, oleje pro turbíny a hydraulické 

oleje 

185/2001  § 28  
písm. a) 

odpadními oleji - jakékoliv minerální nebo syntetické mazací nebo 

průmyslové oleje, které se staly nevhodnými pro použití, pro které byly 

původně zamýšleny, zejména upotřebené oleje ze spalovacích motorů a 

převodové oleje a rovněž minerální nebo syntetické mazací oleje, oleje 

pro turbíny a hydraulické oleje 

PT  

  9553     
Čl. 3 odst. 4 "biologickým odpadem" biologicky rozložitelné odpady ze zahrad a 

parků, potravinářské a kuchyňské odpady z domácností, restaurací, 

stravovacích a maloobchodních zařízení a srovnatelný odpad ze zařízení 

potravinářského průmyslu 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 

§ 33a 
písm. b) 

biologickým odpadem - biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné 

zeleně, potravinářský a kuchyňský odpad z domácností, restaurací, 

stravovacích nebo maloobchodních zařízení a srovnatelný odpad ze 

zařízení potravinářského průmyslu 

PT  

  9553     
Čl. 3 odst. 5 "původcem odpadu" jakákoliv osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady 

(prvotní původce odpadu), nebo osoba, která provádí předzpracování, 

směšování nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo 

složení těchto odpadů 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 
169/2013 
223/2015 

§ 4 odst. 1 

písm. x)  
x) původcem odpadů - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k 

podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba 

nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu 

odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo 

složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická 

osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane 

vlastníkem tohoto odpadu, 

PT  

  9553     
Čl. 3 odst. 6 "držitelem odpadu" původce odpadu nebo fyzická či právnická osoba, 

která má tyto odpady v držení 
89/2012 § 987 Držitelem je ten, kdo vykonává právo pro sebe. PT  

Čl. 3 odst. 7 "obchodníkem" podnik, který jedná na vlastní odpovědnost, když odpady 

nakupuje a následně prodává, včetně obchodníků, kteří nemají odpady 

fyzicky v držení 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 
169/2013 
223/2015 

§ 4 odst. 1 
písm. z) 

z) obchodníkem - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k 

podnikání, které nakupují nebo prodávají odpad a jednají přitom na 

vlastní odpovědnost, včetně, osob, které nemají odpady skutečně v držení, 
 

PT  

  9553     
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Čl. 3 odst. 8 "zprostředkovatelem" podnik, který zařizuje využití nebo odstraňování 

odpadu jménem jiných, včetně zprostředkovatelů, kteří nemají odpady 

fyzicky v držení 

89/2012 §2445 

odst. 1 
(1) Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci 

zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou, a zájemce se 

zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi. 

PT  

  9553     
Čl. 3 odst. 9 "nakládáním s odpady" sběr, přeprava, využití a odstraňování odpadů, 

včetně dozoru nad těmito činnostmi a následné péče o místa odstranění a 

včetně činností prováděných obchodníkem nebo zprostředkovatelem 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 
223/2015 

§ 4 odst. 1 
písm. e) 

nakládáním s odpady – obchodování s odpady, shromažďování, sběr, 
výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění 

odpadů, 

PT  

  9553     
Čl. 3 odst. 10  "sběrem" shromažďování odpadu, včetně předběžného třídění a 

předběžného skladování odpadu pro účely přepravy do zařízení na 

zpracování odpadu 

185/2001 ve 
znění  
223/2015 

§ 4 odst. 1 
písm. m)  

m) sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo 

fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných osob včetně jejich 

předběžného třídění a předběžného skladování za účelem jejich přepravy 

do zařízení na zpracování odpadu; 

PT  

  9553     
Čl. 3 odst. 11 "tříděným sběrem" sběr, kdy je tok odpadů oddělen podle druhu a povahy 

odpadu s cílem usnadnit specifické zpracování 
185/2001 ve 
znění  
223/2015 

§ 4 odst. 1 

písm. n) 
n) tříděným sběrem - sběr, kdy je tok odpadů oddělen podle druhu a 

povahy odpadu s cílem usnadnit specifické zpracování; 
NT  

  9553     
Čl. 3 odst. 12 

písm. a 
"předcházením vzniku" opatření přijatá předtím, než se látka, materiál 

nebo výrobek staly odpadem, která omezují: 
množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo 

prodloužením životnosti výrobků; 

185/2001 ve 
znění 

223/2015 

§ 4 odst. 2 

písm. f) 
f) předcházením vzniku odpadu - opatření přijatá předtím, než se látka, 

materiál nebo výrobek staly odpadem, která omezují 
1. množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků 

nebo prodloužením životnosti výrobků, 
2. nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské 

zdraví, nebo 
3. obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích. 

PT  

  9553     
Čl. 3 odst. 12 

písm. b 
nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví 

nebo 
185/2001 ve 
znění 

314/2006 
154/2010 
169/2013 

§ 10 (1) Každý odpadů má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti 

povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a 

nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být 

využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a 

životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními 

právními předpisy15).  
(2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí 

výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik 

nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných 

odpadů. 
(3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí 

na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na 

obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o 

způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků. 

PT  

  9553     
Čl. 3 odst. 12 

písm. c 
obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích 185/2001 ve 

znění 

§ 10 (1) Každý odpadů má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti 

povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a 

PT  
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314/2006 
154/2010 
169/2013 

nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být 

využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a 

životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními 

právními předpisy15).  
(2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí 

výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik 

nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných 

odpadů. 
(3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí 

na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na 

obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o 
způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků. 

  9553     
Čl. 3 odst. 13 "opětovným použitím" jakýkoliv postup, kterým jsou výrobky nebo jejich 

části, které nejsou odpadem, znovu použity pro tentýž účel, pro který byly 
původně určeny 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 
223/2015 

§ 4 odst. 1  
písm. q) 

opětovným použitím - postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, 

které nejsou odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly 

původně určeny, 

PT  

  9553     
Čl. 3 odst. 14 "zpracováním" využití nebo odstranění, zahrnující i přípravu před 

využitím nebo odstraněním 
185/2001 ve 
znění 

154/2010 
223/2015 

§ 4 odst. 1 
písm. w) 

zpracováním odpadů - využití nebo odstranění odpadů zahrnující i 

přípravu před využitím nebo odstraněním odpadů, 
 

PT  

  9553     
  9181     
Čl. 3 odst. 15 "využitím" jakákoli činnost, jejímž hlavním výsledkem je, že odpad 

slouží užitečnému účelu tím, že nahradí jiné materiály, které by jinak byly 

použity ke konkrétnímu účelu, nebo jejímž výsledkem je, že je odpad 

upraven k tomuto konkrétnímu účelu, a to v daném zařízení nebo v širším 

hospodářství. V příloze II je uveden nevyčerpávající seznam způsobů 

využití 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 
223/2015 

§ 4 odst. 1  
písm. r) 

využitím odpadů - činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží 

užitečnému účelu tím, že nahradí materiály používané ke konkrétnímu 

účelu, a to i v zařízení neurčeném k využití odpadů podle § 14 odst. 2, 

nebo že je k tomuto konkrétnímu účelu upraven; v příloze č. 3 k tomuto 
zákonu je uveden příkladný výčet způsobů využití odpadů 

PT  

  9553     
Čl. 3 odst. 16 "přípravou k opětovnému použití" způsoby využití zahrnující kontrolu, 

čištění nebo opravu a spočívající v tom, že jsou výrobky nebo čísti 

výrobků, které se staly odpady, upraveny tak, že budou opětovně použity 

bez dalšího předzpracování 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 
223/2015 

§ 4 odst. 1 
písm. s) 

přípravou k opětovnému použití - způsob využití odpadů zahrnující 

čištění nebo opravu použitých výrobků nebo jejich částí a kontrolu 

provedenou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu 

spočívající v prověření, že použitý výrobek nebo jeho část, které byly 

odpady, jsou po čištění nebo opravě schopné bez dalšího zpracování 

opětovného použití, 

PT  

  9553     
Čl. 3 odst. 17 "recyklací" jakýkoli způsob využití, jímž je odpad znovu zpracován na 

výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. 

Zahrnuje přepracování organických materiálů, ale nezahrnuje energetické 

využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo 

nebo jako zásypový materiál 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 
223/2015 

§ 4 odst. 1 
písm. u) 

recyklací odpadů - jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad 

znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné 

účely jejich použití, včetně přepracování organických materiálů; recyklací 

odpadů není energetické využití a zpracování na výrobky, materiály nebo 

látky, které mají být použity jako palivo nebo zásypový materiál, 

PT  
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  9553     
Čl. 3 odst. 18 "regenerací odpadních olejů" jakákoliv recyklace, jejímž prostřednictvím 

je možné rafinací odpadních olejů vyrábět základové oleje, zejména 

odstraněním znečišťujících látek, oxidačních produktů a přísad 

obsažených v těchto olejích 

185/2001  § 28  
písm. c) 

regenerací odpadních olejů - jakýkoliv proces, kterým je možno vyrobit 

základové oleje rafinací odpadních olejů, zejména odstraněním 

kontaminujících složek, oxidačních produktů a aditiv obsažených v 

takových olejích, 

PT  

  9553     
Čl. 3 odst. 19 "odstraněním" jakákoli činnost, která není využitím, a to i v případě, že 

tato činnost má jako vedlejší důsledek znovuzískání látek nebo energie. 

V příloze I je uveden nevyčerpávající seznam způsobů odstraňování 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 
223/2015 

§ 4 
odst. 1 
písm. v) 

odstraněním odpadů - činnost, která není využitím odpadů, a to i v 

případě, že tato činnost má jako druhotný důsledek znovuzískání látek 

nebo energie; v příloze č. 4 k tomuto zákonu je uveden příkladný výčet 

způsobů odstranění odpadů, 

PT  

  9553     
Čl. 3 odst. 20 "nejlepšími dostupnými technikami" nejlepší dostupné techniky 

stanovené v čl. 2 odst. 11 směrnice 96/61/ES 
76/2002 ve 
znění 

222/2006 
25/2008 
69/2013 

§ 2 písm. e) e) nejlepšími dostupnými technikami nejúčinnější a nejpokročilejší 

stadium vývoje technologií a způsobů jejich provozování, které ukazují 

praktickou vhodnost určitých technik jako základu pro stanovení 

emisních limitů a dalších závazných podmínek provozu zařízení, jejichž 

smyslem je předejít vzniku emisí, nebo pokud to není možné, omezit 

emise a jejich nepříznivé dopady na životní prostředí jako celek, přičemž 
1. technikami se rozumí jak použitá technologie, tak způsob, jakým je 

zařízení navrženo, vybudováno, provozováno, udržováno a vyřazováno z 

provozu, 
2. dostupnými technikami se rozumí techniky vyvinuté v měřítku 

umožňujícím zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za 

ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a 

přínosy, pokud jsou provozovateli zařízení za rozumných podmínek 

dostupné bez ohledu na to, zda jsou používány nebo vyráběny v České 

republice, 
3. nejlepšími se rozumí nejúčinnější techniky z hlediska dosažení vysoké 

úrovně ochrany životního prostředí jako celku; 
při určování nejlepší dostupné techniky se přihlíží k hlediskům uvedeným 

v příloze č. 3 k tomuto zákonu, 

PT  

Čl. 4 odst. 1 

písm. a) až e) 
Hierarchie způsobů nakládání s odpady                                                           
Jako pořadí priorit pro právní předpisy a politiku v oblasti předcházení 

vzniku odpadů a nakládání s nimi se použije tato hierarchie způsobů 

nakládání s odpady: 
a) předcházení vzniku 
b) příprava k opětovnému použití 
c) recyklace 
d) jiné využití, například energetické využití 
e) odstranění 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 

§ 9a odst. 1 
písm. a) až 

e)  

Hierarchie způsobů nakládání s odpady 
(1) V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato 

hierarchie způsobů nakládání s odpady:  
a) předcházení vzniku odpadů,  
b) příprava k opětovnému použití, 
c) recyklace odpadů, 
d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 
e) odstranění odpadů. 
 

PT  

  9181     
  9553     
Čl. 4 odst. 2 
 

Při uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady uvedené v 

odstavci 1 přijmou členské státy opatření, která podpoří možnosti, jež 

185/2001 ve 
znění  

§ 9a odst. 2 

a 3 
(2) Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit v 

případě odpadů, u nichž je to podle posouzení celkových dopadů 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32008L0098.docx    str. 7 z 48   

Celex: 32008L0098 Lhůta pro implementaci 12. 12. 2010 Úřední věstník                     312 2008 Gestor MZP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Eva Šalplachtová, 10.3.2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 10.3.2019 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 
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Poznám

ka 
 

představují nejlepší celkový výsledek z hlediska životního prostředí. To 

může u zvláštních toků odpadů vyžadovat odchýlení se od hierarchie, je-
li to odůvodněno zohledňováním životního cyklu u celkových dopadů 

vzniku tohoto odpadu a nakládání s ním. 
Členské státy zajistí, že vypracování právních předpisů o odpadech a 

odpadových politik bude představovat zcela transparentní proces, který 

bude dodržovat pravidla vnitrostátního plánování ohledně konzultací a 

zapojení občanů a zainteresovaných subjektů. Členské státy v souladu s 

články 1 a 13 zohlední obecné zásady ochrany životního prostředí, a to 

zásadu předběžné opatrnosti a udržitelnosti, technickou proveditelnost a 

hospodářskou životaschopnost, ochranu zdrojů i celkové dopady na 

životní prostředí, lidské zdraví a hospodářské a sociální dopady 

223/2015 životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním vhodné s 

ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany životního 

prostředí. 
 
(3) Při uplatňování hierarchie se zohlední 
a) celý životní cyklus výrobků a materiálů zejména s ohledem na 

snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí a lidské zdraví,  
b) technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost,  
c) ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a 

hospodářské a sociální dopady. 
 

  9553     
Čl.5 odst. 1 

písm. a 
Vedlejší produkty                                                                             
Látku nebo předmět vzniklé při výrobním procesu, jehož prvotním cílem 

není výroba tohoto předmětu, lze považovat za vedlejší produkt a nikoliv 

za odpad podle čl. 3 bodu 1 pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky: 
další využití látky nebo předmětu je jisté 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 

§ 3 odst. 5 
písm. b) 

(5) Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není 

výroba nebo získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším 

produktem, pokud 
b) její další využití je zajištěno, 

PT  

   9553     
Čl. 5 odst. 1 

písm. b 
látku nebo předmět lze využít přímo bez dalšího zpracování jiným než 

běžným průmyslovým způsobem 
185/2001 ve 
znění 

154/2010 

§ 3 odst. 5 
písm. c) 

c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než 

je běžná výrobní praxe,  
 

PT  

  9553     
Čl. 5 odst. 1 

písm. c 
výroba látky nebo předmětu je nedílnou součástí výrobního procesu 185/2001 ve 

znění 

154/2010 

§ 3 odst. 5 
písm. a) 

a) vzniká jako nedílná součást výroby, 
 

PT  

  9553     
Čl. 5 odst. 1 

písm. d 
další využití je zákonné, tj. látka nebo předmět splňují všechny příslušné 

požadavky, pokud jde o výrobek, životní prostředí a ochranu zdraví u 

konkrétního použití a nepovedou k celkovým nepříznivým účinkům na 

životní prostředí nebo lidské zdraví. 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 

§ 3 odst. 5 
písm. d) 

d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy 11a) a 

nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví. 
 

PT  

  9553     
Čl. 5 odst. 2 
 

Na základě podmínek stanovených v odstavci 1 je možné přijmout 

opatření, kterými se stanoví kritéria, jež musí být splněna k tomu, aby 

konkrétní látka nebo předmět mohly být považovány za vedlejší produkt 

a nikoli odpad, jak je uvedeno v čl. 3 bodu 1. Tato opatření, jejichž účelem 

je změna jiných než podstatných prvků této směrnice, a to jejím 

doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 39 
odst. 2. 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 
169/2013 

§ 3 odst. 9 
 

(9) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu může 

stanovit vyhláškou kritéria upřesňující, kdy movitá věc může být 

považována za vedlejší produkt a nikoli odpad a kdy odpad přestává být 

odpadem. 
 

PT  

  9553     
  8689     
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(článek,odst., 
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Poznám

ka 
 

Čl. 6 odst. 1 

písm. a 
 

Stav, kdy odpad přestává být odpadem                                    
Některé zvláštní druhy odpadu přestávají být odpadem ve smyslu čl. 3 

bodu 1, pokud byly předmětem některého způsobu využití, včetně 

recyklace, a splňují zvláštní kritéria, která budou vypracována v souladu 

s těmito podmínkami: 
    látka nebo předmět se běžně využívají ke konkrétním účelům 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 

§ 3 odst. 6 
písm. a) 

(6) Některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl 

odpad předmětem některého ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky: 
a) věc se běžně využívá ke konkrétním účelům, 
  
 
 
 

PT  

  9553     
Čl. 6 odst. 1 

písm. b 
pro tuto látku nebo tento předmět existuje trh nebo poptávka 185/2001 ve 

znění 

154/2010 

§ 3 odst. 6 
písm. b) 

b) pro věc existuje trh nebo poptávka, 
 

PT  

  9553     
Čl. 6 odst. 1 

písm. c 
látka nebo předmět splňují technické požadavky pro konkrétní účely a 

vyhovují stávajícím právním předpisům a normám použitelným na 

výrobky 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 

§ 3 odst. 6 
písm. c) 

c) věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené 

zvláštními právními předpisy nebo normami použitelnými na výrobky a 
PT  

  9553     
Čl. 6odst. 1 

písm. d 
využití látky nebo předmětu nepovede k celkovým nepříznivým dopadům 

na životní prostředí nebo lidské zdraví. Kritéria zahrnují podle potřeby 

limitní hodnoty pro znečišťující látky a zohledňují jakékoli možné 

nepříznivé dopady látky nebo předmětu na životní prostředí 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 

§ 3 odst. 6 
písm. d) 

d) využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy 11a) a 

nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví. 
  

PT  

  9553     
Čl. 6 odst. 2 
 

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice 

jejím doplněním, která se týkají přijetí kritérií uvedených v odstavci 1 a 

kterými se vymezuje odpad, na něž se tato kritéria použijí, se přijímají 

regulativním postupem s kontrolou podle čl. 39 odst. 2. Měla by být 

zvážena zvláštní kritéria pro určení, kdy odpad přestává být odpadem, mj. 

alespoň pro kamenivo, papír, sklo, kovy, pneumatiky a textil. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 6 odst. 3 
 

Odpad, který přestává být odpadem podle odstavce 1 a 2, přestává být 

odpadem též pro účely cílů využití a recyklace stanovených ve směrnicích 

94/62/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2006/66/ES a dalších příslušných 

právních předpisech Společenství, pokud jsou splněny požadavky na 

recyklaci nebo využití stanovené v těchto právních předpisech. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 6 odst. 4 
 

Pokud nebyla kritéria stanovena na úrovni Společenství postupem 

uvedeným v odstavci 1 a 2, mohou členské státy v jednotlivých případech 

rozhodnout, zda určitý odpad přestal být odpadem, s přihlédnutím k 

platné judikatuře. Tato rozhodnutí oznámí Komisi v souladu se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o 
postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických 

předpisů a předpisů pro služby informační společnosti [24] v případech, 

kdy to tato směrnice požaduje. 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 
169/2013 

§ 3 odst. 9 (9) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu může 

stanovit vyhláškou kritéria upřesňující, kdy movitá věc může být 

považována za vedlejší produkt a nikoli odpad a kdy odpad přestává být 

odpadem. 
 

PT  

  9553     
  8687     
Čl. 7 odst. 1 Seznam odpadů                                                               9553     
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Ustanovení 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

 Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, 

týkající se aktualizace seznamu odpadů stanoveného rozhodnutím 

2000/532/ES, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 39 

odst. 2. Seznam odpadů zahrnuje nebezpečný odpad a zohledňuje původ 

a složení odpadu a případně limitní hodnoty koncentrací nebezpečných 

látek. Seznam odpadů je závazný, pokud jde o určení odpadu, který je 

považován za nebezpečný. Zařazení látky nebo předmětu na seznam 

neznamená, že jde o odpad za všech okolností. Látka nebo předmět jsou 

považovány za odpad, pouze pokud je splněna definice čl. 3 bodu 1. 
Čl. 7 odst. 2 
 

Členský stát může považovat odpady za nebezpečné odpady, pokud, 

přestože nejsou uvedeny na tomto seznamu odpadů, vykazují jednu nebo 

více vlastností uvedených v příloze III. Členský stát oznámí neprodleně 

tyto případy Komisi. Uvede je ve zprávě podle čl. 37 odst. 1 a poskytne 

Komisi veškeré příslušné informace. S ohledem na tyto informace se 

seznam přezkoumá za účelem rozhodnutí o jeho úpravě. 

9553     

Čl. 7 odst. 3 
 

Pokud členský stát prokáže, že konkrétní druh odpadu, který je uveden na 

seznamu jako nebezpečný odpad, nevykazuje žádné z vlastností 

uvedených v příloze III, může tento odpad považovat za nikoliv 

nebezpečný odpad. Členský stát neprodleně oznámí tyto případy Komisi 

a poskytne Komisi nezbytné doklady. S ohledem na tyto informace se 

seznam přezkoumá za účelem rozhodnutí o jeho úpravě. 

9553     

Čl. 7 odst. 4 
 

Změna klasifikace nebezpečných odpadů odpady nikoliv nebezpečné 

nesmí být dosažena ředěním a směšováním odpadů se záměrem snížit 

původní koncentrace nebezpečných látek na úroveň pod hranicí označení 

odpadu za nebezpečný. 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 

§ 12 odst. 6  (6) Míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, 

látkami nebo materiály je zakázáno. Přípustné je pouze ve výjimečných 

případech, a to se souhlasem krajského úřadu příslušného podle místa 

nakládání s odpady. Krajský úřad tento souhlas udělí pouze tehdy, pokud 

míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo 

životního prostředí, je v souladu s nejlepšími dostupnými technikami17a) 

a je prováděno zařízením k využívání nebo odstraňování odpadů 

provozovaným na základě souhlasu podle § 14 odst. 1 nebo zařízením 

podle § 14 odst. 2. Pokud již došlo ke smíšení nebezpečných odpadů 

navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály, musí být 

provedeno jejich roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné 

a je-li to nezbytné pro zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidu. 

Tato povinnost se nevztahuje na míšení nebezpečných odpadů, pro které 

je vydán souhlas krajského úřadu. 

PT  

  9553     
Čl. 7 odst. 5 
 

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, 

týkající se revize seznamu za účelem rozhodnutí o jeho úpravě podle 

odstavců 2 a 3, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 

39 odst. 2. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 7 odst. 6 
 

Členské státy smí za nikoliv nebezpečný odpad považovat odpad, který 

je v souladu se seznamem odpadů podle odstavce 1. 
9553     
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Ustanovení 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

Čl. 7 odst. 7 
 

Komise zajistí, aby byl seznam odpadů a každý jeho přezkum v náležitém 

souladu se zásadou jasnosti, srozumitelnosti a dostupnosti pro uživatele, 

zejména pro malé a střední podniky. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 8 odst. 1 
 

Rozšířená odpovědnost výrobce                                                                 
S cílem posílit předcházení vzniku odpadů, jejich opětovné použití, 

recyklaci a jiné využití odpadů mohou členské státy přijmout legislativní 

nebo nelegislativní opatření k zajištění toho, aby se na všechny fyzické 

nebo právnické osoby, které profesionálně vyvíjejí, vyrábějí, 

zpracovávají, upravují, prodávají nebo dovážejí výrobky (výrobci 

výrobků) vztahovala rozšířená odpovědnost výrobce. Tato opatření 

mohou zahrnovat přijímání vrácených výrobků a odpadu, který zůstává 

po použití těchto výrobků, jakož i následné nakládání s odpadem a 

finanční odpovědnost za tyto činnosti. Tato opatření mohou rovněž 

zahrnovat povinnost poskytnout veřejně dostupné informace týkající se 
rozsahu, v jakém je výrobek opětovně použitelný a recyklovatelný. 

185/2001 ve 
znění 

314/2006 

§ 10 odst. 2 

a 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí 

výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik 
nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných 

odpadů. 
(3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí 

na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na 

obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o 
způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků. 
 
 

PT  

  185/2001 ve 
znění 

297/2009  

§ 30 odst. 1 
 
 
 
 

(1) Ustanovení tohoto dílu zákona v souladu s právem Evropských 

společenství 30b) stanoví povinnosti výrobcům, distributorům, posledním 

prodejcům a provozovatelům systémů baterií nebo akumulátorů a 

zpracovatelům baterií nebo akumulátorů, které se staly odpadem, a 

stanoví požadavky pro uvádění baterií a akumulátorů na trh a požadavky 

pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstraňování 

odpadních baterií a akumulátorů. 

  

  185/2001 ve 
znění 

184/2014 

§ 37f odst. 

1 
 
 
 

(1) Tento díl zákona zapracovává příslušné předpisy Evropské unie31m) 

a upravuje povinnosti výrobců, posledních prodejců, distributorů a 

konečných uživatelů elektrických a elektronických zařízení, zpracovatelů 

elektrických a elektronických zařízení, která se stala odpadem, a 

pověřených zástupců výrobců. 

  

  9181     
   9553     
Čl. 8 odst. 2 
 

Členské státy mohou přijmout vhodná opatření na podporu návrhů 

výrobků s cílem snížit jejich dopad na životní prostředí a vznik odpadů 

během výroby a následného používání výrobků a s cílem zajistit, aby 

využití a odstraňování výrobků, které se staly odpadem, probíhalo v 

souladu s články 4 a 13.                         Tato opatření mohou mimo jiné 

podporovat vývoj, výrobu a uvádění na trh takových výrobků, které jsou 

vhodné pro více použití, jsou trvanlivé po technické stránce a poté, co se 

stanou odpadem, jsou vhodné pro řádné a bezpečné využití a odstranění, 

která jsou šetrná k životnímu prostředí. 

185/2001 ve 
znění 

314/2006  

§ 10 odst. 2 

a 3 
 
 
 
 
 
 

(2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí 

výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik 

nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných 

odpadů. 
(3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí 

na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na 

obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o 

způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků. 

PT  

  185/2001 ve 
znění 

223/2015 

§ 31a odst. 

3 
 
 
 

(3) Výrobce elektrozařízení nebo jiných výrobků, které vyžadují 

zabudování baterií nebo akumulátorů, je povinen tyto výrobky navrhovat 

tak, aby z nich bylo možné použité nebo odpadní baterie nebo 

akumulátory snadno a bezpečně vyjmout. K elektrozařízením nebo jiným 

výrobkům, v nichž jsou zabudovány baterie nebo akumulátory, je výrobce 
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Ustanovení 

(článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

povinen připojit návod, jak lze baterie nebo akumulátory bezpečně 

vyjmout, včetně informace o typu zabudovaných baterií nebo 

akumulátorů. Výrobce, distributor a poslední prodejce jsou povinni 
zajistit, aby byl tento návod předáván společně s výrobkem. 

  9181     
Čl. 8odst. 3 
 

Při uplatňování rozšířené odpovědnosti výrobce členské státy zohledňují 

technickou proveditelnost a ekonomickou životaschopnost a celkové 

dopady na životní prostředí, lidské zdraví a společnost, přičemž berou v 

úvahu nezbytnost zajištění řádného fungování vnitřního trhu. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 8 odst. 4 
 

Uplatňováním rozšířené odpovědnosti výrobce není dotčena odpovědnost 

za nakládání s odpady stanovená v čl. 15 odst. 1 ani stávající právní 

předpisy týkající se jednotlivých toků odpadů a konkrétních výrobků. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 9 písm. a 
 

Předcházení vzniku odpadů 
Komise po konzultaci všech zúčastněných subjektů předloží Evropskému 

parlamentu a Radě zprávy s případnými návrhy opatření nezbytných k 

podpoře preventivních opatření a k provádění programů předcházení 

vzniku odpadů podle článku 29, které zahrnují: 
a) do konce roku 2011 průběžnou zprávu o vývoji tvorby odpadů a 

rozsahu předcházení vzniku odpadů, včetně formulace politiky 

ekodesignu výrobků, která by se zabývala jak vznikem odpadů, tak 

přítomností nebezpečných látek v odpadech, a to s ohledem na podporu 

technologií zaměřených na trvanlivé, opětovně použitelné a 

recyklovatelné výrobky 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 9 písm. b 
 

do konce roku 2011 formulace akčního plánu pro další podpůrná opatření 

na evropské úrovni, jejichž cílem by bylo zejména změnit současné 

chování spotřebitelů 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 9 písm. c 
 

do konce roku 2014 stanovení cílů předcházení vzniku odpadů a zrušení 

jeho závislosti na hospodářském růstu do roku 2020, založené na 

nejlepších dostupných postupech, včetně případné revize ukazatelů 

uvedených v čl. 29 odst. 4 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 10 odst. 1 
 

Využití                                                                                     
 Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby byly pro 

odpad uplatněny způsoby využití podle článků 4 a 13. 

185/2001  
ve znění 

154/2010 
169/2013 

§ 10 odst. 1 
 
 
 
 

(1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost 

předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 

vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, 

případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní 

prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními 

předpisy15).  

PT  

  185/2001 
ve znění 
169/2013 

§ 18 odst. 1 
písm. b) 

(1) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen 
b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s §  9a 

  

  185/2001 § 12 odst. 2 
 

(2) Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona 

nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto 

zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské 

zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být 
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(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními 

předpisy17). 
  9553     
Čl. 10 odst. 2 
 

Pokud je to nezbytné pro soulad s odstavcem 1 a pro usnadnění nebo 

zlepšení využití, sběr odpadu se provádí odděleně, pokud je to 

proveditelné z hlediska technického, hospodářského a z hlediska 

životního prostředí, a nesměšuje se s jiným odpadem nebo jiným 

materiálem s odlišnými vlastnostmi. 

185/2001  § 18 odst. 1  
písm. h) 

(1) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen 
h) sbírané nebo vykupované odpady soustřeďovat utříděné podle 

jednotlivých druhů a kategorií,  

PT  

  9553     
Čl. 11 odst. 1 
 

Opětovné použití a recyklace                                                    
Členské státy přijmou vhodná opatření na podporu opětovného použití 

výrobků a činností úpravy za účelem opětovného použití, zejména 

tvorbou a podporou sítí pro opravy a opětovné použití, využíváním 

ekonomických nástrojů, kritérií pro veřejné zakázky, množstevních cílů 

nebo jiných opatření. 
Členské státy přijmou opatření na podporu vysoce kvalitní recyklace a 

schválí za tímto účelem systémy tříděného sběru, pokud je to proveditelné 

z hlediska technického, hospodářského a z hlediska životního prostředí a 

je-li to nutné pro zaručení nezbytných norem kvality pro příslušná odvětví 

zabývající se recyklací. 
S výhradou čl. 10 odst. 2 bude do roku 2015 stanoven tříděný sběr 

přinejmenším pro odpady z: papíru, kovu, plastu a skla. 

185/2001 ve 
znění 

229/2014 

§ 17 Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním 

odpadem 
(1) Na obce se vztahují povinnosti původců podle § 16, pokud dále zákon 

nestanoví jinak. 
(2) Obec ve své samostatné působnosti stanoví obecně závaznou 

vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím 

katastrálním území. Obecně závaznou vyhláškou může stanovit také 

systém nakládání se stavebními odpady produkovanými na jejím 

katastrálním území nepodnikajícími fyzickými osobami. 
(3) Obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního 

odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím 

katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené 

soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných 

odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. 

Ministerstvo může stanovit vyhláškou podrobnosti rozsahu a způsobu 

zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. 
(4) Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, 

mohou na základě smlouvy s obcí využít systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

zavedeného obcí. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši 

sjednané ceny za tuto službu. 
(5) Fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

zavedeného obcí jsou povinni v souladu s obecně závaznou vyhláškou 

obce komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu třídit a 

odkládat odděleně na místa k tomu obcí určená, pokud s odpadem 

nenakládají nebo se jej nezbavují jiným způsobem stanoveným tímto 

zákonem. 
 (6) Obec může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na 

základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat 

výši úhrady. Vybírá-li obec tuto úhradu, nemůže stanovit poplatek za 
komunální odpad podle § 17a ani místní poplatek za provoz systému 

PT  
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Poznám

ka 
 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů podle zákona o místních poplatcích25a). 
____________________  
  
24) Zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
25) Například zákon č. 309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 389/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
25a) § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů. 
  9553 

9181 
    

       
Čl. 11 odst. 2 

písm. a 
 

Za účelem dosažení souladu s cíli této směrnice a přiblížení se k evropské 

recyklační společnosti s vysokou úrovní hospodárnosti využívání zdrojů 

přijmou členské státy opatření nezbytná k dosažení těchto cílů:                                                                                    
a) zvýšit do roku 2020 nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň 

přípravy k opětovnému použití a recyklace alespoň u odpadů z materiálů, 

jako jsou papír kov, plast a sklo, pocházejících z domácností a případně 

odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z 

domácností 

  Jedná se o povinnost členského státu. Česká republika je vázána bez 

ohledu na jeho provedení ve vnitrostátním předpisu. Byl schválen Plán 

odpadového hospodářství na období 2015 – 2024, který odpovídá cílům 

nastaveným směrnicí. S ohledem na současné výsledky odpadového 

hospodářství a jeho vývojové trendy je pravděpodobné, že tento cíl bude 

v roce 2020 splněn. 

NT  

  9553     
Čl. 11 odst. 2 

písm. b 
 

zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti celkovou úroveň 

přípravy k opětovnému použití a recyklace odpadů a jiných druhů 

materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály 

nahrazeny odpadem, u nikoliv nebezpečných stavebních a demoličních 

odpadů s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených na 

seznamu odpadů v kategorii 17 05 04 

  Jedná se o povinnost členského státu. Česká republika je vázána bez 

ohledu na jeho provedení ve vnitrostátním předpisu. Byl schválen Plán 

odpadového hospodářství na období 2015 – 2024, který odpovídá cílům 

nastaveným směrnicí. S ohledem na současné výsledky odpadového 

hospodářství a jeho vývojové trendy je pravděpodobné, že tento cíl bude 

v roce 2020 splněn. 

NT  

       
Čl. 11 odst. 3 
 

Komise přijme podrobná pravidla, kterými se stanoví způsoby 

uplatňování a výpočtu pro ověřování dodržování cílů stanovených v 

odstavci 2 tohoto článku s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů 

[25]. Tato pravidla mohou zahrnovat přechodná období pro členské státy, 

které v roce 2008 recyklovaly méně než 5 % v některé z kategorií 

uvedených v odstavci 2. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než 

podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním 

postupem s kontrolou podle čl. 39 odst. 2 této směrnice 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 11 odst. 4 
 

Nejpozději ke dni 31. prosince 2014 Komise přezkoumá opatření a cíle 

stanovené v odstavci 2, a to za účelem případného posílení cílů a možného 

stanovení cílů pro další druhy odpadů. Zpráva Komise spolu s případnými 

návrhy bude zaslána Evropskému parlamentu a Radě. Ve své zprávě 

Komise zohlední příslušné environmentální a sociální dopady stanovení 

cílů. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Poznám

ka 
 

Čl. 11 odst. 5 
 

Členské státy informují v souladu s článkem 37 jednou za tři roky Komisi 

o svých záznamech týkajících se plnění cílů. V případě nesplnění těchto 

cílů musí zpráva obsahovat důvody tohoto nesplnění a opatření, která 

hodlá dotyčný členský stát přijmout v zájmu splnění těchto cílů. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 12 
 

Odstranění                                                                                 
Členské státy zajistí, aby v případě, že nedojde k využití podle čl. 10 odst. 

1, bylo provedeno bezpečné odstranění odpadu, které je v souladu s 

ustanoveními článku 13 o ochraně lidského zdraví a životního prostředí. 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 
169/2013 

§ 10 odst. 1 (1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost 

předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 

vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, 

případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní 

prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními 

předpisy15).  

PT  

  9553     
Čl. 13 písm. a) 
až c) 
 

Ochrana lidského zdraví a životního prostředí                             
Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění nakládání s odpady 

způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a nepoškozuje životní 

prostředí, a zejména:                                          
a) neohrožuje vodu, ovzduší, půdu nebo rostliny nebo živočichy,  
b) nezpůsobuje obtěžování hlukem nebo zápachem,  
c) nemá nepříznivý vliv na krajinu nebo místa zvláštního zájmu. 

185/2001 ve 
znění 

154/2010   
169/2013 

§ 12 odst. 1 

a 2 
(1) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze 

způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy 

vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými 

odpady se řídí též zvláštními právními předpisy16) platnými pro výrobky, 

látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v 

tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno 

jinak.  
(2) Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona 

nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto 

zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské 

zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být 

překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními 

předpisy17).  

PT  

  9553     
       
Čl. 14 odst. 1 
 

Náklady                                                                                              
1. V souladu se zásadou "znečišťovatel platí" musí náklady spojené s 

nakládáním s odpady nést prvotní původce odpadu, nebo současný či 

předchozí držitel odpadu. 

185/2001 ve 
znění 

154/2010  
169/2013  

§ 12 odst. 1 

a 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze 

způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy 

vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými 

odpady se řídí též zvláštními právními předpisy16) platnými pro výrobky, 

látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v 

tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno 

jinak.  
(2) Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona 

nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto 

zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské 

zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být 

překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními 

předpisy17).  

PT  

  185/2001 ve 
znění 7/2005  
169/2013 

§ 16 odst. 4 (4) Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich 

využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, 

nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich 

převzetí podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce23). 
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Ustanovení 

(článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

Na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví 

odpady od původce, přecházejí povinnosti původce podle odstavce 1, s  

s výjimkou písmene i) 
  9553     
Čl. 14 odst. 2 
 

Členské státy mohou rozhodnout, že náklady spojené s nakládáním s 

odpady musí částečně nebo plně nést výrobce výrobků, z něhož se stal 

odpad, a že tyto náklady mohou sdílet distributoři tohoto výrobku. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 15 odst.1 
 

Odpovědnost za nakládání s odpady                                                         1. 
Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby každý 

prvotní původce nebo jiný držitel odpadu prováděl zpracování odpadů 

sám nebo aby odpad nechal zpracovat prostřednictvím zprostředkovatele 

nebo zařízení nebo podniku, který provádí činnosti zpracování odpadů, 

nebo prostřednictvím soukromého nebo veřejného zařízení provádějícího 

sběr odpadů v souladu s články 4 a 13. 

185/2001 ve 
znění 

314/2006 
154/2010  
169/2013  

§ 12 (1) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze 

způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy 

vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými 

odpady se řídí též zvláštními právními předpisy16) platnými pro výrobky, 

látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v 

tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno 

jinak.  
(2) Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona 

nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto 

zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské 

zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být 

překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními 

předpisy17). 
(3) K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická 

osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je 

provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo 

k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem 
zařízení podle § 14 odst. 2, nebo provozovatelem zařízení podle § 33b 

odst. 1 písm. b) nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. To neplatí 

pro předávání nezbytného množství vzorků odpadů k rozborům, 

zkouškám, analýzám pro účely stanovení skutečných vlastností a splnění 

požadavků pro převzetí odpadů do zařízení, pro účely vědy a výzkumu 

nebo jiné účely, které nejsou nakládáním s odpady podle § 4 odst. 1 písm. 

e) 
(4) Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich 

převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba 

oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 

PT  

  9553     
Čl. 15 odst. 2 
 

Je-li odpad přepravován za účelem předběžného zpracování od prvotního 

původce nebo držitele k jedné z fyzických nebo právnických osob 

uvedených v odstavci 1, odpovědnosti za provedení úplného využití nebo 

odstranění odpadu se zpravidla nepřenáší. Aniž je dotčeno nařízení (ES) 

č. 1013/2006 o přepravě odpadů, členské státy mohou upřesnit podmínky 

odpovědnosti a rozhodnout, ve kterých případech má nést odpovědnost 

za celý zpracovatelský řetězec prvotní původce nebo ve kterých může být 

185/2001 ve 
znění 7/2005  
169/2013 

§ 16 odst. 4 (4) Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich 

využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, 
nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich 

převzetí podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce23). 

Na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví 

odpady od původce, přecházejí povinnosti původce podle odstavce 1, s 
výjimkou  písmene i). 
 

PT  
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(§, odst., 
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Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

odpovědnost rozdělena mezi původce a držitele nebo přenesena na 

subjekty zpracovatelského řetězce. 
  9553     
Čl. 15 odst. 3 
 

Členské státy mohou rozhodnout v souladu s článkem 8, že odpovědnost 

za zajištění nakládání s odpady má nést částečně nebo plně výrobce 

výrobku, z něhož se stal odpad, a že tuto odpovědnost sdílejí i distributoři 

tohoto výrobku. 

9181     

Čl. 15 odst. 4 
 

Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby zařízení nebo 

podniky, které na profesionálním základě shromažďují nebo přepravují 

odpady na jejich území, předávaly shromážděný a přepravený odpad 

příslušným zařízením na zpracování odpadů v souladu s ustanoveními 

článku 13. 

185/2001 
 ve znění 
154/2010 
314/2006  
169/2013 

§ 12 odst. 3 

a 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická 

osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je 

provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo 

k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem 

zařízení podle § 14 odst. 2, nebo provozovatelem zařízení podle § 33b 

odst. 1 písm. b) nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. To neplatí 

pro předávání nezbytného množství vzorků odpadů k rozborům, 

zkouškám, analýzám pro účely stanovení skutečných vlastností a splnění 

požadavků pro převzetí odpadů do zařízení, pro účely vědy a výzkumu 

nebo jiné účely, které nejsou nakládáním s odpady podle § 4 odst. 1 písm. 

e) 
(4) Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich 

převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba 

oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 

PT  

  185/2001  § 18 odst. 1  
písm. d) 

(1) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen 
d) sebrané nebo vykoupené odpady převádět do vlastnictví pouze osobě 

oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3     

  

  9553     
Čl. 16 odst. 1 
 

Zásady soběstačnosti a blízkosti                                                         1. 

Členské státy přijmou ve spolupráci s dalšími členskými státy, pokud je 

to nezbytné nebo účelné, vhodná opatření k vybudování jednotné a 

odpovídající sítě zařízení na odstraňování odpadu a zařízení na využití 

směsného komunálního odpadu sebraného v soukromých domácnostech, 

včetně případů, kdy tento sběr odpadu zahrnuje rovněž směsný 

komunální odpad od jiných původců, a zohlední přitom nejlepší dostupné 

techniky. 
Odchylně od nařízení (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů mohou 

členské státy za účelem ochrany své sítě omezit přepravu odpadů 

určených ke spálení, které je klasifikováno jako využití, do země, pokud 

bylo zjištěno, že by v důsledku této přepravy musely být odstraněny 

odpady, které vznikly na území daného členského státu nebo že by odpad 

musel být zpracován způsobem, jenž není v souladu s jejich národními 

plány pro nakládání s odpady. Členské státy oznámí tato rozhodnutí 

Komisi. Členské státy rovněž mohou omezit přepravu odpadů ze zemí s 

ohledem na životní prostředí, jak je uvedeno v nařízení (ES) č. 1013/2006. 

352/2014 Příloha, 

bod 1.5 
písm. i) 

i) přeshraniční přeprava odpadu do České republiky za účelem 

energetického využití ve spalovně komunálního odpadu je zakázána, 

pokud by v důsledku přeshraniční přepravy musel být odstraňován odpad 

vznikající v České republice nebo by v důsledku přeshraniční přepravy 

musel být odpad vznikající v České republice zpracován způsobem, který 

není v souladu s plány odpadového hospodářství.  
 

PT  

  9553     
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Čl. 16 odst. 2 
 

Tato síť je vytvořena tak, aby Společenství jako celku umožnila 

dosáhnout soběstačnosti v oblasti odstraňování i využití odpadů 

uvedených v odstavci 1 a aby členské státy mohly k tomuto cíli směřovat 

jednotlivě, s ohledem na zeměpisné podmínky nebo na potřebu 

specializovaných zařízení pro určité druhy odpadů. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 16 odst. 3 
 

Síť rovněž umožňuje, aby se odpad odstraňoval nebo aby se odpad 

uvedený v odstavci 1 využíval v některém z nejbližších vhodných zařízení 

za použití co nejvhodnějších metod a technologií s cílem zajistit vysoký 

stupeň ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 16odst. 4 
 

Zásady blízkosti a soběstačnosti neznamenají, že každý členský stát musí 

mít všechna konečná zařízení pro využívání odpadu na svém území. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 17 odrážka 

1. 
 

Kontrola nebezpečného odpadu                                                 
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby produkce, 

sběr a přeprava nebezpečných odpadů i jejich skladování a zpracování 

byly prováděny za podmínek poskytujících ochranu životnímu prostředí 

a lidskému zdraví  

185/2001 ve 
znění 

154/2010  
169/2013 

§ 12 odst. 1 
 
 
 
 

(1) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze 

způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy 

vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými 

odpady se řídí též zvláštními právními předpisy 16) platnými pro 

výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud 

není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu 

stanoveno jinak. 

PT  

  185/2001  § 16 odst. 1 

písm. d) 
 

(1) Původce odpadů je povinen 
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s 

nimi podle jejich skutečných vlastností, 

  

  185/2001 ve 
znění 

188/2004 
320/2002 
169/2013 

§ 16 odst. 3 
 

(3) S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě 

souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími 

změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k 

provozování zařízení podle § 14; shromažďování a přeprava 

nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu. 

  

  185/2001  § 18 odst. 1 
písm. g) 

(1) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen 
g) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s 

nimi podle jejich skutečných vlastnost  

  

  9553     
Čl. 17 odrážka 

2. 
za účelem souladu s ustanoveními článku 13, včetně opatření k zajištění 

vysledovatelnosti jakýchkoli nebezpečných odpadů od produkce až do 

místa jejich konečného určení a jejich kontroly s cílem splnit požadavky 

článků 35 a 36. 

185/2001 ve 
znění  
64/2014 

§ 19 odst. 1 
písm. f) 

(1) Provozovatel zařízení k využívání odpadů je povinen 
f) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s 

nimi podle jejich skutečných vlastností, 

PT  

  185/2001  
ve znění  
64/2014 

§ 20  
písm. g) 

g) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s 

nimi podle jejich skutečných vlastností, 
  

  185/2001 ve 
znění 

297/2009 

§ 39 odst. 1 

a 2  
 

(1) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou 

povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s 

odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý 

druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy 

odpadů stanoví prováděcí právní předpis. 
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(2) Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s 

více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 

100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném 

kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými 

prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, 

zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné 

hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa 

provozovny. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v 

kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února 

následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a 

způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. 
  185/2001 ve 

znění 

223/2015 

§ 39  
odst. 10 
 

(10) Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad zasílají 

ministerstvu informace o každém rozhodnutí vydaném podle tohoto 

zákona, a to do 15 dnů ode dne nabytí jeho právní moci. Obecní úřad obce 

s rozšířenou působností je povinen zasílat ministerstvu informace o 

každém vyjádření vydaném podle § 79 odst. 4 písm. e), a to do 15 dnů 

ode dne jeho vydání. Krajský úřad zasílá ministerstvu informace o 

provozu zařízení a dopravcích odpadů podle odstavce 3 do 15 dnů ode 

dne jejich obdržení a podle odstavce 4 do 15. března kalendářního roku 

následujícího po kalendářním roce, za který je hlášení podáváno. 

Ministerstvo zajistí přístup Českého statistického úřadu k hlášením podle 

odstavců 3 a 4. 

  

  185/2001 ve 
znění  
223/2015 

§ 40 
 

Evidence při přepravě nebezpečných odpadů 
(1) Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje ministerstvu 

prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v 

oblasti životního prostředí54). 
(2) Odesílatel je povinen 
a) každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit před jejím zahájením v 

rozsahu ohlašovacího listu, 
b) ke každé zásilce nebezpečného odpadu přiložit v listinné podobě 

doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu, 
c) v případě, že přeprava nebezpečných odpadů není zahájena v 

ohlášeném termínu, zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 

pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy, 
d) nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy nebezpečných 

odpadů opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud 

vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může 

opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem. 
(3) Při přepravě nebezpečných odpadů mobilním zařízením ke sběru 

odpadů může být odesílatelem pouze provozovatel tohoto zařízení. 
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(4) Původce přepravovaných nebezpečných odpadů, pokud přepravuje 

tyto odpady mezi svými provozovnami, a provozovatel zařízení ke sběru, 

výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů nebo zařízení podle § 14 

odst. 2, do kterého je nebezpečný odpad po dokončení přepravy fyzicky 

předáván (dále jen „příjemce“), je povinen 
a) nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí nebezpečných odpadů 

potvrdit převzetí nebezpečných odpadů z ohlášené přepravy v 

integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 

prostředí54) ; po potvrzení přijetí již není možné provádět opravu,  
b) zadat do systému údaje o přepravě nebezpečných odpadů, která nebyla 

ohlášena, v rozsahu ohlašovacího listu, a to nejpozději do 3 pracovních 

dnů od ukončení přepravy, 
c) zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů 

ode dne ohlášeného zahájení přepravy v případě, že byl ohlašovatelem 

přepravy nebezpečných odpadů a přeprava není zahájena v ohlášeném 

termínu, 
d) v případě, že byl ohlašovatelem přepravy nebezpečných odpadů, 

nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy opravit údaje o 

přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi 

skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v 

případě, že byl ohlašovatelem. 
(5) Povinnosti podle odstavce 2 písm. a) a b) může za odesílatele splnit 

příjemce. 
(6) Na odesílatele se vztahují povinnosti při nakládání s nebezpečnými 

odpady stanovené tímto zákonem až do doby předání nebezpečného 

odpadu příjemci do zařízení. 
(7) Přeprava nebezpečných odpadů se neohlašuje, pokud nepřesahuje 

areál provozovny nebo v případě, že odesílatelem je nepodnikající 

fyzická osoba. 
(8) V případě přerušení provozu integrovaného systému plnění 

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54) je možné 

přepravu nebezpečných odpadů uskutečnit, pokud odesílatel vyplní 

ohlašovací list, jeden potvrzený si ponechá jako doklad o předání 

nebezpečného odpadu a druhý přiloží k zásilce a po dokončení přepravy 

si jej ponechá příjemce. Po obnovení provozu integrovaného systému 

plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54) je 

příjemce do 3 pracovních dnů povinen doplnit údaje o přepravě 

nebezpečných odpadů v rozsahu ohlašovacího listu do integrovaného 

systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54). 
(9) Informace o jednotlivých osobách zúčastněných na přepravě 

nebezpečných odpadů v integrovaném systému plnění ohlašovacích 

povinností v oblasti životního prostředí54) se poskytují pouze orgánům 
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veřejné správy a při řešení mimořádných událostí podle zvláštních 

právních předpisů55). 
(10) Ministerstvo životního prostředí vyhláškou stanoví rozsah 

ohlašovacího listu podléhající hlášení podle odstavce 2 písm. a) a rozsah 

informací podle ohlašovacího listu, které musí obsahovat doklad 
přiložený k zásilce podle odstavce 2 písm. b). 

  9553     
Čl. 18 odst. 1 
 

Zákaz směšování nebezpečných odpadů                                               
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že nebezpečný 

odpad nebude směšován, a to ani s dalšími druhy nebezpečných odpadů, 

ani s jinými odpady, látkami nebo materiály. Směšování zahrnuje ředění 

nebezpečných látek. 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 

§ 12 odst. 6 (6) Míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, 

látkami nebo materiály je zakázáno. Přípustné je pouze ve výjimečných 

případech, a to se souhlasem krajského úřadu příslušného podle místa 

nakládání s odpady. Krajský úřad tento souhlas udělí pouze tehdy, pokud 

míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo 

životního prostředí, je v souladu s nejlepšími dostupnými technikami17a) 

a je prováděno zařízením k využívání nebo odstraňování odpadů 

provozovaným na základě souhlasu podle § 14 odst. 1 nebo zařízením 

podle § 14 odst. 2. Pokud již došlo ke smíšení nebezpečných odpadů 

navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály, musí být 

provedeno jejich roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné 

a je-li to nezbytné pro zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidu. 

Tato povinnost se nevztahuje na míšení nebezpečných odpadů, pro které 

je vydán souhlas krajského úřadu. 

PT  

  9553     
Čl. 18 odst. 2 

písm. a) až c) 
 

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy povolit směšování, 

pokud:                                                                              
a) směšování provádí zařízení nebo podnik, který k tomu získal povolení 

podle článku 23;  
b) směšování je v souladu s ustanoveními článku 13 a nezvýší se 

nepříznivé dopady nakládání s odpady na lidské zdraví a životní prostředí, 
c) směšování je v souladu s nejlepšími dostupnými technikami 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 

§ 12 odst. 6 (6) Míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, 

látkami nebo materiály je zakázáno. Přípustné je pouze ve výjimečných 

případech, a to se souhlasem krajského úřadu příslušného podle místa 

nakládání s odpady. Krajský úřad tento souhlas udělí pouze tehdy, pokud 
míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo 

životního prostředí, je v souladu s nejlepšími dostupnými technikami17a) 

a je prováděno zařízením k využívání nebo odstraňování odpadů 

provozovaným na základě souhlasu podle § 14 odst. 1 nebo zařízením 

podle § 14 odst. 2. Pokud již došlo ke smíšení nebezpečných odpadů 

navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály, musí být 

provedeno jejich roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné 

a je-li to nezbytné pro zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidu. 

Tato povinnost se nevztahuje na míšení nebezpečných odpadů, pro které 

je vydán souhlas krajského úřadu. 

PT  

  9553     
Čl. 18 odst. 3  
 

S výhradou kritérií technické a ekonomické proveditelnosti se v případě, 

že byly v rozporu s odstavcem 1 nebezpečné odpady smíchány, provede 

třídění, je-li to možné a nezbytné, za účelem splnění podmínek uvedených 

v článku 13. 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 

§ 12 odst. 6 (6) Míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, 

látkami nebo materiály je zakázáno. Přípustné je pouze ve výjimečných 

případech, a to se souhlasem krajského úřadu příslušného podle místa 

nakládání s odpady. Krajský úřad tento souhlas udělí pouze tehdy, pokud 

míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo 

životního prostředí, je v souladu s nejlepšími dostupnými technikami17a) 

PT  
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ka 
 

a je prováděno zařízením k využívání nebo odstraňování odpadů 

provozovaným na základě souhlasu podle § 14 odst. 1 nebo zařízením 

podle § 14 odst. 2. Pokud již došlo ke smíšení nebezpečných odpadů 

navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály, musí být 

provedeno jejich roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné 

a je-li to nezbytné pro zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidu. 

Tato povinnost se nevztahuje na míšení nebezpečných odpadů, pro které 

je vydán souhlas krajského úřadu. 
  9553     
Čl. 19 odst.1 
 

Označování nebezpečných odpadů                                                             
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že během sběru, 

přepravy a dočasného uskladnění budou nebezpečné odpady zabaleny a 

označeny v souladu s platnými mezinárodními normami a normami 

Společenství. 

185/2001 ve 
znění 

223/2015 

§ 13  Balení a označování nebezpečných odpadů 
(1) Balení nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními 

předpisy19). 
(2) Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, 

jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny písemně 

způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a 

grafickým symbolem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o 

klasifikaci, označování a balení látek a směsí69) v rozsahu stanoveném 

prováděcím právním předpisem. Nebezpečný odpad s nebezpečnou 

vlastností HP 9 Infekční se označuje grafickým symbolem stanoveným 

prováděcím právním předpisem. 
(3) Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, 
jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa 

nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. 
(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a) obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu, 
b) způsob a rozsah označování nebezpečných odpadů. 
____________________  
19) § 11 a 12 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích, ve znění pozdějších předpisů. 
Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - 
ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb. 
Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID). 
19) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. 

prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a 

zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 

1907/006, v platném znění. 
Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - 
ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb., v 

platném znění. 
Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID), 

který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě 

(COTIF), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 8/1985 Sb., v platném znění. 

PT  
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69) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. 

prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a 

zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 

1907/2006, v platném znění. 
  9553     
Čl. 19 odst. 2 
 

Kdykoliv je nebezpečný odpad přepravován v rámci členského státu, 

musí být opatřen identifikačním dokladem, který může být v elektronické 

podobě, obsahujícím příslušné údaje podle přílohy IB nařízení (ES) č. 

1013/2006 

185/2001 ve 
znění 

223/2015  

§ 40 odst. 1 

a odst. 2 
písm. a) 

(1) Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje ministerstvu 

prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v 

oblasti životního prostředí54).  
(2) Odesílatel je povinen  
a) každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit před jejím zahájením v 

rozsahu ohlašovacího listu, 

PT  

  9553     
Čl. 20 Nebezpečný odpad pocházející z domácností                                       

Články 17, 18, 19, a 35 se nevztahují na směsný odpad pocházející z 

domácností.                                                                                         Články 

19 a 35 se nevztahují na jednotlivé části nebezpečného odpadu 

pocházejícího z domácností, dokud je zařízení nebo podnik, které získaly 

povolení nebo byly zaregistrovány podle článků 23 nebo 26, nepřijaly ke 

sběru, odstranění nebo využití. 

185/2001 
169/2013 

§ 6 odst. 3 (3) Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný a 

původce a oprávněná osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s 

nebezpečným, i když splňuje podmínky uvedené v odstavci 1  
 

PT  

  9553     
Čl. 21 odst.1 
písm. a 

Odpadní oleje                                                                                      
1. Aniž jsou dotčeny povinnosti vztahující se k nakládání s nebezpečnými 

odpady uvedené v článcích 18 a 19, členské státy přijmou nezbytná 

opatření s cílem zajistit, aby                                                                         a) 

sběr odpadních olejů probíhal, pokud je to technicky proveditelné, 

odděleně 

185/2001  § 18 odst. 1 
písm. h) 

(1) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen 
h) sbírané nebo vykupované odpady soustřeďovat utříděné podle 

jednotlivých druhů a kategorií, 
 

PT  

  185/2001 § 29 odst. 1  
písm. d) 

(1) Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s 

odpadními oleji, jsou povinni 
d) zajistit, aby během nakládání s odpadními oleji nebyly tyto oleje 

vzájemně míchány nebo smíchány s látkami obsahujícími PCB ani s 

jinými nebezpečnými odpady. 

  

  9553     
Čl. 21 odst. 1 

písm. b 
odpadní oleje byly zpracovány v souladu s články 4 a 13 185/2001  § 29 odst. 1  

písm. a) až 

c) 
 
 

(1) Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s 

odpadními oleji, jsou povinni 
a) zajistit přednostně regeneraci odpadních olejů, 
b) zajistit spalování odpadních olejů v souladu s požadavky § 22 a 23, 

pokud regenerace není možná, 
c) zajistit skladování nebo odstranění odpadních olejů v souladu s 

požadavky tohoto zákona a dalších právních předpisů, pokud regenerace 

ani spalování není možné z technických důvodů, 

PT  

  9553     
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Čl. 21 odst. 1 
písm. c 
 

pokud je to technicky a ekonomicky proveditelné, odpadní oleje 

odlišných vlastností se nesměšovaly a odpadní oleje se nesměšovaly s 

jinými druhy odpadů nebo látek, pokud směšování znemožňuje jejich 

zpracování. 

185/2001  § 29 odst. 1 

písm. d) 
 
 

d) zajistit, aby během nakládání s odpadními oleji nebyly tyto oleje 

vzájemně míchány nebo smíchány s látkami obsahujícími PCB ani s 

jinými nebezpečnými odpady. 
  
 

PT  

  9553     
Čl. 21odst. 2  
 

Pro účely odděleného sběru odpadních olejů a jejich náležitého 

zpracování mohou členské státy v souladu s podmínkami stanovenými na 

vnitrostátní úrovni použít dodatečná opatření, jako jsou technické 

požadavky, odpovědnost původce, ekonomické nástroje nebo dobrovolné 

dohody 

185/2001 ve 
znění 

223/2015 

§ 29 odst. 2 (2) Ministerstvo stanoví vyhláškou technické požadavky na nakládání s 

odpadními oleji. 
 

PT  

  9553     
Čl. 21 odst.3 
 

Pokud se na odpadní oleje v souladu s vnitrostátními právními předpisy 

vztahují požadavky na regeneraci, mohou členské státy stanovit, že se tyto 

odpadní oleje regenerují, pokud je to technicky proveditelné, a, použijí-li 
se články 11 nebo 12 nařízení (ES) č. 1013/2006, zakázat přeshraniční 

přepravu odpadních olejů ze svého území do zařízení pro spalování nebo 

spoluspalování s cílem upřednostnit regeneraci odpadních olejů. 

185/2001  § 29 odst. 1  
písm. a) 
 
 
 

(1) Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s 

odpadními oleji, jsou povinni 
a) zajistit přednostně regeneraci odpadních olejů, 
 
 

PT  

  185/2001  
ve znění 
34/2008 

§ 56 odst. 1 (1) Na základě oznámení o přeshraniční přepravě odpadů ministerstvo 

rozhodne o udělení souhlasu nebo o námitkách podle čl. 9, 10, 11 nebo 12 

přímo použitelného předpisu Evropských společenství o přepravě 

odpadů39). 

  

Čl. 22 písm. a 
 

Biologický odpad                                                                       
 Členské státy přijmou v případě potřeby a v souladu s články 4 a 13 

opatření s cílem podpořit:                                    
a) oddělený sběr biologického odpadu za účelem kompostování a 

anaerobní digesce odpadu 

185/2001 ve 
znění  
229/2014 

§ 17 odst. 3 (3) Obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního 

odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím 

katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené 

soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných 

odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. 

Ministerstvo může stanovit vyhláškou podrobnosti rozsahu a způsobu 

zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. 

PT  

  9553     
  8684     
Čl. 22 písm. b 
 

zpracování biologického odpadu způsobem, který splňuje vysokou 

úroveň ochrany životního prostředí 
185/2001 ve 
znění 

154/2010 
169/2013  

§ 12 odst. 1 (1) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze 

způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy 

vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými 

odpady se řídí též zvláštními právními předpisy 16) platnými pro 

výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud 

není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu 

stanoveno jinak. 

PT  

  185/2001 ve 
znění 

314/2006 

§ 33b odst. 

1 
(1) Provozovatel zařízení ke sběru, výkupu nebo využívání biologicky 

rozložitelných odpadů je povinen  
a) provozovat toto zařízení se souhlasem k provozování zařízení a s jeho 

provozním řádem podle § 14 odst. 1, s výjimkou zařízení, které 

zpracovává využitelné biologicky rozložitelné odpady pro jednu zakládku 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32008L0098.docx    str. 24 z 48   

Celex: 32008L0098 Lhůta pro implementaci 12. 12. 2010 Úřední věstník                     312 2008 Gestor MZP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Eva Šalplachtová, 10.3.2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 10.3.2019 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

v množství nepřekračujícím 10 tun těchto odpadů za rok (dále jen "malé 

zařízení"); roční množství biologicky rozložitelného odpadu zpracované 

malým zařízením nesmí přesáhnout 150 tun,  
b) provozovat malé zařízení na základě kladného vyjádření obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností podle § 79 odst. 4 písm. e) a v souladu 

se zvláštními právními předpisy na ochranu zdraví lidí a životního 

prostředí, v souladu s nimiž je zařízení zřízeno a provozováno, 
c) upravené biologicky rozložitelné odpady hodnotit a zařazovat postupy 

a metodami stanovenými prováděcím právním předpisem a v souladu s 

ním je označit a vybavit návodem k použití, 
d) upravené biologicky rozložitelné odpady, které nelze zařadit do žádné 

ze skupin stanovených prováděcím právním předpisem, a zbytkový odpad 

po úpravě biologicky rozložitelného odpadu, který již není odpadem 

podléhajícím biologickému rozkladu, předat k využití nebo odstranění 

oprávněné osobě podle § 12 odst. 3. 
  8684     
Čl. 22 písm. c 
 

používání materiálů bezpečných z hlediska životního prostředí 

pocházejících z biologického odpadu. Komise provede posouzení 

nakládání s biologickým odpadem za účelem případného předložení 

návrhu. V posouzení se přezkoumá možnost stanovit minimální 

požadavky na nakládání s biologickým odpadem, jakož i jakostní kritéria 

pro kompostování a rozklad biologického odpadu, aby byla zaručena 

vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

  8684     
Čl. 23 odst. 1 
Písm. a 

Vydávání povolení                                                                             
1. Členské státy vyžadují, aby všechny zařízení nebo podniky, které 

plánují provádět zpracování odpadů, získaly povolení od příslušného 

orgánu. Tato povolení stanoví přinejmenším:          
a) druhy a množství odpadů, které je možné zpracovávat 

185/2001 ve 
znění 

188/2004 
154/2010 
320/2002 
314/2006 

§ 14 odst. 1 

a 6 
(1) Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze 

provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je 

udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem 

(dále jen "souhlas k provozování zařízení"). Jednotlivé fáze provozu 

skládky mohou být provozovány pouze na základě souhlasu s provozním 

řádem příslušné fáze provozu skládky. V řízení předcházejícím vydání 

tohoto rozhodnutí musí krajský úřad posoudit všechna zařízení, která s 

těmito činnostmi souvisejí. Souhlas k provozování skládek nebezpečných 

odpadů se uděluje na dobu určitou, nejvýše na 4 roky. Dobu platnosti 

souhlasu krajský úřad prodlouží na základě žádosti provozovatele skládky 

nebezpečných odpadů vždy nejvýše na další 4 roky, pokud jsou splněny 

podmínky a plněny povinnosti při provozování skládky stanovené tímto 

zákonem a prováděcím právním předpisem. 
(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a) náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení, 

PT  

  383/2001 ve 
znění 
83/2016 

§ 1 písm. h) (1) Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, 

odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (dále jen "zařízení") obsahuje: 
PT  
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

h) seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, vstupujících a 

vystupujících ze zařízení, a pokud jsou v zařízení vyráběny výrobky, též 

popis výrobků vystupujících ze zařízení, 
  9181     
  9553     
Čl. 23 odst. 1 

písm. b 
technické a jiné požadavky týkající se dotyčného místa, a to pro každý 

druh povolené činnosti 
383/2001 ve 
znění 
83/2016 

§ 1 písm. g) (1) Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, 

odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (dále jen "zařízení") obsahuje: 
g) název, účel a technický popis zařízení včetně všech zařízení 

souvisejících, popis technologického postupu nakládání s odpadem v 

zařízení, způsoby nakládání s odpadem podle příloh č. 3 a 4 zákona, 

PT  

  9553     
Čl. 23 odst. 1 

písm. c 
bezpečnostní a preventivní opatření, jež je třeba přijmout 383/2001 ve 

znění 
83/2016 

§ 1 písm. q) (1) Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, 

odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (dále jen "zařízení") obsahuje: 
q) návrh provozního řádu v listinné a elektronické podobě a návrh na 

zavedení provozního deníku, jejichž obsah pro různé typy zařízení je 

uveden v příloze č. 1 a zvláštních právních předpisech19), 

PT  

  9553     
Čl. 23 odst. 1 

písm. d 
postup, jenž je třeba použít pro každý druh činnosti 383/2001 ve 

znění 
83/2016 

§ 1 písm. g) (1) Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, 

odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (dále jen "zařízení") obsahuje: 
g) název, účel a technický popis zařízení včetně všech zařízení 

souvisejících, popis technologického postupu nakládání s odpadem v 

zařízení, způsoby nakládání s odpadem podle příloh č. 3 a 4 zákona, 

PT  

  9553     
Čl. 23 odst. 1 

písm. e 
nezbytné činnosti v oblasti sledování a kontroly 383/2001 ve 

znění 

83/2016 
 

§ 1 písm. 

m) 
(1) Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, 

odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (dále jen "zařízení") obsahuje: 
m) návrh sledování (monitoringu) vlivu provozu zařízení na okolní 

životní prostředí a zdraví lidí odpovídající typu zařízení a druhům odpadů, 

PT  

  9553     
Čl. 23 odst. 1 

písm. f 
nezbytná ustanovení o ukončení provozu a následné péči 383/2001 ve 

znění 

83/2016 

§ 1 odst. 1 

písm. r) 
(1) Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, 

odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (dále jen "zařízení") obsahuje:  
r) opatření pro ukončení provozu zařízení k nakládání s odpady a způsob 

jeho zabezpečení, který zajistí, že zařízení nebude po ukončení provozu 

ohrožovat zdraví lidí a životní prostředí. 

PT  

  9553     
Čl. 23 odst. 2 
 

Povolení mohou být udělována na určité období a lze je obnovovat 185/2001 ve 
znění 

188/2004 
154/2010 
320/2002 

§ 14 odst. 1 (1) Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze 

provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je 

udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem 

(dále jen "souhlas k provozování zařízení"). Jednotlivé fáze provozu 

skládky mohou být provozovány pouze na základě souhlasu s provozním 

řádem příslušné fáze provozu skládky. V řízení předcházejícím vydání 

tohoto rozhodnutí musí krajský úřad posoudit všechna zařízení, která s 

těmito činnostmi souvisejí. Souhlas k provozování skládek nebezpečných 

odpadů se uděluje na dobu určitou, nejvýše na 4 roky. Dobu platnosti 

PT  
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

souhlasu krajský úřad prodlouží na základě žádosti provozovatele skládky 

nebezpečných odpadů vždy nejvýše na další 4 roky, pokud jsou splněny 

podmínky a plněny povinnosti při provozování skládky stanovené tímto 

zákonem a prováděcím právním předpisem. 
  9553     
Čl. 23 odst. 3 
 

Pokud se příslušný orgán domnívá, že předpokládaný postup zpracování 

odpadu je z hlediska ochrany životního prostředí nepřijatelný, zejména 

pokud není v souladu s článkem 13, odmítne povolení vydat 

185/2001 ve 
znění 

188/2004 
154/2010 
320/2002 

§ 14 odst. 1 (1) Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze 

provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je 

udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem 

(dále jen "souhlas k provozování zařízení"). Jednotlivé fáze provozu 

skládky mohou být provozovány pouze na základě souhlasu s provozním 

řádem příslušné fáze provozu skládky. V řízení předcházejícím vydání 

tohoto rozhodnutí musí krajský úřad posoudit všechna zařízení, která s 

těmito činnostmi souvisejí. Souhlas k provozování skládek nebezpečných 

odpadů se uděluje na dobu určitou, nejvýše na 4 roky. Dobu platnosti 
souhlasu krajský úřad prodlouží na základě žádosti provozovatele skládky 

nebezpečných odpadů vždy nejvýše na další 4 roky, pokud jsou splněny 

podmínky a plněny povinnosti při provozování skládky stanovené tímto 

zákonem a prováděcím právním předpisem. 

PT  

  9553     
Čl. 23 odst. 4 
 

Podmínkou vydání povolení ke spalování nebo spoluspalování s 

energetickým využitím je, že energetické využití probíhá s vysokým 

stupněm energetické účinnosti 

185/2001 ve 
znění 

188/2004 
154/2010 
320/2002  

§ 14 odst. 1 (1) Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze 

provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je 

udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem 

(dále jen "souhlas k provozování zařízení"). Jednotlivé fáze provozu 

skládky mohou být provozovány pouze na základě souhlasu s provozním 

řádem příslušné fáze provozu skládky. V řízení předcházejícím vydání 

tohoto rozhodnutí musí krajský úřad posoudit všechna zařízení, která s 

těmito činnostmi souvisejí. Souhlas k provozování skládek nebezpečných 

odpadů se uděluje na dobu určitou, nejvýše na 4 roky. Dobu platnosti 

souhlasu krajský úřad prodlouží na základě žádosti provozovatele skládky 

nebezpečných odpadů vždy nejvýše na další 4 roky, pokud jsou splněny 

podmínky a plněny povinnosti při provozování skládky stanovené tímto 

zákonem a prováděcím právním předpisem. 

PT  

  185/2001  § 22 odst. 1 
 

(1) Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené 

právními předpisy o ochraně ovzduší28) a o hospodaření energií29).  
  

  185/2001 ve 
znění 

154/2010  
 

§ 23 odst. 1 

a 2 
 
 
 

(1) Spalování odpadu ve spalovně komunálních odpadů, která dosahuje 
vysokého stupně energetické účinnosti, se považuje za využívání odpadů 

způsobem uvedeným pod kódem R1 v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Výše 

požadované energetické účinnosti a vzorec pro její výpočet je uveden v 

příloze č. 12 k tomuto zákonu. 
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(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

(2) Spalovny odpadů, u nichž nejsou splněny podmínky spalování 

uvedené v odstavci 1, jsou zařízeními k odstraňování odpadů. 
  185/2001 ve 

znění 

223/2015 

Příloha č. 

12 
 

Vzorec pro výpočet energetické účinnosti 
… 
Pro zařízení, která získala souhlas k provozu zařízení a byla provozována 

před 1. lednem 2009: 0,60. 

  

  9553     
Čl. 23 odst. 5 
 

Pokud jsou splněny požadavky tohoto článku, mohou být veškerá 

povolení vydaná v souladu s jinými vnitrostátními právními předpisy 

nebo s jinými právními předpisy Společenství sloučena s povolením 

vyžadovaným podle odstavce 1 v povolení jediné, pokud se tím zamezí 

zbytečnému zdvojování informací a opakování činností provozovatele 

nebo příslušného orgánu 
   

185/2001 ve 
znění 

76/2002 
188/2004 
222/2006 
154/2010 
69/2013 
169/2013 
225/2017 

§ 82 odst. 2 (2) Souhlas k provozování zařízení podle § 14 odst. 1, § 16 odst. 2 a 3, § 

12 odst. 6, souhlas podle § 48a písm. b), § 50 odst. 2, § 51 odst. 1 a § 52, 

stanovení doby trvání a podmínky péče podle § 52, závazné stanovisko 
podle § 79 odst. 4 a vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. a) až c) se nevydají 

podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení 

o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a 

omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 

některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení 

tohoto zákona tím nejsou dotčena. Vydání závazného stanoviska podle § 

79 odst. 4 se nenahrazuje postupem v řízení o vydání integrovaného 

povolení podle zákona o integrované prevenci, pokud se integrované 

povolení na základě žádosti provozovatele zařízení vydává po vydání 

stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba 

umisťuje a povoluje, podle zvláštního právního předpisu 

PT  

  9936     
Čl. 24 písm. a Výjimky z povinnosti získat povolení                                              

Členské státy mohou udělit zařízením nebo podnikům výjimku z 

povinnosti podle čl. 23 odst. 1 za tyto činnosti:                                            a) 
odstraňování jejich vlastních nikoliv nebezpečných odpadů v místě 

původu; nebo 

  Výjimky nevyužito. NT  

Čl. 24 písm. b využívání odpadů 185/2001 § 14 odst. 2 (2) V zařízeních, která nejsou podle tohoto zákona určena k nakládání s 

odpady, je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky 

stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání s těmito odpady nesmějí 

být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení 

provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního 

prostředí20). K provozování takovýchto zařízení není požadován souhlas 

k provozování zařízení podle odstavce 1. 

PT  

  9553     
Čl. 25 odst. 1 
 

Podmínky pro udělování výjimek                                                         
1. Pokud členský stát hodlá povolit výjimku v souladu s článkem 24, 

stanoví ohledně každého druhu činnosti obecná pravidla určující druhy a 

množství odpadů, na které se výjimka vztahuje, a použitý způsob jejich 

zpracování.                                                                         
Tato pravidla jsou navržena tak, aby zajistila zpracování odpadu v 

souladu s článkem 13. V případě odstraňování odpadů uvedeného v čl. 24 

písm. a) by měla uvedená pravidla zohlednit nejlepší dostupné techniky 

185/2001 § 14 odst. 2 (2) V zařízeních, která nejsou podle tohoto zákona určena k nakládání s 

odpady, je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky 

stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání s těmito odpady nesmějí 

být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení 

provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního 

prostředí20). K provozování takovýchto zařízení není požadován souhlas 
k provozování zařízení podle odstavce 1. 

PT  
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
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Poznám

ka 
 

  9553     
Čl. 25 odst. 2 
 

Vedle obecných pravidel podle odstavce 1 členské státy stanoví konkrétní 

podmínky pro udělování výjimek v případě nebezpečných odpadů, včetně 

druhů činnosti, jakož i další nezbytné podmínky pro provádění různých 

způsobů využití odpadu, a případně limitní hodnoty obsahu 

nebezpečných látek v odpadech a limitní hodnoty emisí. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

  9553     
Čl. 25 odst. 3 
 

Členské státy informují Komisi o všeobecných pravidlech stanovených v 

souladu s odstavci 1 a 2. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 26 písm. a 
 

Registrace                                                                                        
Pokud se na následující subjekty nevztahuje povinnost získat povolení, 

zajistí členské státy, aby příslušný orgán vedl rejstřík:                                                                      
a) zařízení nebo podniků, které na profesionálním základě zajišťují sběr 

nebo přepravu odpadů 

185/2001 ve 
znění 

223/2015 
 
 
 
 

§ 39 odst. 3  (3) Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo 

odstraňování odpadů, provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 2, 

provozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1 a dopravci odpadů, 

kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého 

vlastnictví podle § 12 odst. 3, jsou povinni zaslat údaje o provozu zařízení 

nebo o činnosti dopravce odpadů krajskému úřadu příslušnému podle 

místa zařízení a u mobilních zařízení a dopravců podle sídla nebo bydliště 

provozovatele zařízení nebo dopravce odpadů, a to do 15 dnů od zahájení, 

ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti dopravce odpadů nebo 

provozu zařízení včetně zahájení provozu podle změny souhlasu s 

provozem zařízení. 

PT  

     NT  
Čl. 26 písm. b obchodníků nebo zprostředkovatelů 185/2001 ve 

znění 

223/2015 

§ 39 odst. 3 Obchodníci musí být oprávněnou osobou a vztahují se na ně ohlašovací 

povinnosti podle § 39 odst. 3 (viz. výše). 
Zprostředkovatelé (i obchodníci) jsou registrováni v obchodním rejstříku. 

PT  

  9553     
Čl. 26 písm. c 
 

zařízení nebo podniků, na něž se vztahují výjimky z povinnosti získat 

povolení podle článku 24. 
 
Pokud je to možné, využijí se pro tento postup registrace existující 

záznamy vedené příslušným orgánem, aby se snížila administrativní 

zátěž. 

185/2001 ve 
znění 

223/2015 

§ 39 odst. 3  (3) Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo 

odstraňování odpadů, provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 2, 

provozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1 a dopravci odpadů, 
kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého 

vlastnictví podle § 12 odst. 3, jsou povinni zaslat údaje o provozu zařízení 

nebo o činnosti dopravce odpadů krajskému úřadu příslušnému podle 

místa zařízení a u mobilních zařízení a dopravců podle sídla nebo bydliště 

provozovatele zařízení nebo dopravce odpadů, a to do 15 dnů od zahájení, 

ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti dopravce odpadů nebo 

provozu zařízení včetně zahájení provozu podle změny souhlasu s 

provozem zařízení. 

PT  

  9553     
Čl. 27 odst. 1 
 

Minimální normy                                                                                   
1. Lze přijmout minimální technické normy pro činnosti zpracování, které 

vyžadují povolení podle článku 23, je-li prokázáno, že tyto minimální 

normy budou přínosem, pokud jde o ochranu lidského zdraví a životního 

prostředí. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s 

kontrolou podle čl. 39 odst. 2. 
Čl. 27 odst. 2 
 

Tyto minimální normy se týkají pouze těch činností zpracování odpadu, 

na které se nevztahuje směrnice 96/61/ES nebo které nejsou vhodné pro 

oblast působnosti uvedené směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 27 odst. 3 

písm. a 
 

Tyto minimální normy:                                                                 
a) jsou zaměřeny na hlavní vlivy činnosti zpracování odpadu na životní 

prostředí 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 27 odst. 3 

písm. b 
zajišťují, aby byl odpad zpracováván v souladu s článkem 13   Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 27 odst. 3 

písm. c 
zohledňují nejlepší dostupné techniky   Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 27 odst. 3 

písm. d 
případně zahrnují prvky týkající se kvality zpracování a požadavků na 

zpracování 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 27 odst. 4 
 

Minimální normy pro činnosti, které vyžadují registraci podle čl. 26 písm. 

a) a b), se přijmou v případě, že je prokázáno, že tyto minimální normy 

budou přínosem, pokud jde o ochranu lidského zdraví a životního 

prostředí nebo zamezení narušení vnitřního trhu, včetně prvků týkajících 

se odborné způsobilosti subjektů zajišťujících sběr, přepravců, 

obchodníků či zprostředkovatelů. 
Tato opatření, jejichž účelem je změna jiných než podstatných prvků této 

směrnice, a to jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s 

kontrolou podle čl. 39 odst. 2. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 28 odst. 1 
 

Plány pro nakládání s odpady                                                                   
1. Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány stanovily v souladu s 

články 1, 4, 13 a 16 jeden nebo více plánů pro nakládání s odpady.                                                                              
Tyto plány, samotné nebo v kombinaci, pokryjí celé zeměpisné území 

dotyčného členského státu. 

185/2001. ve 
znění 

188/2004 
169/2013 

§ 41 odst. 1 

a 2 
 (1) Plán odpadového hospodářství v rozsahu stanoveném tímto zákonem 

zpracovávají ministerstvo, kraje a obce. 
 
(2) Plán odpadového hospodářství se zpracovává za účelem vytváření 

podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi podle tohoto 

zákona. 

PT  

  9553     
Čl. 28 odst. 2 
 

Plány pro nakládání s odpady stanoví analýzu stávající situace v 

nakládání s odpady v rámci dotyčné zeměpisné jednotky, jakož i opatření, 

která je třeba přijmout s cílem zlepšit environmentálně šetrnou přípravu 

na opětovné použití, recyklaci, využití a odstranění odpadů, a posouzení 

toho, jak bude tento plán podporovat provádění cílů a ustanovení této 

směrnice. 

185/2001  
ve znění 
223/2015 

§ 42 odst. 2 
 
 
 

(2) Plán odpadového hospodářství České republiky se skládá z části 

analytické, závazné a směrné. 
 

PT  

  185/2001 ve 
znění  
223/2015 

§ 42 odst. 5 

písm. f) 
(5) Závazná část Plánu odpadového hospodářství České republiky 

obsahuje cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů podle přílohy č. 

13 tohoto zákona a stanoví cíle, zásady a opatření k jejich dosažení včetně 

preferovaných způsobů nakládání a soustavu indikátorů k hodnocení 

plnění cílů Plánu odpadového hospodářství pro 
f) přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování 

odpadů minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí, 
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(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

  185/2001 ve 
znění  
223/2015 

§ 43 odst. 3 (3) Plán odpadového hospodářství kraje se skládá z části analytické, 

závazné a směrné. 
  

  185/2001 ve 
znění  
223/2015 

§ 43 odst. 4 

písm. f) 
(5) Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje obsahuje cíle a 

opatření pro předcházení vzniku odpadů a stanoví cíle, zásady a opatření 

k jejich dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání a soustavu 

indikátorů k hodnocení plnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje 

pro 
f) přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování 

odpadů minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí, 

  

  9553     
Čl. 28 odst. 3 

písm. a 
 

Plány pro nakládání s odpady v případě potřeby a při zohlednění 

zeměpisné situace a pokrytí oblasti, na niž se plán vztahuje, obsahují 

alespoň: 
a) druh, množství a zdroj vzniklého odpadu na daném území, odpad, jenž 

by mohl být přepravován z vnitrostátního území nebo na něj, a posouzení 

vývoje toků odpadů v budoucnosti; 

185/2001 ve 
znění  
223/2015 
 

§ 42 odst. 3 

písm. a) 
 

(3) Analytická část Plánu odpadového hospodářství České republiky 

obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství České republiky, 

které zahrnuje  
a) výčet druhů, množství a zdroje vznikajících odpadů a posouzení vývoje 

jejich produkce a nakládání, včetně přeshraničního toku odpadů, 

PT  

  185/2001ve 
znění  
223/2015 

§ 43 odst. 4 

písm. a) 
 

(4) Analytická část plánu odpadového hospodářství kraje obsahuje 

vyhodnocení stavu odpadového hospodářství kraje, které zahrnuje 
a) výčet druhů, množství a zdroje vznikajících odpadů a posouzení vývoje 

jejich produkce a nakládání, 

  

  9553     
Čl. 28 odst. 3 

písm. b 
 

stávající systémy sběru odpadů a důležitá zařízení na odstraňování a 

využití odpadu včetně jakýchkoli zvláštních ujednání týkajících se 

odpadních olejů, nebezpečných odpadů nebo toků odpadů, kterými se 

zabývají konkrétní právní předpisy Společenství; 

185/2001 ve 
znění  
223/2015 
 

§ 42 odst. 3 

písm. b) 
 

(3) Analytická část Plánu odpadového hospodářství České republiky 

obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství České republiky, 

které zahrnuje  
b) vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání s odpady na území 

České republiky minimálně pro komunální odpady, směsný komunální 

odpad, biologicky rozložitelné odpady, obalové odpady, nebezpečné 

odpady, stavební odpady, výrobky s ukončenou životností, odpady podle 

části čtvrté zákona, včetně tříděného sběru materiálově využitelných 

složek odpadů, 

PT  

  185/2001ve 
znění  
223/2015 

§ 43 odst. 4 

písm. b) 
 

(4) Analytická část plánu odpadového hospodářství kraje obsahuje 

vyhodnocení stavu odpadového hospodářství kraje, které zahrnuje 
b) vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání s odpady na území 

kraje minimálně pro komunální odpady, směsný komunální odpad, 

biologicky rozložitelné odpady, obalové odpady, nebezpečné odpady, 

stavební odpady, výrobky s ukončenou životností, odpady podle části 

čtvrté zákona, včetně tříděného sběru materiálově využitelných složek 

odpadů, 

  

  9553     
Čl. 28 odst. 3 

písm. c 
 

posouzení potřeby nových systémů sběru, uzavření stávajících zařízení 

pro odpady, další infrastruktury zařízení pro odpady v souladu s článkem 

16 a v případě potřeby s tím spojených investic; 

185/2001 ve 
znění  
223/2015 

§ 42 odst. 3 

písm. c) 
 

(3) Analytická část Plánu odpadového hospodářství České republiky 

obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství České republiky, 

které zahrnuje  

PT  
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Poznám

ka 
 

 c) vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s odpady na území České 

republiky včetně posouzení kapacit pro jednotlivé způsoby nakládání, 

posouzení nezbytných změn a doplnění systémů sběru a nakládání s 

odpady a výrobky s ukončenou životností s ohledem na jejich zlepšení v 

souladu s principy soběstačnosti a blízkosti, 
  185/2001ve 

znění 

223/2015 

§ 43 odst. 4 
písm. c) 
 

(4) Analytická část plánu odpadového hospodářství kraje obsahuje 

vyhodnocení stavu odpadového hospodářství kraje, které zahrnuje  
c) vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s odpady na území kraje včetně 

posouzení kapacit pro jednotlivé způsoby nakládání, posouzení 

nezbytných změn a doplnění systémů sběru a nakládání s odpady a 

výrobky s ukončenou životností s ohledem na jejich zlepšení v souladu s 

principy soběstačnosti a blízkosti, 

  

  9553     
Čl. 28 odst. 3 

písm. d 
 

v případě potřeby dostatečné informace o kritériích pro umístění s cílem 

určit místo a kapacitu budoucích zařízení sloužících k odstraňování 

odpadů nebo důležitých zařízení sloužících k využití odpadů; 

185/2001 ve 
znění  
223/2015 
 

§ 42 odst. 3 
 

(3) Analytická část Plánu odpadového hospodářství České republiky 

obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství České republiky, 

které zahrnuje  
d) podklady pro získání informací nezbytných pro vypracování kritérií 

pro umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z 

veřejných zdrojů, pokud je to s ohledem na plnění stanovených cílů 

nezbytné. 

PT  

  185/2001ve 
znění 

223/2015 

§ 43 odst. 4 

písm. d) 
 

(4) Analytická část plánu odpadového hospodářství kraje obsahuje 

vyhodnocení stavu odpadového hospodářství kraje, které zahrnuje  
d) podklady pro získání informací nezbytných pro vypracování kritérií 

pro umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z 

veřejných zdrojů, pokud je to s ohledem na plnění stanovených cílů 

nezbytné. 

  

  9553     
Čl. 28 odst. 3 

písm. e 
 

všeobecné politiky nakládání s odpady, včetně plánovaných technologií 

a způsobů nakládání s odpady, nebo politik týkajících se konkrétních 

problémů v oblasti nakládání s odpady; 

185/2001 ve 
znění  
223/2015 

§ 42 odst. 6 
 

6) Směrná část Plánu odpadového hospodářství České republiky obsahuje  
a) výčet nástrojů pro splnění cílů Plánu odpadového hospodářství České 

republiky,  
b) kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl Plán 

odpadového hospodářství České republiky zpracován,  
c) informace nezbytné pro vypracování kritérií pro umístění a kapacity 

zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů, pokud 

je to s ohledem na plnění stanovených cílů nezbytné,  
d) návrhy na potřebná zařízení pro nakládání s odpady nadregionálního 

významu, pokud je to s ohledem na plnění stanovených cílů nezbytné. 

PT  

  185/2001ve 
znění 

223/2015 

§ 43 odst. 6 
 

(6) Směrná část plánu odpadového hospodářství kraje obsahuje 
a) výčet nástrojů pro splnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje, 
b) kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl plán 

odpadového hospodářství kraje zpracován,  
c) kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady 

podporovaná z veřejných zdrojů,  
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ka 
 

d) záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady, pokud je to s 

ohledem na plnění stanovených cílů nezbytné. 
Čl. 28 odst. 4 

písm. a) až d) 
 

Plán pro nakládání s odpady může při zohlednění zeměpisné situace a 

pokrytí oblasti, na niž se plán vztahuje, obsahovat: 
a) organizační aspekty spojené s nakládáním s odpady, včetně popisu 

rozdělení povinností mezi veřejné a soukromé subjekty provádějící 

nakládání s odpady  
b) hodnocení užitečnosti a vhodnosti použití ekonomických a dalších 

nástrojů pro řešení různých problémů spojených s odpady, a to s ohledem 
na potřebu zachovat hladké fungování vnitřního trhu 
c) využívání kampaní na zvyšování povědomí a poskytování informací 

široké veřejnosti nebo zvláštní skupině spotřebitelů 
d) znečištěná místa, která sloužila k odstraňování odpadů, a opatření k 
jejich sanaci 

185/2001 ve 
znění  
223/2015 

§ 42 odst. 5 
 

(5) Závazná část Plánu odpadového hospodářství České republiky 

obsahuje cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů podle přílohy č. 

13 tohoto zákona a stanoví cíle, zásady a opatření k jejich dosažení včetně 

preferovaných způsobů nakládání a soustavu indikátorů k hodnocení 

plnění cílů Plánu odpadového hospodářství pro  
a) nakládání s komunálními odpady, zejména směsným komunálním 

odpadem a biologicky rozložitelnými odpady,  
b) nakládání se stavebními odpady,  
c) nakládání s obalovými odpady,  
d) nakládání s výrobky s ukončenou životností a vybranými odpady podle 

části čtvrté tohoto zákona,  
e) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými, 
f) přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování 

odpadů minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí,  
g) snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména 

biologicky rozložitelných odpadů,  
h) snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném 

komunálním odpadu. 

PT  

  185/2001ve 
znění  
223/2015 

§ 43 odst. 5 
 

(5) Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje obsahuje cíle a 

opatření pro předcházení vzniku odpadů a stanoví cíle, zásady a opatření 

k jejich dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání a soustavu 

indikátorů k hodnocení plnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje 

pro 
a) nakládání s komunálními odpady, zejména směsným komunálním 

odpadem a biologicky rozložitelnými odpady,  
b) nakládání se stavebními odpady,  
c) nakládání s obalovými odpady,  
d) nakládání s výrobky s ukončenou životností a vybranými odpady podle 

části čtvrté tohoto zákona,  
e) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými, 
f) přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování 

odpadů minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí, 
g) snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména 

biologicky rozložitelných odpadů,  
h) snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném 

komunálním odpadu. 

  

  9553     
Čl. 28 odst. 5 
 

Plány pro nakládání s odpady musí být v souladu s požadavky na plány 

pro nakládání s odpady uvedenými v článku 14 směrnice 94/62/ES a se 

strategií pro provádění omezení biologicky rozložitelných odpadů 

ukládaných na skládku podle článku 5 směrnice 1999/31/ES. 

185/2001 ve 
znění 

223/2015 

§ 42 odst. 5 
 

(5) Závazná část Plánu odpadového hospodářství České republiky 

obsahuje cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů podle přílohy č. 

13 tohoto zákona a stanoví cíle, zásady a opatření k jejich dosažení včetně 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32008L0098.docx    str. 33 z 48   

Celex: 32008L0098 Lhůta pro implementaci 12. 12. 2010 Úřední věstník                     312 2008 Gestor MZP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Eva Šalplachtová, 10.3.2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 10.3.2019 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 
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ka 
 

preferovaných způsobů nakládání a soustavu indikátorů k hodnocení 

plnění cílů Plánu odpadového hospodářství pro  
a) nakládání s komunálními odpady, zejména směsným komunálním 

odpadem a biologicky rozložitelnými odpady,  
c) nakládání s obalovými odpady,  
g) snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména 

biologicky rozložitelných odpadů,  
h) snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném 

komunálním odpadu. 
  185/2001ve 

znění 

223/2015 

§ 43 odst. 5 
 

(5) Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje obsahuje cíle a 

opatření pro předcházení vzniku odpadů a stanoví cíle, zásady a opatření 

k jejich dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání a soustavu 

indikátorů k hodnocení plnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje 

pro 
a) nakládání s komunálními odpady, zejména směsným komunálním 

odpadem a biologicky rozložitelnými odpady,  
c) nakládání s obalovými odpady,  
g) snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména 

biologicky rozložitelných odpadů,  
h) snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném 
komunálním odpadu. 

  

  9553     
Čl. 29 odst. 1 Programy předcházení vzniku odpadů                                                    

1. Členské státy vypracují v souladu s články 1 a 4 programy předcházení 

vzniku odpadů nejpozději do 12. prosince 2013.                                                                                  
Tyto programy jsou buď součástí plánů pro nakládání s odpady 

stanovených v článku 28 nebo případně součástí jiných programů politiky 

v oblasti životního prostředí nebo fungují jako samostatné programy. Je-
li některý z takových programů součástí plánu pro nakládání s odpady 

nebo jiných programů, stanoví se jasně opatření k předcházení vzniku 

odpadů. 

185/2001  § 41 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Plán odpadového hospodářství se zpracovává za účelem vytváření 

podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi podle tohoto 

zákona. 

PT  

  185/2001 ve 
znění 

223/2015 

§ 41a (1) Program předcházení vzniku odpadů České republiky zpracovává 

ministerstvo ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a 

veřejností. 

  

  185/2001 ve 
znění 

223/2015 

§ 42 odst. 5  (5) Závazná část Plánu odpadového hospodářství České republiky 

obsahuje cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů podle přílohy č. 

13 tohoto zákona a stanoví cíle, zásady a opatření k jejich dosažení včetně 

preferovaných způsobů nakládání a soustavu indikátorů k hodnocení 

plnění cílů Plánu odpadového hospodářství pro 

  

  185/2001 ve 
znění 

223/2015 

§ 43 odst. 5  (5) Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje obsahuje cíle a 

opatření pro předcházení vzniku odpadů a stanoví cíle, zásady a opatření 

k jejich dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání a soustavu 
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indikátorů k hodnocení plnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje 

pro 
  185/2001 ve 

znění 

223/2015 

§ 44 odst. 6 (6) Závazná část plánu odpadového hospodářství obce obsahuje opatření 

pro předcházení vzniku odpadů v souladu s plánem odpadového 

hospodářství kraje a stanoví cíle a opatření k jejich dosažení v rámci 

obecního systému pro nakládání s odpady a soustavu indikátorů k 

hodnocení plnění cílů plánu odpadového hospodářství obce pro 

  

  9553     
Čl. 29 odst. 2 V programech stanovených v odstavci 1 se uvádějí cíle předcházení 

vzniku odpadů. Členské státy popíší stávající opatření k předcházení a 

vyhodnotí užitečnost příkladů opatření uvedených v příloze IV nebo 

jiných náležitých opatření. 
Účelem těchto cílů a opatření je přerušit závislost mezi hospodářským 

růstem a dopady na životní prostředí spojenými se vznikem odpadů. 

185/2001 ve 
znění 

223/2015 

§ 41a odst. 

2 
(2) Program předcházení vzniku odpadů České republiky obsahuje 
a) cíle předcházení vzniku odpadů v souladu s Plánem odpadového 

hospodářství České republiky,  
b) opatření k předcházení vzniku odpadů, 
 

PT  

  9553     
Čl. 29 odst. 3 Členské státy určí vhodná konkrétní kvalitativní a kvantitativní kritéria 

pro opatření k předcházení vzniku odpadů přijatá za účelem sledování a 

posouzení pokroku, jehož bylo jejich prostřednictvím dosaženo, a mohou 

určit konkrétní kvalitativní nebo kvantitativní cíle a ukazatele, jiné než 

uvedené v odstavci 4, za stejným účelem. 

185/2001 ve 
znění 

223/2015 

§ 41a odst. 

2 
(2) Program předcházení vzniku odpadů České republiky obsahuje 

c) soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů a opatření k předcházení vzniku 

odpadů, které umožní sledování a posouzení pokroku, jehož bylo jejich 

prostřednictvím dosaženo. 

NT  

  9553     
Čl. 29 odst. 4 Ukazatele pro opatření k předcházení vzniku odpadů mohou být přijaty 

regulatorním postupem podle čl. 39 odst. 3. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 29 odst. 5 Komise vytvoří systém pro výměnu informací o osvědčených postupech 

týkajících se předcházení vzniku odpadů a vypracuje pokyny s cílem 

pomoci členským státům při přípravě programů. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 30 odst. 1 Hodnocení a přezkum plánů a programů                                              
1. Členské státy zajistí, aby byly plány pro nakládání s odpady a programy 

předcházení vzniku odpadů vyhodnoceny alespoň jednou za šest let a 

případně revidovány a ve vhodných případech též v souladu s články 9 a 

11.  

185/2001 ve 
znění 

223/2015 

§ 42 odst. 9 
 
 
 
 

(9) Ministerstvo každoročně vyhodnocuje pomocí soustavy indikátorů 

plnění cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky a do 15. 

prosince kalendářního roku následujícího po 2 kalendářních letech, za 

které je vyhodnocení prováděno, zpracuje zprávu o plnění cílů Plánu 

odpadového hospodářství České republiky. 

PT  

  185/2001 ve 
znění  
223/2015 

§ 43 odst. 

13 
 

(13) Kraj každoročně vyhodnocuje pomocí soustavy indikátorů plnění 

cílů plánu odpadového hospodářství kraje a do 31. října kalendářního roku 

následujícího po 2 kalendářních letech, za které je vyhodnocení 

prováděno, zpracuje zprávu o plnění cílů plánu odpadového hospodářství 

kraje a tuto zprávu zašle do 15. listopadu ministerstvu. 

  

  185/2001 ve 
znění 
223/2015 

§ 44 odst. 

11 
(11) Obec každoročně vyhodnocuje pomocí soustavy indikátorů plnění 

cílů plánu odpadového hospodářství obce a na vyžádání je poskytne 

orgánu státní správy. 

  

  9553     
Čl. 30 odst. 2 Evropská agentura pro životní prostředí se vyzývá, aby do své výroční 

zprávy zahrnula hodnocení pokroku při uskutečňování a provádění 

programů předcházení vzniku odpadů. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Čl. 31 Účast veřejnosti                                                                                
Členské státy zajistí, aby příslušné zúčastněné subjekty a orgány a široká 

veřejnost měly možnost účastnit se vypracování plánů pro nakládání s 

odpady a programů předcházení vzniku odpadů a aby k nim měly přístup, 

jakmile budou stanoveny, v souladu se směrnicí 2003/35/ES nebo 

případně se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 

27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na 

životní prostředí [26]. Plány a programy umístí na veřejně přístupnou 

internetovou stránku. 

185/2001 ve 
znění  
223/2015 

§ 42 odst. 1 

a 10 
 
 
 
 
 

(1) Návrh plánu odpadového hospodářství České republiky zpracovává 

ministerstvo ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a 

veřejností. Návrh plánu odpadového hospodářství České republiky 

projedná ministerstvo s kraji v samostatné působnosti. 
(10) Plán odpadového hospodářství České republiky a jeho změny 

ministerstvo zveřejní na portálu veřejné správy. 

PT  

  185/2001ve 
znění 

223/2015 

§ 43 odst. 1 

a 14 
(1) Kraj v samostatné působnosti zpracovává plán odpadového 

hospodářství kraje ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a 

veřejností65) pro jím spravované území a jeho změny. 
(14) Plán odpadového hospodářství kraje a jeho změny kraj zveřejní na 

portálu veřejné správy. 

  

  185/2001 ve 
znění 

223/2015 

§ 41a odst. 

1 a 4 
(1) Program předcházení vzniku odpadů České republiky zpracovává 

ministerstvo ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a 

veřejností. 
(4) Program předcházení vzniku odpadů České republiky a jeho změny 

ministerstvo zveřejní na portálu veřejné správy. 

  

  9553     
Čl. 32 Spolupráce                                                              

Členské státy náležitě spolupracují s ostatními dotyčnými členskými státy 

a s Komisí při sestavování plánů pro nakládání s odpady a programů 

předcházení vzniku odpadů v souladu s články 28 a 29. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

       
Čl. 33 odst. 1 Informace předkládané Komisi                                                                 

1. Členské státy informují Komisi o plánech pro nakládání s odpady a 

programech předcházení vzniku odpadů uvedených v článcích 28 a 29, 

jakmile budou přijaty, nebo o jakýchkoli podstatných revizích těchto 

plánů a programů. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 33 odst. 2 Formát pro oznamování informací o přijetí a podstatných revizích těchto 

plánů a programů se stanoví regulatorním postupem podle čl. 39 odst. 3. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 34 odst. 1 Kontroly                                                                                                
1. Zařízení nebo podniky, které zpracovávají odpady, zařízení nebo 

podniky, které na profesionálním základě zajišťují sběr nebo přepravu 

odpadů, zprostředkovatelé a obchodníci a zařízení a podniky, které jsou 

původci nebezpečných odpadů, podléhají náležitým pravidelným 

kontrolám prováděným příslušnými orgány. 

185/2001  § 76 odst. 1 

písm. a) 
 
 
 
 
 

(1) Inspekce 
a) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami 

oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních 

předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti 

odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený 

způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

PT  

  185/2001 ve 
znění 

320/2002 
169/2013 

§ 78 odst. 2 

písm. b) 
 

Krajský úřad 
b) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami 

oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních 

předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti 
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odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený 

způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 
  185/2001 ve 

znění 

320/2002 
169/2013 
188/2004 

§ 79 odst. 1 

písm. f) 
 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
f) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami 

oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních 

předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti 

odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený 

způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

  

  9181     
  9553     
Čl. 34 odst. 2 Kontroly zaměřené na činnosti sběru a přepravy zahrnují původ, povahu, 

množství a místo určení shromážděných a přepravovaných odpadů. 
9181     

  9553     
Čl. 34 odst. 3 Členské státy mohou zohlednit registrace získané v rámci systému řízení 

a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS), zejména pokud 

jde o četnost a stupeň kontrol. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 35 odst. 1 Vedení záznamů                                                                                       
1. Zařízení nebo podniky uvedené v čl. 23 odst. 1, původci nebezpečných 

odpadů a zařízení a podniky, které na profesionálním základě provádějí 

sběr nebo přepravu nebezpečných odpadů, obchodují s nebezpečným 

odpadem nebo jej zprostředkovávají, vedou chronologické záznamy o 

množství, povaze, původu odpadů a případně o místě určení, četnosti 

sběru, způsobu přepravy a předpokládaných způsobech zpracování 

odpadů a na požádání tyto informace poskytují příslušným orgánům. 

185/2001 ve 
znění  
7/2005 
297/2009 
223/2015 

§39 odst. 1 

až 10 
(1) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou 

povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s 

odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý 

druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy 

odpadů stanoví prováděcí právní předpis. 
(2) Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s 

více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 

100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném 

kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými 

prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, 

zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné 

hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa 

provozovny. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v 

kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února 

následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a 

způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. 
 (3) Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo 

odstraňování odpadů, provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 2, 

provozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1 a dopravci odpadů, 

kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého 

vlastnictví podle § 12 odst. 3, jsou povinni zaslat údaje o provozu zařízení 

nebo o činnosti dopravce odpadů krajskému úřadu příslušnému podle 

místa zařízení a u mobilních zařízení a dopravců podle sídla nebo bydliště 

provozovatele zařízení nebo dopravce odpadů, a to do 15 dnů od zahájení, 

ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti dopravce odpadů nebo 

PT  
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provozu zařízení včetně zahájení provozu podle změny souhlasu s 

provozem zařízení. 
 (4) Provozovatelé skládek jsou povinni zasílat každoročně do 15. února 

kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který jsou údaje 

zasílány, údaje o stavu vytvořené finanční rezervy, doložené výpisem z 

bankovního účtu provozovatele skládky, a údaje a o volné kapacitě 

skládky a dále údaje o poplatcích za ukládání odpadů na skládky 

krajskému úřadu příslušnému podle místa skládky. 
(5) Provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků jsou povinni 

vést evidenci a zasílat údaje o počtu a stavu převzatých autovraků a o 

způsobech jejich zpracování a provozovatelé zařízení k oddělenému 

sběru, zpracování, využití a odstraňování elektroodpadu jsou povinni vést 

evidenci a zasílat údaje o typu, množství a způsobu zpracování, využití 

nebo odstranění elekroodpadu v rozsahu stanoveném prováděcím 

právním předpisem každoročně do 15. února následujícího roku 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa 

provozovny. 
 (6) Obec, která je povinna podat hlášení podle odstavce 2, zasílá 

každoročně obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 15. února 

kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který je hlášení 

podáváno, hlášení o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů v rozsahu stanoveném 

vyhláškou. 
 (7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zpracovává na základě 

hlášení podle odstavců 2, 5 a 6 evidenci odpadů a způsobů nakládání s 

nimi, převzatých autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství 

a způsobů zpracování, využití, nebo odstranění elektroodpadu, údaje o 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. Tyto evidence zasílá každoročně do 

15. dubna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který 

je hlášení podáváno, ministerstvu a příslušnému krajskému úřadu. 

Ministerstvo zajistí přístup Českého statistického úřadu k hlášením 

podávaným původci odpadů a oprávněnými osobami nejpozději od 1. 

května roku, ve kterém bylo hlášení podáno. 
 (8) Osoby, které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající 
evidenci podle § 26 písm. c) nebo zařízení, která mohou obsahovat PCB 

a podléhají evidenci podle § 26 písm. e), nebo vlastní nebo drží PCB 

definované v § 26 písm. a) nebo vlastní odpady perzistentních 

organických znečišťujících látek podle § 27a odst. 1, nebo provozují nebo 

vlastní zařízení lehce kontaminovaná PCB podle § 26 písm. d), jsou 

povinny vést samostatně evidenci o těchto zařízeních, PCB a odpadech 

perzistentních organických znečišťujících látek. Změny v evidovaných 

skutečnostech jsou tyto osoby povinny ohlásit ministerstvu neprodleně 
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poté, co ke změně došlo. Osoby provozující zařízení, která mohou 

obsahovat PCB a podléhají evidenci podle § 26 písm. e), u nichž 

provozovatel prokázal nepřítomnost PCB, změny v evidenci ministerstvu 

neohlašují. Povinnosti podle tohoto odstavce se nevztahují na laboratorní 

standardy používané ve výzkumu, vývoji, zkušebnictví nebo 

zdravotnictví. 
 (9) Evidenci odpadů, zařízení k nakládání s odpady, PCB, odpadů PCB a 

zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci a evidenci a 
ohlašování přepravy nebezpečných odpadů vznikajících v rámci činnosti 

Ministerstva obrany zajišťuje Ministerstvo obrany ve spolupráci s 

ministerstvem. 
 (10) Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad zasílají 

ministerstvu informace o každém rozhodnutí vydaném podle tohoto 

zákona, a to do 15 dnů ode dne nabytí jeho právní moci. Obecní úřad obce 

s rozšířenou působností je povinen zasílat ministerstvu informace o 

každém vyjádření vydaném podle § 79 odst. 4 písm. e), a to do 15 dnů 

ode dne jeho vydání. Krajský úřad zasílá ministerstvu informace o 

provozu zařízení a dopravcích odpadů podle odstavce 3 do 15 dnů ode 

dne jejich obdržení a podle odstavce 4 do 15. března kalendářního roku 

následujícího po kalendářním roce, za který je hlášení podáváno. 

Ministerstvo zajistí přístup Českého statistického úřadu k hlášením podle 

odstavců 3 a 4. 
  9181     
  9553     
Čl. 35 odst. 2 Pokud jde o nebezpečné odpady, tyto záznamy musejí být uchovávány 

alespoň po dobu tří let, s výjimkou zařízení a podniků přepravujících 

nebezpečné odpady, které jsou povinny tyto záznamy uchovávat alespoň 

po dobu 12 měsíců.                                                                         
Doklady o nakládání s odpady se na požádání poskytují příslušným 

orgánům nebo předcházejícímu držiteli. 

185/2001  
ve znění  
223/2015  

§ 39 odst.  

11 
 
 
 
 

(11) Pokud není tímto zákonem stanoveno jinak, jsou právnické osoby, 
fyzické osoby oprávněné k podnikání a orgány veřejné správy, které jsou 

povinny vést evidenci podle odstavců 1 až 10, povinny tuto evidenci 

uchovávat nejméně po dobu 5 let. 

PT  

  9553     

Čl. 35 odst. 3 Členské státy mohou požadovat po původcích odpadu, který není 

klasifikován jako nebezpečný, aby dodržovali odstavce 1 a 2. 
185/2001 ve 
znění 

297/2009  

§ 39 odst. 1 

a 2 
(1) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou 

povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s 

odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý 

druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy 

odpadů stanoví prováděcí právní předpis. 
(2) Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s 

více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 

100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném 

kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými 

prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, 

PT  
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zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné 

hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa 

provozovny. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v 

kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února 

následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a 

způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. 
  9553     
Čl. 36 odst. 1 Vymáhání a sankce                                                                                

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zákaz svévolného 

opuštění, nepovoleného ukládání nebo vypouštění odpadů a 

nekontrolovaného nakládání s nimi. 

185/2001 ve 
znění 

154/2010 
169/2013 

§ 12 odst. 1 

a 2 
(1)  Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze 

způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy 

vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými 

odpady se řídí též zvláštními právními předpisy 16) platnými pro 

výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud 

není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu 

stanoveno jinak. 
(2) Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona 

nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto 

zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské 

zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být 

překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními 

předpisy17).  

PT  

  9181     
  9553     
Čl. 36 odst. 2 Členské státy stanoví předpisy o sankcích použitelných v případě 

porušení této směrnice a přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění 

jejich provádění. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

185/2001 ve 
znění 

188/2004 
7/2005 
314/2006 
34/2008 
383/2008 
320/2002 
297/2009 
169/2013 
64/2014 
184/2014 
223/2015 

§ 66  (1) Pokutu do výše 300 000 Kč uloží obecní úřad fyzické osobě oprávněné 

k podnikání nebo právnické osobě, která využívá systému zavedeného 

obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto 

obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v 

souladu s tímto zákonem. 
(2) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží inspekce nebo příslušný obecní 

úřad obce s rozšířenou působností fyzické osobě oprávněné k podnikání 

nebo právnické osobě, která  
a) nevede v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté tohoto zákona 

evidenci odpadů a zařízení nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací 

povinnost nebo nezašle ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu 

příslušnému správnímu úřadu údaj týkající se zařízení k nakládání s 

odpady, nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje,  
b) nezabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením 

nebo únikem,  
c) nezpracuje identifikační list nebezpečného odpadu nebo místa 

nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem nevybaví, 
d) jako vlastník PCB, odpadů PCB nebo jako vlastník anebo provozovatel 

zařízení obsahujícího PCB nezašle v rozporu s § 27 odst. 8 ministerstvu 

PT  
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

plán postupného odstranění PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB, 

plán dekontaminace zařízení s obsahem PCB pro období 2009 až 2010 

nebo v rozporu s § 27 odst. 9 nevypracuje seznam vlastněných, případně 

provozovaných zařízení, která obsahují PCB a nepodléhají evidenci, nebo 

jej nezašle do 31. prosince 2008 ministerstvu, nebo  
e) neplní povinnosti stanovené v § 18 odst. 3 až 11 nebo § 37b odst. 1 

písm. i). 
 (3) Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě 

oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která  
a) nezařadí odpad podle Katalogu odpadů,  
b) předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle 

tohoto zákona oprávněna,  
c) převezme odpad, přestože k jeho převzetí není podle tohoto zákona 

oprávněna,  
d) provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů bez 

potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním 

nebo provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů v rozporu 

se schváleným provozním řádem zařízení,  
e) provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů bez potřebného 

souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním nebo 

provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v rozporu se 

schváleným provozním řádem zařízení,  
f) nevede ve stanoveném rozsahu evidenci PCB, odpadů PCB a zařízení 

obsahujících PCB a podléhajících evidenci,  
g) nezajistí zpětný odběr použitých výrobků určených ke zpětnému 
odběru nebo nesplní jinou povinnost související se zpětným odběrem,  
h) neustanoví za podmínek stanovených tímto zákonem odpadového 

hospodáře,  
i) vydá osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu pro odpad, 

za který odpovídá jako původce nebo oprávněná osoba, nebo hodnotí 

nebezpečné vlastnosti, k jejichž hodnocení nebyla pověřena, nebo  
j) neprovede dekontaminaci nebo neodstraní zařízení podle § 27 odst. 1 

do 31. prosince 2010,  
k) neurčí si pověřeného zástupce za podmínek stanovených v § 37q,  
l) provozuje zařízení na recyklaci lodí v rozporu s přímo použitelným 

předpisem Evropské unie o recyklaci lodí66),  
m) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o recyklaci 

lodí66) provede recyklaci lodi bez schváleného plánu recyklace lodi nebo 
v rozporu s ním. 
(4) Pokutu do výše 50 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné 

k podnikání nebo právnické osobě, která  
a) zařadí odpad uvedený v § 6 odst. 1 písm. a), b) nebo c) jako odpad 

ostatní nebo nakládá s tímto odpadem jako s odpadem ostatním, aniž by 
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

měla osvědčení od pověřené osoby podle § 9, že odpad nemá nebezpečné 

vlastnosti,  
b) nakládá s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady je 

zakázáno nebo není povoleno,  
c) ředí nebo mísí odpady za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na 

skládku nebo mísí nebezpečné odpady navzájem nebo s ostatními odpady 

bez souhlasu příslušného správního úřadu,  
d) nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného 

správního úřadu nebo v rozporu s ním,  
e) ukládá na skládku odpady, které jsou tímto zákonem nebo prováděcím 

právním předpisem zakázány ukládat na skládku, nebo při ukládání 

odpadů na skládku nedodržuje podmínky stanovené prováděcím právním 

předpisem,  
f) neplní povinnosti stanovené tímto zákonem při nakládání s vybranými 

výrobky nebo odpady nebo zařízeními podle části čtvrté,  
g) poruší při přeshraniční přepravě odpadů povinnost stanovenou přímo 

použitelným předpisem Evropských společenství o přepravě odpadů39) 

nebo neplní podmínky stanovené v rozhodnutí ministerstva vydaném 

podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o přepravě 

odpadů39) nebo podle části deváté,  
h) nakládá s odpady perzistentních organických znečišťujících látek v 

rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o 

perzistentních organických znečišťujících látkách30a) nebo nevede 

evidenci o odpadech perzistentních organických znečišťujících látek nebo 

neohlašuje údaje podle § 39 odst. 8,  
i) zajišťuje společné plnění povinností výrobců nebo povinných osob, k 

němuž je potřeba oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 

31l nebo 38c, bez tohoto oprávnění, nebo bez oprávnění k provozování 

kolektivního systému nabízí třetím osobám uzavření smluv, jejichž 

obsahem je činnost, k jejímuž výkonu je oprávnění třeba, nebo  
j) jako provozovatel systému podle § 31l nebo 38c poruší některou 

povinnost, kterou provozovateli systému ukládá tento zákon.  
(5) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný obecní úřad obce s 

rozšířenou působností nebo inspekce fyzické osobě oprávněné k 

podnikání nebo právnické osobě, která poruší jinou povinnost stanovenou 

tímto zákonem nebo povinnost uloženou rozhodnutím na základě tohoto 

zákona.  
 (6) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný krajský úřad fyzické 

osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nezašle ve 

stanoveném rozsahu nebo lhůtě příslušnému krajskému úřadu údaje 

týkající se zařízení k nakládání s odpady. 
(7) Pokutu do výše 500 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k 

podnikání nebo právnické osobě, která jako zpracovatel odpadních baterií 
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

nebo akumulátorů nesplní povinnost zaslat ministerstvu zprávu o 

recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prováděcí 

pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních 

baterií a akumulátorů63). 
  185/2001  § 67 (1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy 

se o porušení povinnosti příslušný správní úřad dozvěděl; pokutu však lze 

uložit nejdéle do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. 
(2) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti ohrožení 

životního prostředí, popřípadě k míře jeho poškození. 
(3) Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání 

v době 1 roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty podle tohoto 

zákona znovu stejnou povinnost, za niž byla pokuta uložena, uloží správní 

úřad další pokutu až do výše dvojnásobku horní hranice sazby. 
(4) Do běhu lhůty podle odstavce 1 se nezapočítává doba, po kterou se 

pro tentýž skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního právního předpisu. 

  

  185/2001 ve 
znění 

188/2004 
320/2002 
444/2005 
281/2009 

§ 68 (1) Pokutu ukládá, vybírá a vymáhá správní úřad, který jako první zahájil 

řízení o jejím uložení; pokuty uložené inspekcí vymáhá příslušný správce 

daně. V případě, že bylo zahájeno řízení ve stejný den inspekcí a obecním 

úřadem obce s rozšířenou působností, provede řízení o uložení pokuty 

inspekce. O zahájení řízení o uložení pokuty se inspekce a obecní úřad 

obce s rozšířenou působností vzájemně informují. 
(2) O odvolání proti rozhodnutí inspekce o uložení pokuty rozhoduje 

ministerstvo. O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností rozhoduje krajský úřad. 
(3) Pokuty uložené inspekcí jsou z 50 % příjmem obce, na jejímž 

katastrálním území došlo k porušení právních předpisů, a z 50 % příjmem 

Státního fondu životního prostředí.44) Pokuta inspekcí uložená obci je 

příjmem Státního fondu životního prostředí. 
(4) Pokuty uložené obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou z 

50 % příjmem obce, na jejímž katastrálním území došlo k porušení 

povinnosti, a z 50 % příjmem obce s rozšířenou působností, která pokutu 

uložila. Pokuta uložená obecním úřadem obce s rozšířenou působností 

obci je z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí a z 50 % 

příjmem obce s rozšířenou působností. 
(5) Uložením pokuty za porušení povinností vyplývajících z tohoto 

zákona nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního zákona. 

  

  185/2001 ve 
znění 

34/2008 
314/2006 

§ 69 PŘESTUPKY  
(1) Obecní úřad uloží pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která 

není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že 
a) se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v 

rozporu s tímto zákonem, 
b) odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

jejich zpětného odběru. 
(2) Inspekce uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč fyzické osobě, která 

není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že 
a) převezme odpad do svého vlastnictví, 
b) přepravuje odpad v rozporu s přímo použitelným předpisem 

Evropských společenství o přepravě odpadů39) nebo uskuteční 

přeshraniční přepravu odpadů v rozporu s povolením, 
c) soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v 

objektech, které nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými k 

nakládání s odpady nebo tato místa či objekty za účelem soustřeďování 

nebo jiného nakládání s odpady pronajímá jiné osobě. 
  9553     
  9181     
Čl. 37 odst. 1 Podávání zpráv a přezkum                                                                     

1. Členské státy informují každé tři roky Komisi o provádění této 

směrnice, a to předložením zprávy za příslušný úsek předkládané v 

elektronické podobě. Tato zpráva rovněž obsahuje informace týkající se 

nakládání s odpadními oleji a dosaženého pokroku při provádění 

programů předcházení vzniku odpadů a, je-li to vhodné, rovněž informace 

ohledně opatření podle článku 8 o rozšířené odpovědnosti výrobce. 
Zpráva je vypracována na základě dotazníku nebo osnovy vytvořených 

Komisí v souladu s postupem uvedeným v článku 6 směrnice Rady 

91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a 

racionalizují zprávy a provádění některých směrnic týkajících se 

životního prostředí [27]. Zpráva se Komisi předloží do devíti měsíců po 

ukončení tříletého období, kterého se zpráva týká. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 37 odst. 2 Komise zašle dotazník nebo osnovu členským státům šest měsíců před 

začátkem období, kterého se zpráva o dotyčném úseku týká. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 37 odst. 3 Komise zveřejní zprávu o provádění této směrnice do devíti měsíců po 

obdržení zpráv o dotyčném úseku z členských států podle odstavce 1. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 37 odst. 4 V první zprávě, vypracované do 12. prosince 2014, Komise přezkoumá 

provádění směrnice, včetně ustanovení týkajících se energetické 

účinnosti, a případně předloží návrh na její revizi. Ve zprávě se posoudí 

stávající programy, cíle a ukazatele členských států v oblasti předcházení 

vzniku odpadů a přezkoumají se možnosti programů na úrovni 

Společenství, včetně systému odpovědnosti výrobce za určité druhy 

odpadů, cílů, ukazatelů a opatření vztahujících se k recyklaci, využití 

materiálu a energetickému využití, jež mohou účinněji přispět k plnění 

cílů stanovených v článcích 1 a 4. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 38 odst. 1 Výklad a přizpůsobení technickému pokroku                                          1. 

Pro výklad definic využití a odstranění může Komise vypracovat pokyny.                                                                               
V případě potřeby se upřesní použití vzorce pro zařízení pro spalování 

uvedeného v příloze II v položce R1. Lze zohlednit místní klimatické 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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podmínky, jako je intenzita zimy a potřeba topit, pokud ovlivňují 

množství energie, které lze technicky využít nebo vyrobit v podobě 

elektrické, topné energie, chlazení nebo páry. Místní podmínky 

nejvzdálenějších regionů podle čl. 299 odst. 2 čtvrtého pododstavce 

Smlouvy a území uvedených v článku 25 aktu o přistoupení z roku 1985 

mohou být rovněž vzaty v úvahu. Toto opatření, jehož účelem je změna 

jiných než podstatných prvků této směrnice, se přijímá regulativním 

postupem s kontrolou podle čl. 39 odst. 2. 
Čl. 38 odst. 2 Přílohy mohou být změněny s ohledem na vědeckotechnický pokrok. 

Tato opatření, jejichž účelem je změna jiných než podstatných prvků této 

směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 39 

odst. 2. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 39 odst. 1 Postup pro projednávání ve výboru 
1. Komisi je nápomocen výbor. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 39 odst. 2 Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 

rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 39 odst. 3 Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 

1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.                                             

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 40 odst. 1 Provedení                                                                                                 
1. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné k dosažení 

souladu s touto směrnicí do 12. prosince 2010.                                 Tyto 
předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 

nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob 

odkazu si stanoví členské státy. 

9181 
 

    

  9553     
Čl. 40 odst. 2 Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 41 písm. a Zrušení a přechodná ustanovení                                                  
Směrnice 75/439/EHS, 91/689/EHS a 2006/12/ES se zrušují s účinkem 

od 12. prosince 2010.                                                           
Ode dne 12. prosince 2008 se však použijí tato ustanovení:                            a) 

V článku 10 směrnice 75/439/EHS se odstavec 4 nahrazuje tímto:                                                                                   
"4. Referenční metodu měření prováděnou za účelem stanovení obsahu 

PCB/PCT v odpadních olejích stanoví Komise. Toto opatření, jež má za 

účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se 

přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 4 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o 
odpadech []. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 41 písm. b 

i) 
Směrnice 91/689/EHS se mění takto:                                                      
i) v článku 1 se odstavec 4 nahrazuje tímto:                                           "4. 

Pro účely této směrnice se "nebezpečnými odpady" rozumí:                                                                                                     
- odpady označené za nebezpečné odpady a uvedené na seznamu 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES [] na základě příloh I a II 

k tomuto rozhodnuti. Tyto odpady musí mít jednu nebo více vlastností 

uvedených v příloze III. Tento seznam bere v úvahu původ a složení 

odpadu a v případě potřeby limitní hodnoty koncentrací. Tento seznam 

bude pravidelně přezkoumán a v případě nutnosti upraven. Tato opatření, 

jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jeho 

doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 

odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. 

dubna 2006 o odpadech [].                                - jakýkoliv další odpad, 
jenž podle posouzení členského státu vykazuje některou z vlastností 

uvedených v seznamu v příloze III. Takovéto případy budou oznámeny 

Komisi za účelem aktualizace seznamu. Tato opatření, jež mají za účel 

změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jeho doplněním, se 

přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 4 směrnice 

2006/12/ES. 
Čl. 41 písm. b 

ii) 
článek 9 se nahrazuje tímto:                                                      
 "Článek 9                                                                             
 Všechna opatření nezbytná pro přizpůsobení příloh této směrnice 

vědeckému a technickému pokroku a pro úpravy seznamu odpadů 

uvedených v čl. 1 odst. 4, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky 

této směrnic mimo jiné jejím doplněním, se přijímají regulativním 

postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 4 směrnice 2006/12/ES." 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 41 písm. c 

i) 
Směrnice 2006/12/ES se mění takto:                                                            i) 

v článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:                               "2. Pro účely 

odst. 1 písm. a) se použije rozhodnutí Komise 2000/532/ES [], které uvádí 

seznam odpadu patřícího do kategorií uvedených v příloze I této 

směrnice. Tento seznam bude pravidelně přezkoumán a v případě nutnosti 

upraven. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky 

této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s 

kontrolou podle čl. 18 odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 41 písm. c 

ii) 
článek 17 se nahrazuje tímto:                                                                                 

"Článek 17                                                                         
Opatření nezbytná pro přizpůsobení příloh vědeckému a technickému 

pokroku, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, 

se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 4." 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 41 písm. c 

iii) 
V článku 18 se odstavec 4 nahrazuje tímto:                                                 "4. 

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 

rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí."                                             
Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici v 

souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze V 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

ČL. 42 Vstup v platnost                                                                              
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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ČL. 43 Určení                                                                                               
Tato směrnice je určena členským státům.                                             
Ve Štrasburku dne 19. listopadu 2008.                                                  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Příloha I   ZPŮSOBY ODSTRAŇOVÁNÍ 
D14 Přebalení před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod 

označením D 1 až D 13 
 

185/2001 ve 
znění 

223/2015 

Příloha č. 4 
 

Způsoby odstraňování odpadů 
… 
D 14 Přebalení před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod 

označením D 1 až D 13 

  

 D15 Skladování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod 

označením D 1 až D 14 (s výjimkou dočasného 
skladování na místě vzniku před sběrem) (***) 

185/2001 ve 
znění 

223/2015 

Příloha č. 4 
 

D 15 Skladování   před   odstraněním   některým   ze   způsobů   uvedených   

pod   označením   D   1   až   D   14 (s   výjimkou   dočasného   skladování   

v   místě   vzniku   před   sběrem) 
… 
K bodu D 15 Dočasným skladováním se rozumí předběžné skladování. 

  

Příloha II   ZPŮSOBY VYUŽÍVÁNÍ 
R3 Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se 

nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších 

biologických transformačních procesů) (**) 

185/2001 ve 
znění 

223/2015 

Příloha č. 3 
 

Způsoby využívání odpadů 
R 3 Recyklace   nebo   zpětné   získávání   organických   látek,   které   se   

nepoužívají   jako rozpouštědla   (včetně   kompostování   a   dalších   

biologických   transformačních   procesů) 
… 
K bodu R 3 - Zahrnuje rovněž zplyňování a pyrolýzu v případě, že jsou 

produkované složky využívány jako chemické látky. 

  

 R 5 Recyklace nebo zpětné získávání jiných anorganických materiálů 

(***) 
185/2001 ve 
znění 

223/2015 

Příloha č. 3 
 

R   5     Recyklace   nebo   zpětné   získávání   ostatních   anorganických   

materiálů   
… 
K   bodu   R   5   -    Zahrnuje   čištění   zemin   umožňující   jejich   nové   

využití   a   recyklaci   anorganických  stavebních   materiálů. 

  

 R 12 Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod 

označením R 1 až R 11 (****) 
185/2001 ve 
znění 

223/2015 

Příloha č. 3 
 

R   12    Úprava   odpadů   před   využitím   některým   ze   způsobů   

uvedených   pod   označením   R   1   až   R   11   
… 
K   bodu   R   12   -   Pokud   není   k   dispozici   jiný   vhodný   kód   R,   

může   tento   postup   zahrnovat   předběžné  činnosti   předcházející   

využití,   včetně   předzpracování,   jako   například   demontáž,   třídění,  

rozmělňování,   lisování,   peletizace,   sušení,   drcení,   kondicionování,   

přebalení,   oddělování,  míšení   nebo   směšování,   před   použitím   
některého   ze   způsobů   označených   R1   až   R11. 

  

 R 13 Skladování odpadů až do využití některým ze způsobů uvedených 

pod označením R 1 až R 12 (s výjimkou dočasného skladování na místě 

vzniku před sběrem) (*****) 

185/2001 ve 
znění 

223/2015 

Příloha č. 3 
 

R   13    Skladování   odpadů   před   využitím   některým   ze   způsobů   

uvedených   pod   označením   R   1   až   R   12 (s   výjimkou   dočasného   

skladování   v   místě   vzniku   před   sběrem) 

  

Příloha III VLASTNOSTI ODPADŮ, KTERÉ JE ČINÍ NEBEZPEČNÝMI   Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 kterým se nahrazuje příloha III 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o 
zrušení některých směrnic. 

  

Příloha IV PŘÍKLADY OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 

PODLE ČLÁNKU 29 
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Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  EU 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 

č 
Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost 

předpisu 
1.  352/2014 NAŘÍZENÍ VLÁDY 352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024 1.1.2015 
2.  154/2010 ZÁKON č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2010 
3.  185/2001 ZÁKON Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 1.1.2002 
4.  89/2012 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1.1.2014 
5.  314/2006 ZÁKON č. 314/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon, ve znění pozdějších předpis 
22.6.2006 

6.  320/2002 ZÁKON č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 1.1.2003 
7.  383/2008 ZÁKON č. 383/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů 

1.1.2009 

8.  76/2002 ZÁKON č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 1.1.2003 
9.  188/2004 ZÁKON č. 188/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 23.4.2004 
10.  297/2009 ZÁKON č. 297/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 

19.9.2009 

11.  34/2008 ZÁKON č. 34/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 12.2.2008 
12.  7/2005 ZÁKON č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 6.1.2005 
13.  222/2006 ZÁKON č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 

(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
1.6.2006 

14.  444/2005 ZÁKON č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2006 
15.  281/2009 ZÁKON č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 1.1.2011 
16.  25/2008 ZÁKON č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně 

některých zákonů 
12.2.2008 

17.  169/2013 Zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném 

registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

1.10.2013 

18.  69/2013 Zákon č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 

(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
19.3.2013 

19.  85/2012 ZÁKON č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů 19.4.2012 
20.  229/2014 ZÁKON, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.12.2014 
21.  184/2014 ZÁKON, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a 

30.8.2014 
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integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
22.  64/2014 Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 1.5.2014 
23.  223/2015 Zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se 

mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního 

prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

1.10. 2015 

24.  383/2001 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 1.1. 2002 
25.  83/2016 Vyhláška č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 14. 3. 2016 
26.  94/2016 Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 1. 4. 2016 
27.  225/2017 Zákon č. 225/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2018 

 
2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č

. 
Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

 9181 MŽP návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a o změně souvisejících zákonů (zákon o vybraných výrobcích 

s ukončenou životností) 
 červen 2019 1. 1. 2021 

 9553 MŽP návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech)  Červen 2019 1. 1. 2021 
 8684 MŽP Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, používání kalů na zemědělské půdě a 

podmínkách provozu, Leden 2017 duben 2017 září 2017 

 8687 MŽP Návrh vyhlášky, kterou se stanoví odpady, které mohou přestat být odpadem, a kritéria a podmínky upřesňující, kdy odpad 

přestává být odpadem Leden 2017 duben 2017 září 2017 

 8689 MŽP Návrh vyhlášky, kterou se stanoví kritéria upřesňující, kdy je možné zeminu a některé další stavební materiály považovat 

za vedlejší produkt Leden 2017 duben 2017 září 2017 

 9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 24. 6. 2019 28. 5. 2020 1. 7. 2023 
 
3. Poznámky  

Poř.č

. 
Text poznámky 

1  
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32009L0147.doc      str. 1 z 63   

Celex: 32009L0147 Lhůta pro implementaci 7.3.2010 Úřední věstník                     L 20 2010 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová 1.6.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES 

o ochraně volně žijících ptáků 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořáka 1.6.2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Článek 1 odst. 1 
 

1. Tato směrnice se týká ochrany všech druhů ptáků přirozeně se 

vyskytujících ve volné přírodě na evropském území členských států, 

na něž se vztahuje Smlouva. Zahrnuje ochranu, regulování těchto 

druhů a péči o ně a stanoví pravidla pro jejich využívání.  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy 

NT  

Článek 1 odst. 2 2. Vztahuje se na ptáky, jejich vejce, hnízda a stanoviště.   Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy 

NT  

Článek 2 Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby populace druhů 

uvedených v článku 1 byly zachovány na úrovni nebo přivedeny na 

úroveň, která odpovídá zejména ekologickým, vědeckým a kulturním 

požadavkům, přičemž budou brát v úvahu hospodářské požadavky a 

požadavky rekreace. 

114/1992 
ve znění 

350/2012 

§ 5 odst. 1 Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, 

poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k 

ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení 

rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo 

zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek 

je orgán ochrany přírody oprávněn rušivou činnost omezit stanovením 

závazných podmínek. 

PT  

  114/1992 
 

§ 5 odst. 3 Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, 

lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v 

dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich 

biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými 

prostředky. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití 

takovýchto prostředků, neučiní-li tak povinná osoba sama. 

  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 
218/2004 

§ 5a odst. 5 Každý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého 

napětí, je povinen opatřit je ochrannými prostředky, které účinně 

zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem. 

  

  114/1992 
ve znění 

312/2008 

§ 52 odst. 1  Záchranné programy zvláště chráněných druhů  
(1) K ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zajišťují 

všechny orgány ochrany přírody záchranné programy s cílem vytvořit 

podmínky umožňující takové posílení populací těchto druhů, které by 

vedlo ke snížení stupně jejich ohrožení. Záchranné programy spočívají 

v návrhu a uskutečňování zvláštních režimů řízeného vývoje, jakými 

jsou záchranné chovy, introdukce, reintrodukce, záchranné přenosy a 

jiné přístupné metody vhodné k dosažení sledovaného cíle. 

  

Článek 3 odst. 1 1. S přihlédnutím k požadavkům uvedeným v článku 2 přijmou 

členské státy nezbytná opatření na ochranu, zachování nebo obnovení 

dostatečné rozmanitosti a rozlohy stanovišť pro všechny druhy ptáků, 

na které se vztahuje článek 1. 

114/1992 § 4 odst. 1 Vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a 

reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně 

stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání 

krajiny stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního 

plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány 
vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní 

správy lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je 

povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; 

PT  
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Celex: 32009L0147 Lhůta pro implementaci 7.3.2010 Úřední věstník                     L 20 2010 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová 1.6.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES 

o ochraně volně žijících ptáků 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořáka 1.6.2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci 

pozemků, obce i stát. Podrobnosti vymezení a hodnocení systému 

ekologické stability a podrobnosti plánů, projektů a opatření v procesu 

jeho vytváření stanoví Ministerstvo životního prostředí České 

republiky (dále jen "Ministerstvo životního prostředí") obecně 

závazným právním předpisem. 
  114/1992 § 4 odst. 2 Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a 

ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a 

nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K 
zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného 

krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-
stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit 

závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří 

zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur 

pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a 

těžba nerostů. Podrobnosti ochrany významných krajinných prvků 

stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním 

předpisem. 

  

  114/1992 § 68 odst. 1 Vlastníci a nájemci pozemků zlepšují podle svých možností stav 
dochovaného přírodního a krajinného prostředí za účelem zachování 

druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability. 

  

  114/1992 § 68 odst. 3 Orgány ochrany přírody jsou oprávněny provádět samy či 

prostřednictvím jiného zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného 

prostředí podle odstavce 1, neučiní-li tak k výzvě orgánu ochrany 

přírody vlastník či nájemce pozemku sám, zejména pokud jde o 
ochranu zvláště chráněných částí přírody a významných krajinných 

prvků. 

  

  9936     
Článek 3 odst. 2 

písm. a 
2. Ochrana, uchování a obnova biotopů a stanovišť bude zahrnovat 

zejména následující opatření: 
 a) zřizování chráněných území; 

114/1992 
ve znění 

218/2004 
 

§ 45e odst. 

1 
 
 

Jako ptačí oblasti se vymezí území nejvhodnější pro ochranu 

z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací těch druhů ptáků 

vyskytujících se na území České republiky a stanovených právními 

předpisy Evropských společenství,4c) které stanoví vláda nařízením. 

PT  

  114/1992 
ve znění 

218/2004 
 

§ 45e odst. 

2 
Ptačí oblasti vymezí vláda nařízením s cílem zajistit přežití druhů 

ptáků uvedených v odstavci 1 a rozmnožování v jejich areálu 

rozšíření, přičemž vezme v úvahu požadavky těchto druhů na ochranu; 

přitom může stanovit činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu 

ochrany přírody, přičemž zohlední hospodářské požadavky, 

požadavky rekreace, sportu a rozvojové záměry dotčených obcí a krajů 

podle územně plánovací dokumentace; na území vojenských újezdů 

zohlední požadavky na zajištění obrany státu. 

  

  9936     
Článek 3 odst. 2 

písm. b 
b) udržování a péči v souladu s ekologickými potřebami stanovišť 

uvnitř chráněných území i mimo ně; 
114/1992 § 4 odst. 2 Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a 

ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a 

PT  
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Celex: 32009L0147 Lhůta pro implementaci 7.3.2010 Úřední věstník                     L 20 2010 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová 1.6.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES 

o ochraně volně žijících ptáků 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořáka 1.6.2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K 

zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného 

krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-
stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit 

závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří 

zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur 

pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a 

těžba nerostů. Podrobnosti ochrany významných krajinných prvků 

stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním 

předpisem. 
  114/1992 

ve znění 
218/2004  
123/2017 

§ 38 odst. 1 (1) Plán péče o národní přírodní rezervaci, přírodní rezervaci, národní 

přírodní památku nebo přírodní památku a ochranné pásmo těchto 

zvláště chráněných území nebo o chráněnou krajinnou oblast (dále jen 

"plán péče") je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který 

na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště 

chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu 

předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení 

zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho 

ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy 

plánovacích dokumentů14a) a pro rozhodování orgánů ochrany 

přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. 

  

  114/1992 
ve znění 

123/2017 

§ 38a odst. 

1 
(1) Zásady péče o národní parky a jejich ochranná pásma (dále jen 

"zásady péče") jsou koncepční odborné dokumenty ochrany přírody, 

které na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu 

ekosystémů národních parků a jejich ochranných pásem stanoví 

rámcové zásady péče nezbytné pro zachování nebo zlepšení stavu 

předmětů ochrany národních parků a v ochranných pásmech pro 

zabezpečení národních parků před nepříznivými vlivy z okolí. Zásady 

péče dále stanoví postup a způsob naplňování dlouhodobých cílů 

ochrany národních parků a jejich poslání. Zásady péče slouží jako 

podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů14a) a pro rozhodování 

orgánů ochrany přírody. 

  

  114/1992 
ve znění 
218/2004 

§ 45e odst. 

4 
(4) O způsobu hospodaření v ptačích oblastech je možno s vlastníkem 

nebo nájemcem pozemku uzavřít smlouvu. Pokud vlastníci nebo 

nájemci pozemků projeví písemně o uzavření takové smlouvy zájem, 

orgán ochrany přírody je s nimi povinen ve lhůtě 90 dnů zahájit o této 

smlouvě jednání. Orgán ochrany přírody smlouvu uzavře, pokud tato 

smlouva nebude v rozporu s právními předpisy Evropských 
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společenství a tímto zákonem. Pokud smlouva na základě požadavků 

vlastníka nebo nájemce pozemku obsahuje ustanovení o provádění 

činností podmíněných souhlasem orgánu ochrany přírody podle 

odstavce 2, tento souhlas se pro danou činnost prováděnou vlastníkem 

nebo nájemcem pozemku nevyžaduje. 
  114/1992 

ve znění 
218/2004 

§ 45e odst. 

6 
(6) Ministerstvo životního prostředí v případě potřeby zajistí 

zpracování souhrnu doporučených opatření k zachování příznivého 

stavu populací těchto druhů z hlediska ochrany.  

  

  114/1992 § 68 odst. 1 Vlastníci a nájemci pozemků zlepšují podle svých možností stav 

dochovaného přírodního a krajinného prostředí za účelem zachování 

druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability. 

  

  114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 68 odst. 2 K provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody mohou 

uzavírat orgány ochrany přírody či obce s vlastníky či nájemci 

pozemků písemné dohody. Písemnou dohodou lze upravit rovněž 

způsob hospodaření ve zvláště chráněných územích a ptačích 

oblastech. 

  

  9936     
Článek 3 odst. 2 

písm. c 
c) obnovu zničených biotopů; 114/1992 § 68 odst. 1 Vlastníci a nájemci pozemků zlepšují podle svých možností stav 

dochovaného přírodního a krajinného prostředí za účelem zachování 

druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability. 

PT  

  114/1992 § 68 odst. 3 Orgány ochrany přírody jsou oprávněny provádět samy či 

prostřednictvím jiného zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného 

prostředí podle odstavce 1, neučiní-li tak k výzvě orgánu ochrany 

přírody vlastník či nájemce pozemku sám, zejména pokud jde o 

ochranu zvláště chráněných částí přírody a významných krajinných 

prvků. 

  

Článek 3 odst. 2 

písm. d 
d) vytváření biotopů. 114/1992 § 4 odst. 1 Vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a 

reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně 

stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání 

krajiny stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního 

plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány 

vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní 

správy lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je 

povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; 

jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci 

pozemků, obce i stát. Podrobnosti vymezení a hodnocení systému 

ekologické stability a podrobnosti plánů, projektů a opatření v procesu 

jeho vytváření stanoví Ministerstvo životního prostředí České 

republiky (dále jen "Ministerstvo životního prostředí") obecně 

závazným právním předpisem. 

PT  

  114/1992 § 4 odst. 2 Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a 

ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a 
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nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K 

zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného 

krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-
stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit 

závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří 

zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur 

pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a 

těžba nerostů. Podrobnosti ochrany významných krajinných prvků 

stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním 

předpisem. 
  9936     
Článek 4 odst. 1 

písm. a až d 
1. Druhy uvedené v příloze I musí být předmětem zvláštních opatření 

týkajících se ochrany jejich stanovišť s cílem zajistit přežití těchto 

druhů a rozmnožování v jejich areálu rozšíření. 
 V této souvislosti musí být brány v úvahu 
 a) druhy ohrožené vyhubením;  
b) druhy citlivé vůči specifickým změnám na jejich stanovišti;  
c) druhy pokládané za vzácné s ohledem na málo početné populace 

nebo prostorově omezené místní rozšíření;  
d) ostatní druhy vyžadující zvláštní pozornost z důvodů specifického 

charakteru jejich stanoviště. 
 Trendy a kolísání početnosti populací musí být zohledněny jako 

podklady pro hodnocení. 
 Členské státy především označí území nejvhodnější z hlediska počtu 
druhů a rozlohy jako zvláště chráněné oblasti určené pro ochranu 

těchto druhů, přičemž vezmou v úvahu jejich požadavky na ochranu 

na pevnině a na moři v zeměpisné oblasti, na niž se tato směrnice 

vztahuje. 

114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 45e odst. 

1 
Jako ptačí oblasti se vymezí území nejvhodnější pro ochranu 

z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací těch druhů ptáků 

vyskytujících se na území České republiky a stanovených právními 

předpisy Evropských společenství, které stanoví vláda nařízením 

PT  

  51/2005 § 1 Druhy ptáků, včetně pravidelně se vyskytujících stěhovavých ptáků, 

pro které se vymezují ptačí oblasti, jsou stanoveny v příloze k tomuto 

nařízení. 

  

  51/2005 § 2 Ptačí oblasti lze vymezit i pro další druhy stěhovavých vodních ptáků, 

pokud se na lokalitě vyskytuje více než 20 000 jedinců vodních ptáků 

bez ohledu na počet druhů a druhové složení. 

  

  51/2005 Příloha Seznam druhů ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti   
  114/1992 

ve znění 

218/2004 

§ 45e odst. 

2 
Ptačí oblasti vymezí vláda nařízením s cílem zajistit přežití druhů 

ptáků uvedených v odstavci 1 a rozmnožování v jejich areálu 

rozšíření, přičemž vezme v úvahu požadavky těchto druhů na ochranu; 

přitom může stanovit činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu 

ochrany přírody, přičemž zohlední hospodářské požadavky, 

požadavky rekreace, sportu a rozvojové záměry dotčených obcí a krajů 

podle územně plánovací dokumentace; na území vojenských újezdů 
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zohlední požadavky na zajištění obrany státu. 
  530/2004 § 1 odst. 1 Vymezuje se Ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice (dále jen 

„ptačí oblast“) 
  

  530/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace husy polní (Anser 
fabalis) a zimujících vodních ptáků. 

  

  530/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  530/2004 § 3 Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti 
a) provozovat jachting, windsurfing a používat vodní skútry 

pro rekreaci v době od 25. října do konce února, 
b) pořádat hony a lovit vodní pernatou zvěř z loděk a na březích 

v pásmu 100 m od břehu od 15. října do 30. listopadu (kachna divoká, 

polák velký, polák chocholačka, lyska černá), resp. od 15. října do 15. 

ledna (husa polní, husa běločelá, husa velká). 

  

  531/2004 § 1 odst. 1 Vymezuje se Ptačí oblast Žehuňský rybník – Obora Kněžičky (dále jen 

„ptačí oblast“). 
  

  531/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace bukáčka malého 

(Ixobrychus minutus) a chřástala kropenatého (Porzana porzana) a 
jejich biotopy. 

  

  531/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  531/2004 § 3 Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti, mimo území národní přírodní rezervace, 
a) hnojit rybníky a trvalé travní porosty kejdou, 
b) odstraňovat litorální porosty, 
c) vstupovat do litorálních porostů rybníků v době od 1. dubna 

do 31. července, s výjimkou vlastníků nebo nájemců pozemků a 

uživatelů honiteb za účelem péče o vypuštěné kachny, 
d) zavádět faremní chovy vodní drůbeže, 
e) vypouštět uměle odchované kachny. 

  

  532/2004 § 1 odst. 1 Vymezuje se Ptačí oblast Orlické Záhoří (dále jen „ptačí oblast“).    
  532/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti je populace chřástala polního (Crex 

crex) a jeho biotop. 
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  532/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druh ptáka podle odstavce 2 v jeho přirozeném areálu 

rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace tohoto druhu ve 

stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  532/2004 § 3 odst. 1 Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí, 
a) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny 

povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu 

druhu, pro který je ptačí oblast zřízena, 
b) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4). 

  

  532/2004 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody k činnostem 

uvedeným v odstavci 1 písm. a) není třeba, jde-li o postup v souladu se 
schválenými manipulačními řády vodních děl5). 

  

  533/2004 § 1 odst. 1 Vymezuje se Ptačí oblast Libavá (dále jen „ptačí oblast“).   
  533/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti je populace chřástala polního (Crex 

crex) a jeho biotop. 
  

  533/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druh ptáka podle odstavce 2 v jeho přirozeném areálu 

rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace tohoto druhu ve 

stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  533/2004 § 3 odst. 1 Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti, mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa3) a mimo 
současně zastavěné a zastavitelné4) území obcí, 
a) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny 

povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu 

druhu, pro který je ptačí oblast zřízena, 
b) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití5). 

  

  533/2004 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody k činnostem 

podle odstavce 1 písm. a) není třeba, jde-li o postup v souladu s 
manipulačními řády vodních děl6). 

  

  533/2004 § 3 odst. 3 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody k činnostem 

podle odstavce 1 není třeba, jde-li o prioritní využívání území 

vojenského újezdu pro potřeby obrany státu7). 

  

  534/2004 § 1 odst. 1 Vymezuje se Ptačí oblast Podyjí (dále jen „ptačí oblast“).    
  534/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace strakapouda jižního 

(Dendrocopos syriacus) a pěnice vlašské (Sylvia nisoria) a jejich 
biotopy. 
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  534/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  535/2004 § 1 odst. 1 Vymezuje se Ptačí oblast Řežabinec (dále jen „ptačí oblast“).   
  535/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti je populace husy velké (Anser anser) 

a její tahové shromaždiště. 
  

  535/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druh ptáka podle odstavce 2 v jeho přirozeném areálu 

rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace tohoto druhu ve 

stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  598/2004 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady 
(dále jen „ptačí oblast“).  

  

  598/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace jeřába popelavého 

(Grus grus), motáka pochopa (Circus aeruginosus), lelka lesního 

(Caprimulgus europaeus), skřivana lesního (Lullula arborea) a slavíka 

modráčka (Luscinia svecica) a jejich biotopy. 

  

  598/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany druhů ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  598/2004 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí, 
a) vstupovat do litorálních porostů rybníků v době od 1. března 

do 31. července, s výjimkou vlastníků a nájemců pozemků a uživatelů 

honiteb za účelem péče o vypuštěné kachny, 
b) odstraňovat litorální porosty, 
c) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny 

povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu 

druhu, pro který je ptačí oblast zřízena, 
d) provádět leteckou aplikaci biocidů, 
e) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4), 
f) vytyčovat nové turistické a cyklistické trasy5), 
g) organizovat sportovní soutěže a jiné akce s hromadnou 

účastí, realizované mimo stálé sportovní areály a vyznačené turistické 
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trasy, 
h) provádět celoplošnou přípravu půdy (včetně mechanické 

přípravy půdy v pruzích), před umělou výsadbou shrnováním svrchní 

humózní vrstvy v období od 1. dubna do 31. července, pozemků 

určených k plnění funkcí lesa, 
i) zavádět intenzivní chovy zvěře, 
j) vypouštět uměle odchované kachny, 
k) měnit výši vodní hladiny na rybnících v době od 1. března 
do 31. července o více než 20 cm v časovém úseku kratším než 14 

dnů. 
  598/2004 § 3 odst. 2 Předchozího souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 

a) k činnostem prováděným podle odstavce 1 písm. c), jde-li o 
postup v souladu s manipulačními řády vodních děl6), 
b) k činnostem uvedeným v odstavci 1 písm. k) v případě 

povodňové, havarijní nebo mimořádné klimatické situace, 
c) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti 

pozemní komunikace7), 
d) k činnostem podle odstavce 1 písm. a) a b) v ochranném 

pásmu dráhy podle zvláštního právního předpisu8), 
e) k činnostem podle odstavce 1 písm. h), jestliže byly 

ohlášeny nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany 

přírody. 

  

  599/2004 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Jeseníky (dále jen „ptačí oblast“).  

  

  599/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace jeřábka lesního 

(Bonasa bonasia) a chřástala polního (Crex crex) a jejich biotopy. 
  

  599/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  599/2004 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas 
orgánu ochrany přírody 
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí, 
a) vyznačovat nové turistické, cyklistické, lyžařské trasy a 

jezdecké stezky4), 
b) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny 
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povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu 

druhu, pro který je ptačí oblast zřízena, 
c) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití5). 

  599/2004 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody k činnostem 

podle odstavce 1 písm. b) není třeba, jde-li o postup v souladu s 
manipulačními řády vodních děl6). 

  

  600/2004 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Krkonoše (dále jen „ptačí oblast“). 

  

  600/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace tetřívka obecného 

(Tetrao tetrix), sýce rousného (Aegolius funereus), čápa černého 

(Ciconia nigra), chřástala polního (Crex crex), lejska malého 

(Ficedula parva), datla černého (Dryocopus martius) a slavíka 

modráčka tundrového (Luscinia svecica svecica) a jejich biotopy 

  

  600/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  600/2004 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas 
orgánu ochrany přírody 
(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) 
lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území 

obcí, 
a) provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované 

práce v pěstební činnosti v lesních porostech v době od 15. března do 

15. července ve vzdálenosti menší než 500 metrů od známých 

obsazených hnízd čápa černého, 
b) v době od 1. března do 31. července provádět mýtní a 

předmýtní těžby v lesních porostech starších 80 let se zastoupením 

buku 50 % a více, v lesních porostech starších 80 let s méně než 50% 

zastoupením smrku a všech lesních porostech nad 120 let, 
c) nově umisťovat myslivecká zařízení ve vzdálenosti menší 

než 200 m od známých hnízd čápa černého, 
d) provádět mýtní a předmýtní těžby, které nebyly umístěny ve 

schváleném lesním hospodářském plánu nebo v převzaté lesní 

hospodářské osnově. 
 

  

  600/2004 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba   
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a) k opatřením, jimiž se předchází nebo brání působení 

škodlivých činitelů na les, a k opatřením při vzniku mimořádných 

okolností a nepředvídaných škod v lese podle zvláštního právního 

předpisu4), 
b) pro těžby podle odstavce 1 písm. d), jestliže byly oznámené 

nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody, a pro 

těžby, které nepodléhají oznamovací povinnosti podle zvláštních 

právních předpisů5). 
  600/2004 § 3 odst. 3 Lokalizaci známých obsazených hnízd uvedených v odstavci 1 písm. 

a) sdělí písemně vlastníkům dotčených lesních pozemků příslušný 

orgán ochrany přírody před počátkem či v průběhu doby omezení 

těžební činnosti. 

  

  601/2004 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Lednické rybníky (dále jen „ptačí oblast“).  

  

  601/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace kvakoše nočního 

(Nycticorax nycticorax), husy velké (Anser anser), lžičáka pestrého 

(Anas clypeata) a zrzohlávky rudozobé (Netta rufina) a jejich biotopy. 

  

  601/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  602/2004 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Novohradské hory (dále jen „ptačí oblast“).  

  

  602/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace jeřábka lesního 

(Bonasa bonasia) a datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) a jejich 
biotopy. 

  

  602/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany druhů podle odstavce 2 je zachování a obnova 

ekosystémů významných pro druhy těchto ptáků v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  602/2004 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas 
orgánu ochrany přírody 
(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany 

přírody2), mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí, lze v 

ptačí oblasti 
a) vytyčovat nové turistické, cyklistické, lyžařské a jezdecké 

stezky4), 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32009L0147.doc      str. 12 z 63   

Celex: 32009L0147 Lhůta pro implementaci 7.3.2010 Úřední věstník                     L 20 2010 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová 1.6.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES 

o ochraně volně žijících ptáků 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořáka 1.6.2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

b) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny 

povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu 
druhu, pro který je ptačí oblast zřízena, 
c) udržovat na pozemcích určených k plnění funkcí lesa 

odvodňovací systémy, 
d) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití5). 

  602/2004 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 
a) k činnostem podle odstavce 1 písm. b), jedná-li se o postup v 
souladu s manipulačními řády vodních děl6), 
b) k činnostem podle odstavce 1 písm. c), jedná-li se o údržbu 

lesní odvozní cesty zpevněné, umožňující celoroční provoz, nebo lesní 

odvozní cesty zpevněné a nezpevněné, umožňující sezonní provoz. 

  

  603/2004 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Jaroslavické rybníky (dále jen „ptačí 

oblast“). 

  

  603/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti je populace kvakoše nočního 
(Nycticorax nycticorax) a jeho biotop. 

  

  603/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druh ptáka podle odstavce 2 v jeho přirozeném areálu 

rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace tohoto druhu ve 
stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  603/2004 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas 
orgánu ochrany přírody 
(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) 
lze v ptačí oblasti 
a) vstupovat na ostrůvek s kolonií kvakoše nočního v době od 

1. dubna do 31. srpna, 
b) zasahovat do porostů dřevin na ostrůvku s hnízdní kolonií 

kvakoše nočního, 
c) odstraňovat litorální porosty Dolního Jaroslavického rybníka 

a Horního Jaroslavického rybníka, 
d) odstraňovat litorální porosty výtažníků v období od 1. dubna 

do 31. července, 
e) odstraňovat litorální porosty výtažníků ve vzdálenosti do 2 

metrů od břehu, ze strany od hráze Dolního Jaroslavického rybníka 

pak do 4 metrů od břehu, 
f) měnit výši vodní hladiny Dolního Jaroslavického rybníka v 
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době od 1. dubna do 31. července o více než 20 cm v časovém úseku 

kratším než 14 dní, 
g) měnit výši vodní hladiny Horního Jaroslavického rybníka v 

době od 20. dubna do 31. července o více než 20 cm v časovém úseku 

kratším než 14 dní, 
h) vstupovat do litorálních porostů rybníků v období od 1. 

března do 31. července, kromě vlastníků a nájemců pozemků a 

uživatelů honitby za účelem péče o vypuštěné kachny, 
i) zavádět faremní chovy vodní drůbeže, 
j) měnit druh a způsoby využití pozemků3). 

  603/2004 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas orgánu ochrany přírody k činnostem uvedeným v 

odstavci 1 písm. f) a g) není třeba v případě povodňové, havarijní nebo 

mimořádné klimatické situace. 

  

  604/2004 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Hovoransko – Čejkovicko (dále jen „ptačí 

oblast“).  

  

  604/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace strakapouda jižního 

(Dendrocopos syriacus), pěnice vlašské (Sylvia nisoria) a strnada 
zahradního (Emberiza hortulana) a jejich biotopy. 

  

  604/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  604/2004 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí, 

měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4). 

  

  605/2004 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Jizerské hory (dále jen „ptačí oblast“).  

  

  605/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace tetřívka obecného 

(Tetrao tetrix), sýce rousného (Aegolius funereus) a jejich biotopy. 
  

  605/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  605/2004 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí, 
a) provádět činnost vyvolávající změnu výše ustálené hladiny 

povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu 

druhu, pro který je ptačí oblast zřízena, 
b) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4), 
c) udržovat na pozemcích určených k plnění funkcí lesa 

odvodňovací systémy, 
d) používat chemické prostředky na hubení hlodavců při lesním 

hospodaření, mimo lesní školky, 
e) vytyčovat nové turistické, cyklistické a lyžařské trasy5). 

  605/2004 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba k 

činnostem 
a) prováděným podle odstavce 1 písm. a), postupuje-li se podle 
schválených manipulačních řádů vodních děl6), 
b) uvedeným v odstavci 1 písm. c), jedná-li se o údržbu lesní 

odvozní cesty zpevněné, umožňující celoroční provoz, nebo odvozní 

cesty zpevněné a nezpevněné, umožňující sezonní provoz. 

  

  606/2004 § 1 odst. 1 Vymezuje se Ptačí oblast Rožďalovické rybníky (dále jen „ptačí 

oblast“). 
  

  606/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace motáka pochopa 
(Circus aeruginosus) a jeřába popelavého (Grus grus) a jejich biotopy. 

  

  606/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  606/2004 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) 
lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území 

obcí, 
a) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4), 
b) vstupovat do litorálních porostů rybníků v období od 1. 

března do 31. července, kromě vlastníků a nájemců pozemků a 

uživatelů honitby za účelem péče o vypuštěné kachny, 
c) měnit výši vodní hladiny rybníků, kromě rybníků Bílek a 

Nouzov, od 1. března do 31. července o více než 20 cm v časovém 

úseku kratším než 14 dnů, 
d) při obhospodařování rybníků používat biocidy, 
e) odstraňovat litorální porosty, 
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Poznámka 

 

f) zavádět faremní chovy vodní drůbeže, 
g) hnojit rybníky a louky kejdou, 
h) vytyčovat nové turistické, cykloturistické a jezdecké 

stezky5), 
i) umisťovat turistická, sportovní a rekreační zařízení, 
j) pořádat cyklistické, motocyklové a automobilové soutěže, 
k) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny 

povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu 

druhu, pro který je ptačí oblast zřízena. 
  606/2004 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 

a) k činnostem podle odstavce 1 písm. k), jde-li o postup v 
souladu s manipulačními řády vodních děl6), 
b) k činnostem uvedeným v odstavci 1 písm. c) v případě 

povodňové, havarijní nebo mimořádné klimatické situace, 
c) k činnostem podle odstavce 1 písm. b) a e) v ochranném 

pásmu dráhy podle zvláštního právního předpisu7). 

  

  607/2004 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy (dále jen „ptačí 

oblast“).  

  

  607/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace výra velkého (Bubo 
bubo) a kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a jejich biotopy. 

  

  607/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a případně obnova 

ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich 

přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování 

populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  607/2004 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) 
lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území 

obcí, 
a) provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované 

práce v pěstební činnosti v lesních porostech v době od 15. února do 

30. května ve vzdálenosti menší než 200 m od známého hnízdiště výra 

velkého, 
b) měnit druh pozemků a způsob jejich využití4), 
c) provádět leteckou aplikaci biocidů, 
d) nově umisťovat stavby a myslivecká zařízení ve vzdálenosti 

menší než 200 m od známých hnízdišť výra velkého, 
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e) vytyčovat mimo stávající komunikace nové turistické 

stezky5), 
f) provádět horolezeckou činnost.  

  607/2004 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 
a) k opatřením, jimiž se předchází nebo brání působení 

škodlivých činitelů na les, a k opatřením při vzniku mimořádných 

okolností a nepředvídaných škod v lese podle zvláštního právního 

předpisu6), 
b) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti 

pozemní komunikace7). 

  

  607/2004 § 3 odst. 3 Lokalizaci známých hnízdišť uvedených v odstavci 1 písm. a) sdělí 

písemně vlastníkům dotčených lesních pozemků příslušný orgán 

ochrany přírody před počátkem nebo v průběhu doby omezení těžební 

činnosti. 

  

  608/2004 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Bohdanečský rybník (dále jen „ptačí 

oblast“). 

  

  608/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti je populace chřástala kropenatého 

(Porzana porzana) a jeho biotop. 
  

  608/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druh ptáka podle odstavce 2 v jeho přirozeném areálu 

rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace tohoto druhu ve 

stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  608/2004 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti, mimo území národní přírodní rezervace, 
a) odstraňovat litorální porosty, 
b) vstupovat do litorálních porostů rybníků v době od 1. dubna 

do 31. července, kromě vlastníků a nájemců pozemků a uživatelů 

honitby za účelem péče o vypuštěné kachny, 
c) zavádět faremní chovy vodní drůbeže, 
d) vypouštět uměle odchované kachny, 
e) měnit výši vodní hladiny na rybnících v době od 1. dubna do 

31. července o více než 20 cm v časovém úseku kratším než 14 dnů, 
f) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny 

povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu 

druhu, pro který je ptačí oblast zřízena, 
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g) provádět terénní úpravy.  
  608/2004 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 

a) k činnostem uvedeným v odstavci 1 písm. f), jedná-li se o 
postup v souladu s manipulačními řády vodních děl3), 
b) k činnosti podle odstavce 1 písm. e) v případě povodňové, 

havarijní nebo mimořádné klimatické situace. 

  

  609/2004 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Hlubocké obory (dále jen „ptačí oblast“). 

  

  609/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace strakapouda 

prostředního (Dendrocopos medius) a lejska bělokrkého (Ficedula 
albicollis) a jejich biotopy. 

  

  609/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany druhů podle odstavce 2 je zachování a obnova 

ekosystémů významných pro druhy těchto ptáků v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  609/2004 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí, 
a) provádět leteckou aplikaci biocidů, 
b) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4), 
c) provádět mýtní a předmýtní úmyslné těžby v lesních 

porostech starších 80 let se zastoupením buku nebo dubu 50 % a více 

v období od 16. dubna do 31. července.  

  

  609/2004 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba k 

činnostem podle odstavce 1 písm. c), jestliže byly tyto těžby 

oznámeny nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany 

přírody. 

  

  679/2004 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Komárov (dále jen „ptačí oblast“). 

  

  679/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace motáka pilicha (Circus 
cyaneus) a kalouse pustovky (Asio flammeus) a jejich biotopy. 

  

  679/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  679/2004 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
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(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) 
lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území 

obcí, 
a) používat chemické prostředky k hubení hlodavců při 

zemědělském hospodaření, 
b) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny 

povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu 

druhu, pro který je ptačí oblast zřízena, 
c) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4), 
d) nově umisťovat myslivecká zařízení sloužící k lovu ve 

vzdálenosti menší než 200 m od známých nocovišť kalouse pustovky a 

motáka pilicha.  
  679/2004 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody k činnostem 

podle odstavce 1 písm. b) není třeba, jde-li o postup v souladu s 
manipulačními řády vodních děl5). 

  

  679/2004 § 3 odst. 3 Lokalizaci známých nocovišť, uvedených v odstavci 1 písm. d), sdělí 

písemně uživatelům dotčených honiteb příslušný orgán ochrany 

přírody. 

  

  680/2004 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Třeboňsko (dále jen „ptačí oblast“). 

  

  680/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace volavky bílé (Egretta 
alba), kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax), čápa černého 

(Ciconia nigra), orla mořského (Halieetus albicilla), včelojeda lesního 

(Pernis apivorus), motáka pochopa (Circus aeruginosus), rybáka 

obecného (Sterna hirundo), kulíška nejmenšího (Glaucidium 
passerinum), sýce rousného (Aegolius funereus), lelka lesního 

(Caprimulgus europaeus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis), žluny šedé 

(Picus canus), datla černého (Dryocopus martius), strakapouda 
prostředního (Dendrocopos medius), skřivana lesního (Lullula 
arborea), slavíka modráčka (Luscinia svecica), husy velké (Anser 
anser), kopřivky obecné (Anas strepera), lžičáka pestrého (Anas 
clypeata) a jejich biotopy. 

  

  680/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  680/2004 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody   
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odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) 
lze v ptačí oblasti mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území 

obcí 
a) provádět mýtní a předmýtní těžby a mechanizované práce v 

pěstební činnosti v lesních porostech v okolí známých obsazených 

hnízd včelojeda lesního ve vzdálenosti menší než 200 m v době od 1. 

května do 15. srpna, čápa černého ve vzdálenosti menší než 200 m v 

době od 15. března do 15. července a orla mořského ve vzdálenosti 

menší než 300 m v době od 1. ledna do 15. července, 
b) měnit výši vodní hladiny v době od 1. dubna do 31. července 

o více než 20 cm v časovém úseku kratším než 14 dní na rybnících 

Černičný, Malý Dubovec, Malý Tisý, Dušákovský, Jezero pod Tisým, 

Nový Vdovec, Nový Spálený, Rod, Podsedek, Ruda u Kojákovic, 

Staré Jezero, Šatlavy, Velký Dubovec, Velký Panenský, Velký Tisý a 

Ženich, 
c) při obhospodařování rybníků používat hnojiva a biocidy, 
d) odstraňovat litorální porosty, 
e) zasahovat do porostů dřevin na ostrovech s hnízdními 

koloniemi kvakoše nočního, 
f) vstupovat do litorálních porostů rybníků v době od 1. března 

do 31. července, kromě vlastníků a nájemců pozemků a uživatelů 

honitby za účelem péče o vypouštěné kachny, 
g) vstupovat do kolonií kvakoše nočního v době od 1. dubna do 

31. srpna a do kolonií rybáka obecného v době od 15. dubna do 31. 

července, 
h) vytyčovat nové turistické a cyklistické trasy4), 
i) zavádět farmové chovy vodní drůbeže, 
j) provádět mýtní a předmýtní těžby, které nebyly umístěny ve 

schváleném lesním hospodářském plánu nebo v převzaté lesní 

hospodářské osnově. 
  680/2004 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 

a) k opatřením podle odstavce 1, jimiž se předchází nebo brání 

působení škodlivých činitelů na les, a k opatřením při vzniku 

mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese podle zvláštního 

právního předpisu5), 
b) k činnostem podle odstavce 1 písm. b) v případě povodňové, 

havarijní nebo mimořádné klimatické situace, 
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

c) k činnostem podle odstavce 1 písm. j), jestliže byly tyto 

těžby oznámené nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany 

přírody a pro těžby, které nepodléhají oznamovací povinnosti, podle 

zvláštního právního předpisu6), 
d) k činnostem podle odstavce 1 písm. d) a f) v ochranném 

pásmu dráhy podle zvláštního právního předpisu7), 
e) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti 

prováděné dle zvláštních právních předpisů8) na území stanoveného 

dobývacího prostoru a výhradních ložisek. 
  680/2004 § 3 odst. 3 Lokalizaci známých obsazených hnízd, uvedených v odstavci 1 písm. 

a) sdělí písemně vlastníkům dotčených lesních pozemků příslušný 

orgán ochrany přírody před počátkem či v průběhu doby omezení 

těžební činnosti. 

  

  681/2004 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Šumava (dále jen „ptačí oblast“).  

  

  681/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace tetřívka obecného 

(Tetrao tetrix), tetřeva hlušce (Tetrao urogallus), čápa černého 

(Ciconia nigra), chřástala polního (Crex crex), kulíška nejmenšího 

(Glaucidium passerinum), sýce rousného (Aegolius funereus), datla 
černého (Dryocopus martius), jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a 
datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) a jejich biotopy. 

  

  681/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  681/2004 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) 
mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí lze v ptačí 

oblasti 
a) provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované 

práce v pěstební činnosti v lesních porostech v období od 15. března 

do 15. července ve vzdálenosti menší než 200 m od známých 

obsazených hnízd čápa černého, 
b) v době od 1. března do 31. července provádět mýtní a 

předmýtní těžby v lesních porostech starších 80 let se zastoupením 

buku 50 % a více, v lesních porostech starších 80 let se zastoupením 

smrku méně než 50 %, v lesních porostech starších 80 let se 
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Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořáka 1.6.2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

zastoupením borovice méně než 50 % a ve všech lesních porostech 

nad 130 let, 
c) provádět mýtní a předmýtní těžby, které nebyly umístěny ve 

schváleném lesním hospodářském plánu nebo v převzaté lesní 

hospodářské osnově, 
d) nově umisťovat myslivecká zařízení ve vzdálenosti menší 

než 200 m od známých hnízd čápa černého. 
  681/2004 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 

a) k opatřením podle odstavce 1, jimiž se předchází nebo brání 

působení škodlivých činitelů na les, a k opatřením při vzniku 

mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese podle zvláštního 

právního předpisu4), 
b) k činnostem podle odstavce 1 písm. c), jestliže byly tyto 

těžby oznámené nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany 

přírody a pro těžby, které nepodléhají oznamovací povinnosti podle 

zvláštního právního předpisu5), 
c) k činnostem podle odstavce 1 písm. b), jestliže byly tyto 

těžby oznámeny nejméně 20 pracovních dnů předem příslušnému 

orgánu ochrany přírody. 

  

  681/2004 § 3 odst. 3 Lokalizaci známých obsazených hnízd, podle odstavce 1 písm. a), 

sdělí písemně vlastníkům dotčených lesních pozemků příslušný orgán 

ochrany přírody před počátkem nebo v průběhu doby omezení těžební 

činnosti. 

  

  682/2004 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Pálava (dále jen „ptačí oblast“).  

  

  682/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace čápa bílého (Ciconia 
ciconia), orla mořského (Haliaeetus albicilla), včelojeda lesního 

(Pernis apivorus), strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus), 
strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), pěnice vlašské 

(Sylvia nisoria), lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) a ťuhýka 

obecného (Lanius collurio) a jejich biotopy. 

  

  682/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  682/2004 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) 
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území 

obcí 
a) provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované 

práce v pěstební činnosti v lesních porostech v okolí známých 

obsazených hnízd včelojeda lesního, ve vzdálenosti menší než 200 m, 

v době od 1. května do 15. srpna a orla mořského, ve vzdálenosti 

menší než 300 m, v době od 1. ledna do 15. července, 
b) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4), 
c) nově umisťovat myslivecká zařízení ve vzdálenosti menší 

než 200 m od známých hnízd včelojeda lesního a ve vzdálenosti menší 

než 300 m od známých hnízd orla mořského.  
  682/2004 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 

a) k činnostem podle odstavce 1 písm. a) a c) v případě 

opatření, jimiž se předchází nebo brání působení škodlivých činitelů 

na les, a k opatřením při vzniku mimořádných okolností a 

nepředvídaných škod v lese podle zvláštního právního předpisu5), 
b) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti 

pozemní komunikace6), 
c) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti 

prováděné dle zvláštních právních předpisů7) na území stanoveného 

dobývacího prostoru a výhradních ložisek, 
d) k činnostem podle odstavce 1 písm. b), pokud tyto činnosti 

podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu8) a příslušný 

orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko. 

  

  682/2004 § 3 odst. 3 Lokalizaci známých obsazených hnízd, uvedených v odstavci 1 písm. 

a), sdělí písemně vlastníkům dotčených lesních pozemků příslušný 

orgán ochrany přírody před počátkem nebo v průběhu doby omezení 

těžební činnosti. 

  

  683/2004 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Labské pískovce (dále jen „ptačí oblast“).  

  

  683/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace sokola stěhovavého 

(Falco peregrinus), chřástala polního (Crex crex), výra velkého (Bubo 
bubo), datla černého (Dryocopus martius) a jejich biotopy. 

  

  683/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 
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Poznámka 

 

  683/2004 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí 
a) provádět veškeré mýtní a předmýtní úmyslné těžby a 
mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech ve 

vzdálenosti menší než 200 m od známého hnízdiště sokola 

stěhovavého v době od 1. března do 30. června, 
b) provádět veškeré mýtní a předmýtní úmyslné těžby a 

mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech ve 

vzdálenosti menší než 200 m od známého hnízdiště výra velkého v 

době od 15. února do 30. května, 
c) nově umisťovat myslivecká zařízení ve vzdálenosti menší 

než 200 m od známých hnízdišť sokola stěhovavého a výra velkého. 

  

  683/2004 § 3 odst. 2 Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti mimo současně zastavěné a zastavitelné3) části území 

obcí a mimo území Národního parku České Švýcarsko 
a) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4), 
b) na pozemcích, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa, 

provádět činnosti, včetně údržby odvodňovacích systémů vyvolávající 

změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, která by 

mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast zřízena, 
c) organizovat sportovní soutěže a jiné akce s hromadnou 

účastí, realizované mimo stálé sportovní areály a vyznačené turistické 

trasy, 
d) vytyčovat nové turistické, cyklistické, jezdecké a lyžařské 

trasy5). 
(3) Souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 
a) k činnostem podle odstavce 2 písm. b), jde-li o postup v 
souladu s manipulačními řády vodních děl6), 
b) k činnostem podle odstavců 1 a 2, jestliže se jedná o činnosti 

prováděné dle zvláštních právních předpisů7) na území stanoveného 

dobývacího prostoru a výhradních ložisek, 
c) k činnostem podle odstavce 2 písm. a), pokud tyto činnosti 

podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu8) a příslušný 

orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko. 
(4) Lokalizaci známých obsazených hnízdišť uvedených v odstavci 1 

písm. a) a b) sdělí písemně vlastníkům dotčených lesních pozemků 
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Poznámka 

 

příslušný orgán ochrany přírody před počátkem doby omezení těžební 

činnosti. 
  684/2004 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 

Vymezuje se Ptačí oblast Křivoklátsko (dále jen „ptačí oblast“).  
  

  684/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace včelojeda lesního 

(Pernis apivorus), výra velkého (Bubo bubo), kulíška nejmenšího 

(Glaucidium passerinum), ledňáčka říčního (Alcedo atthis), žluny šedé 

(Picus canus), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), lejska 
malého (Ficedula parva) a lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) a 
jejich biotopy. 

  

  684/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  684/2004 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí, 
a) provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované 

práce v pěstební činnosti v lesních porostech v době od 1. května do 

15. srpna ve vzdálenosti menší než 200 m od známých obsazených 

hnízd včelojeda lesního, 
b) provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované 

práce v pěstební činnosti v lesních porostech v době od 15. února do 

31. května ve vzdálenosti menší než 200 m od známého hnízdiště výra 

velkého, 
c) v době od 1. dubna do 30. června provádět mýtní a 

předmýtní těžby v lesních porostech starších 80 let se zastoupením 

listnatých dřevin 50 % a více, 
d) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4), 
e) provádět mýtní a předmýtní těžby, které nebyly umístěny ve 

schváleném lesním hospodářském plánu nebo v převzaté lesní 

hospodářské osnově, 
f) nově umisťovat myslivecká zařízení ve vzdálenosti menší 

než 200 m od známých hnízd včelojeda lesního a známých hnízdišť 

výra velkého.  

  

  684/2004 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 
a) k činnostem podle odstavce 1 v případě opatření, jimiž se 
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předchází nebo brání působení škodlivých činitelů na les, a v případě 

opatření při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v 

lese podle zvláštního právního předpisu5), 
b) k činnostem podle odstavce 1 písm. e), jestliže byly tyto 

těžby oznámené nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany 

přírody a pro těžby, které nepodléhají oznamovací povinnosti podle 
zvláštního právního předpisu6), 
c) k činnostem podle odstavce 1 písm. c), jestliže byly tyto 

těžby oznámeny nejméně 20 pracovních dnů předem příslušnému 

orgánu ochrany přírody, 
d) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti 

prováděné dle zvláštních právních předpisů7) na území stanoveného 

dobývacího prostoru a výhradních ložisek, 
e) k činnostem podle odstavce 1 písm. d), pokud tyto činnosti 

podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu8) a příslušný 

orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko. 
  684/2004 § 3 odst. 3 Lokalizaci známých obsazených hnízd a hnízdišť podle odstavce 1 

písm. a) a b) sdělí písemně vlastníkům dotčených lesních pozemků 

příslušný orgán ochrany přírody před počátkem či v průběhu doby 

omezení těžební činnosti. 

  

  685/2004 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Králický Sněžník (dále jen „ptačí oblast“). 

  

  685/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti je populace chřástala polního (Crex 
crex) a jeho biotop. 

  

  685/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druh ptáka podle odstavce 2 v jeho přirozeném areálu 

rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací tohoto druhu ve 

stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  685/2004 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí 
a) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny 

povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu 

druhu, pro který je ptačí oblast zřízena, 
b) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4). 

  

  685/2004 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 
a) k činnostem podle odstavce 1 písm. a), jde-li o postup v 
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souladu s manipulačními řády vodních děl5), 
b) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti 

pozemní komunikace6), 
c) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti 

prováděné dle zvláštních právních předpisů7) na území stanoveného 

dobývacího prostoru a výhradních ložisek, 
d) k činnostem podle odstavce 1 písm. b), pokud tyto činnosti 

podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu8) a příslušný 

orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko. 
  686/2004 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 

Vymezuje se Ptačí oblast Horní Vsacko (dále jen „ptačí oblast“). 
  

  686/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace čápa černého (Ciconia 
nigra), jeřábka lesního (Bonasa bonasia), chřástala polního (Crex 
crex), strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos), datlíka 

tříprstého (Picoides tridactylus), lejska malého (Ficedula parva) a 
ťuhýka obecného (Lanius collurio) a jejich biotopy. 

  

  686/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  686/2004 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí 
a) provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované 

práce v pěstební činnosti v lesních porostech v době od 15. března do 

15. července ve vzdálenosti menší než 200 m od známých obsazených 

hnízd čápa černého, 
b) v době od 15. března do 31. července provádět mýtní a 

předmýtní těžby v pěstební činnosti v lesních porostech starších 80 let 

se zastoupením smrku méně než 50 %, a ve všech lesních porostech 

starších 130 let, 
c) vytyčovat nové turistické, cyklistické a lyžařské trasy4), 
d) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití5), 
e) nově umisťovat myslivecká zařízení ve vzdálenosti menší 

než 200 m od známých hnízd čápa černého. 

  

  686/2004 § 3 odst. 2 V územích první a druhé zóny Chráněné krajinné oblasti Beskydy, 

nacházejících se v ptačí oblasti, lze jen s předchozím souhlasem 
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orgánu ochrany přírody 
a) provádět mýtní a předmýtní těžby, které nebyly umístěny ve 

schváleném lesním hospodářském plánu nebo v převzaté lesní 

hospodářské osnově, 
b) provádět nahodilé těžby listnatých dřevin a jedle, s výjimkou 

vývratů a ležících částí zlomených stromů. 
  686/2004 § 3 odst. 3 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 

a) k činnostem podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. a) v případě 

opatření, jimiž se předchází nebo brání působení škodlivých činitelů 

na les, a v případě opatření při vzniku mimořádných okolností a 

nepředvídaných škod v lese podle zvláštního právního předpisu6), 
b) k činnostem podle odstavce 1 písm. b), jestliže byly tyto 

těžby oznámeny nejméně 20 pracovních dnů předem příslušnému 

orgánu ochrany přírody, 
c) k činnostem podle odstavce 2 písm. a), jestliže byly tyto 

těžby oznámené nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany 

přírody a pro těžby, které nepodléhají oznamovací povinnosti ve 

smyslu ustanovení zvláštního právního předpisu7), 
d) k činnostem podle odstavce 1 písm. d), pokud tyto činnosti 

podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu8) a příslušný 

orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko. 

  

  686/2004 § 3 odst. 4 Lokalizaci známých obsazených hnízd podle odstavce 1 písm. a) sdělí 

písemně vlastníkům dotčených lesních pozemků příslušný orgán 

ochrany přírody před počátkem či v průběhu doby omezení těžební 

činnosti. 

  

  687/2004 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Beskydy (dále jen „ptačí oblast“). 

  

  687/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace čápa černého (Ciconia 
nigra), jeřábka lesního (Bonasa bonasia), tetřeva hlušce (Tetrao 
urogallus), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), puštíka 

bělavého (Strix uralensis), žluny šedé (Picus canus), datla černého 

(Dryocopus martius), strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos 
leucotos), datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) a lejska malého 

(Ficedula parva) a jejich biotopy. 

  

  687/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 
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druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 
  687/2004 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 

 Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) 
lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území 

obcí 
a) provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované 

práce v pěstební činnosti v lesních porostech v době od 15. března do 

15. července ve vzdálenosti menší než 200 m od známých obsazených 

hnízd čápa černého, 
b) provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované 

práce v pěstební činnosti v lesních porostech v době od 1. února do 15. 

června ve vzdálenosti menší než 100 m od známých obsazených hnízd 

puštíka bělavého, 
c) v době od 15. března do 31. července provádět mýtní a 

předmýtní těžby v lesních porostech starších 80 let se zastoupením 

smrku méně než 50 %, a ve všech lesních porostech starších 130 let, 
d) vytyčovat nové turistické, cyklistické a lyžařské trasy4), 
e) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití5), 
f) nově umisťovat myslivecká zařízení ve vzdálenosti menší 

než 200 m od známých hnízd čápa černého nebo ve vzdálenosti menší 

než 200 m od známých hnízd puštíka bělavého. 

  

  687/2004 § 3 odst. 2 V územích první a druhé zóny Chráněné krajinné oblasti Beskydy, 

nacházejících se v ptačí oblasti, lze jen se souhlasem příslušného 

orgánu ochrany přírody 
a) provádět mýtní a předmýtní těžby, které nebyly umístěny ve 

schváleném lesním hospodářském plánu nebo v převzaté lesní 

hospodářské osnově, 
b) provádět nahodilé těžby listnatých dřevin a jedle, s výjimkou 

vývratů a ležících částí zlomených stromů. 

  

  687/2004 § 3 odst. 3 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 
a) k činnostem podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. a) v případě 

opatření, jimiž se předchází nebo brání působení škodlivých činitelů 

na les, a v případě opatření při vzniku mimořádných okolností a 

nepředvídaných škod v lese podle zvláštního právního předpisu6), 
b) k činnostem podle odstavce 1 písm. c), jestliže byly tyto 

těžby oznámeny nejméně 20 pracovních dnů předem příslušnému 

orgánu ochrany přírody, 
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c) k činnostem podle odstavce 2 písm. a), jestliže byly tyto 

těžby oznámené nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany 

přírody a pro těžby, které nepodléhají oznamovací povinnosti ve 

smyslu ustanovení zvláštního právního předpisu7), 
d) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti 

pozemní komunikace8), 
e) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti 

prováděné dle zvláštních právních předpisů9) na území stanoveného 

dobývacího prostoru a výhradních ložisek, 
f) k činnostem podle odstavce 1 písm. e), pokud tyto činnosti 

podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu10) a 
příslušný orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko. 

  687/2004 § 3 odst. 4 Lokalizaci známých obsazených hnízd podle odstavce 1 písm. a) a b) 

sdělí písemně vlastníkům dotčených lesních pozemků příslušný orgán 

ochrany přírody před počátkem nebo v průběhu doby omezení těžební 

činnosti. 

  

  688/2004 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Doupovské hory (dále jen „ptačí oblast“). 

  

  688/2004 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace čápa černého (Ciconia 
nigra), včelojeda lesního (Pernis apivorus), výra velkého (Bubo 
bubo), motáka pochopa (Circus aeruginosus), chřástala polního (Crex 
crex), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), žluny šedé (Picus 
canus), datla černého (Dryocopus martius), pěnice vlašské (Sylvia 
nisoria), ťuhýka obecného (Lanius collurio) a lejska malého (Ficedula 
parva) a jejich biotopy. 

  

  688/2004 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  688/2004 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí 
a) provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované 

práce v pěstební činnosti v lesních porostech v době od 15. března do 

15. července ve vzdálenosti menší než 200 m od známých obsazených 

hnízd čápa černého, 
b) provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

práce v pěstební činnosti v lesních porostech v době od 1. května do 

15. srpna ve vzdálenosti menší než 200 m od známých obsazených 

hnízd včelojeda lesního, 
c) provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované 

práce v pěstební činnosti v lesních porostech v době od 15. února do 

30. května ve vzdálenosti menší než 200 m od známého hnízdiště výra 

velkého, 
d) v době od 1. března do 31. července provádět mýtní a 

předmýtní těžby v lesních porostech starších 80 let se zastoupením 

buku více než 80 % a ve všech lesních porostech nad 130 let, 
e) provádět mýtní a předmýtní těžby, které nebyly umístěny ve 

schváleném lesním hospodářském plánu nebo v převzaté lesní 

hospodářské osnově, 
f) provádět leteckou aplikaci biocidů, 
g) provádět leteckou aplikaci látek, které mohou změnit 

chemické vlastnosti půdního prostředí, 
h) v době od 15. února do 31. srpna používat chemické 

prostředky na hubení hlodavců při zemědělském a lesním hospodaření 

mimo plochy lesních školek, 
i) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny 

povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu 

druhu, pro který je ptačí oblast zřízena, 
j) vytyčovat mimo stávající komunikace nové turistické, 

cyklistické a lyžařské trasy4), 
k) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití5), 
l) nově umisťovat myslivecká zařízení ve vzdálenosti menší 

než 200 m od známých hnízd čápa černého, včelojeda lesního a 

známých hnízdišť výra velkého, 
m) vstupovat do litorálních porostů rybníků v době od 1. dubna 

do 31. července, kromě vlastníků a nájemců pozemků a uživatelů 

honitby za účelem péče o vypuštěné kachny. 
(2) Souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 
a) k činnostem podle odstavce 1 písm. a) až e), jedná-li se o 
opatření, kterým se předchází nebo brání působení škodlivých činitelů 

na les, a o opatření při vzniku mimořádných okolností a 

nepředvídaných škod v lese podle zvláštního právního předpisu6), 
b) k činnostem podle odstavce 1, jedná-li se o prioritní 
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využívání území vojenského újezdu pro potřeby obrany státu7), 
c) k činnostem podle odstavce 1 písm. e), jestliže byly tyto 

těžby oznámené nejméně 7 dnů předem příslušnému orgánu ochrany 

přírody a pro těžby, které nepodléhají oznamovací povinnosti podle 
zvláštního právního předpisu8), 
d) k činnostem podle odstavce 1 písm. i), jestliže se jedná o 

postup v souladu s manipulačními řády vodních děl9), 
e) k činnostem podle odstavce 1 písm. g), jestliže se jedná o 

činnosti spojené s hospodařením na orné půdě, 
f) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti 

pozemní komunikace10), 
g) k činnostem podle odstavce 1 písm. m) v ochranném pásmu 

dráhy podle zvláštního právního předpisu11), 
h) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti 

prováděné dle zvláštních právních předpisů12) na území stanoveného 

dobývacího prostoru a výhradních ložisek, 
i) k činnostem podle odstavce 1 písm. k), pokud tyto činnosti 

podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu13) a 
příslušný orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko. 

  688/2004 § 3 odst. 2 Souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 
a) k činnostem podle odstavce 1 písm. a) až e), jedná-li se o 
opatření, kterým se předchází nebo brání působení škodlivých činitelů 

na les, a o opatření při vzniku mimořádných okolností a 

nepředvídaných škod v lese podle zvláštního právního předpisu6), 
b) k činnostem podle odstavce 1, jedná-li se o prioritní 

využívání území vojenského újezdu pro potřeby obrany státu7), 
c) k činnostem podle odstavce 1 písm. e), jestliže byly tyto 

těžby oznámené nejméně 7 dnů předem příslušnému orgánu ochrany 

přírody a pro těžby, které nepodléhají oznamovací povinnosti podle 

zvláštního právního předpisu8), 
d) k činnostem podle odstavce 1 písm. i), jestliže se jedná o 

postup v souladu s manipulačními řády vodních děl9), 
e) k činnostem podle odstavce 1 písm. g), jestliže se jedná o 

činnosti spojené s hospodařením na orné půdě, 
f) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti 

pozemní komunikace10), 
g) k činnostem podle odstavce 1 písm. m) v ochranném pásmu 

dráhy podle zvláštního právního předpisu11), 
h) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti 

prováděné dle zvláštních právních předpisů12) na území stanoveného 
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Poznámka 

 

dobývacího prostoru a výhradních ložisek, 
i) k činnostem podle odstavce 1 písm. k), pokud tyto činnosti 

podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu13) a příslušný 

orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko. 
  688/2004 § 3 odst. 3 Lokalizaci známých obsazených hnízd a hnízdišť, uvedených v 

odstavci 1 písm. a) až c), sdělí písemně vlastníkům dotčených lesních 

pozemků příslušný orgán ochrany přírody před počátkem či v průběhu 

doby omezení těžební činnosti. 

  

  19/2005 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Boletice (dále jen "ptačí oblast"). 

  

  19/2005 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace chřástala polního 

(Crex crex), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), jeřábka 

lesního (Bonasa bonasia), datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) a 

skřivana lesního (Lullula arborea) a jejich biotopy. 

  

  19/2005 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  19/2005 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí 
a) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny 

povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu 

druhu, pro který je ptačí oblast zřízena, 
b) udržovat odvodňovací systémy, 
c) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4). 

  

  19/2005 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 
a) k činnostem podle odstavce 1 písm. a), jestliže se jedná o postup v 

souladu s manipulačními řády vodních děl5), 
b) k činnostem podle odstavce 1 písm. b), jedná-li se o údržbu lesní 

odvozní cesty zpevněné, umožňující celoroční provoz, nebo odvozní 

cesty zpevněné a nezpevněné, umožňující sezonní provoz, 
c) k činnostem podle odstavce 1, vykonávaným v souladu s prioritním 

využíváním území vojenského újezdu pro potřeby obrany státu6), 
d) k činnostem podle odstavce 1 písm. c), pokud tyto činnosti 

podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu7) a příslušný 

orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko, 
e) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní 

komunikace8), 
f) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti prováděné 

dle zvláštních právních předpisů9) na území stanoveného dobývacího 

prostoru a výhradních ložisek. 

  

  20/2005 § 1 odst. 1 Předmět úpravy   
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Vymezuje se Ptačí oblast Broumovsko (dále jen "ptačí oblast"). 
  20/2005 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace sokola stěhovavého 

(Falco peregrinus) a výra velkého (Bubo bubo) a jejich biotopy. 
  

  20/2005 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  20/2005 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí 
a) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4), 
b) provádět veškeré mýtní a předmýtní úmyslné těžby a 

mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech ve 

vzdálenosti menší než 200 m od známého hnízdiště sokola 

stěhovavého v době od 1. března do 30. června, 
c) provádět veškeré mýtní a předmýtní úmyslné těžby a 

mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech ve 

vzdálenosti menší než 200 m od známého hnízdiště výra velkého v 

době od 15. února do 30. května, 
d) nově umisťovat myslivecká zařízení ve vzdálenosti menší než 200 

m od známých hnízdišť sokola stěhovavého a výra velkého. 

  

  20/2005 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas orgánu ochrany přírody není třeba 
a) k činnostem podle odstavce 1 písm. a), pokud tyto činnosti 

podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu5) a příslušný 

orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko, 
b) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti prováděné 

dle zvláštních právních předpisů6) na území stanoveného dobývacího 

prostoru a výhradních ložisek, 
c) v případě opatření, jimiž se předchází nebo brání působení 

škodlivých činitelů na les, a k opatřením při vzniku mimořádných 

okolností a nepředvídaných škod v lese podle zvláštního právního 

předpisu7), 
d) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní 

komunikace8). 

  

  20/2005 § 3 odst. 3 Lokalizaci známých hnízdišť uvedených v odstavci 1 písm. b) a c) 

sdělí písemně vlastníkům dotčených lesních pozemků příslušný orgán 

ochrany přírody před počátkem či v průběhu doby omezení těžební 

činnosti. 

  

  21/2005 § 1 odst. 1 Vymezuje se Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví 

(dále jen "ptačí oblast"). 
  

  21/2005 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace čápa bílého (Ciconia 

ciconia), motáka pochopa (Circus aeruginosus), lelka lesního 

(Caprimulgus europaeus), strakapouda prostředního (Dendrocopos 
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medius), strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus) a skřivana 

lesního (Lullula arborea) a jejich biotopy. 
  21/2005 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  21/2005 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí 
a) vstupovat do litorálních porostů rybníků v době od 1. dubna do 31. 

července, kromě vlastníků a nájemců pozemků a uživatelů honitby za 

účelem péče o vypuštěné kachny, 
b) na pozemcích, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa, provádět 

činnosti, včetně údržby odvodňovacích systémů, vyvolávající změnu 

výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, která by mohla 

způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast zřízena, 
c) odstraňovat litorální porosty, 
d) provádět celoplošnou přípravu půdy, včetně mechanické přípravy 

půdy v pruzích, shrnováním svrchní humózní vrstvy v období od 1. 

dubna do 31. července na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, 
e) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4), 
f) provádět leteckou aplikaci biocidů na pozemcích určených k plnění 

funkcí lesa, 
g) vytyčovat nové turistické a cyklistické trasy5), 
h) organizovat sportovní soutěže a jiné akce s hromadnou účastí, 

realizované mimo stálé sportovní areály a vyznačené turistické trasy, 
i) zavádět faremní chovy vodní drůbeže. 

  

  21/2005 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 
a) k činnostem podle odstavce 1 písm. b), jde-li o postup v souladu s 
manipulačními řády vodních děl6), 
b) k činnostem podle odstavce 1 písm. d), jestliže byly ohlášeny 

nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody, 
c) k činnostem podle odstavce 1 písm. a) a c) v ochranném pásmu 

dráhy podle zvláštního právního předpisu7), 
d) k činnostem podle odstavce 1 písm. e), pokud tyto činnosti 

podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu8) a příslušný 

orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko,  
e) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti prováděné 

dle zvláštních právních předpisů9) na území stanoveného dobývacího 

prostoru a výhradních ložisek, 
f) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní 

komunikace10). 

  

  22/2005 § 1 odst. 1 Předmět úpravy   
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Celex: 32009L0147 Lhůta pro implementaci 7.3.2010 Úřední věstník                     L 20 2010 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová 1.6.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES 

o ochraně volně žijících ptáků 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořáka 1.6.2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Vymezuje se Ptačí oblast Hostýnské vrchy (dále jen "ptačí oblast"). 
  22/2005 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace strakapouda 

bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) a lejska malého (Ficedula parva) 

a jejich biotopy. 

  

  22/2005 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  22/2005 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí 
a) v období od 1. března do 31. července provádět mýtní a předmýtní 

těžby v lesních porostech starších 80 let se zastoupením buku 50 % a 

více, 
b) vytyčovat nové turistické, cyklistické a jezdecké stezky4), 
c) provádět leteckou aplikaci biocidů, 
d) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití5), 
e) provádět mýtní a předmýtní těžby, které nebyly umístěny ve 

schváleném lesním hospodářském plánu nebo v převzaté lesní 

hospodářské osnově. 

  

  22/2005 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 
a) k činnostem podle odstavce 1 písm. a), jestliže byly tyto těžby 

oznámeny nejméně 20 pracovních dnů předem příslušnému orgánu 

ochrany přírody, 
b) k činnostem podle odstavce 1 v případě opatření, jimiž se předchází 

nebo brání působení škodlivých činitelů na les, a v případě opatření při 

vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese podle 

zvláštního právního předpisu6), 
c) k činnostem podle odstavce 1 písm. e), jestliže byly tyto těžby 

oznámené nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany 

přírody a pro těžby, které nepodléhají oznamovací povinnosti podle 

zvláštního právního předpisu7), 
d) k činnostem podle odstavce 1 písm. d), pokud tyto činnosti 

podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu8) a příslušný 

orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko, 
e) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní 

komunikace9), 
f) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti prováděné 

dle zvláštních právních předpisů10) na území stanoveného dobývacího 

prostoru a výhradních ložisek. 

  

  23/2005 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Litovelské Pomoraví (dále jen "ptačí 

oblast"). 
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Celex: 32009L0147 Lhůta pro implementaci 7.3.2010 Úřední věstník                     L 20 2010 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová 1.6.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES 

o ochraně volně žijících ptáků 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořáka 1.6.2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

  23/2005 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace ledňáčka říčního 

(Alcedo atthis), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) a 

lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) a jejich biotopy. 

  

  23/2005 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  23/2005 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlasu orgánu ochrany přírody 
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí 
a) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4), 
b) provádět mýtní a předmýtní úmyslné těžby v lesních porostech se 

zastoupením buku či dubů 50 % a více starších 80 let, v lesních 

porostech se zastoupením jasanu 50 % a více starších 60 let, v lesních 

porostech s účastí javorů, habru, olší a lip, jejichž součet zastoupení 

činí 50 % a více starších 50 let, v lesních porostech s účastí vrby a 

topolu, jejichž součet zastoupení činí 50 % a více starších 30 let, v 

období od 16. dubna do 31. července, 
c) vytyčovat nové turistické, cyklistické a jezdecké stezky5), 
d) provádět činnosti vykonávané správci toků při zásazích do břehů a 

břehových porostů, s výjimkou zásahů v havarijní situaci, kdy 

bezprostředně hrozí škody na majetku či bezpečnosti a zdraví osob. 

  

  23/2005 § 3 odst. 2 Souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 
a) k činnostem podle odstavce 1 písm. a), pokud tyto činnosti 

podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu6) a příslušný 

orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko, 
b) k činnostem podle odstavce 1 písm. b), jestliže byly tyto těžby 

oznámeny nejméně 20 pracovních dnů předem příslušnému orgánu 

ochrany přírody, 
c) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti prováděné 

dle zvláštních právních předpisů7) na území stanoveného dobývacího 

prostoru a výhradních ložisek, 
d) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní 

komunikace8), 
e) k činnostem podle odstavce 1 písm. d), jestliže byly tyto činnosti 

oznámené nejméně 20 dnů předem příslušnému orgánu ochrany 

přírody, 
f) v případě opatření, jimiž se předchází nebo brání působení 

škodlivých činitelů na les, a k opatřením při vzniku mimořádných 

okolností a nepředvídaných škod v lese podle zvláštního právního 

předpisu9). 

  

  24/2005 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská (dále jen 

"ptačí oblast"). 
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Celex: 32009L0147 Lhůta pro implementaci 7.3.2010 Úřední věstník                     L 20 2010 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová 1.6.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES 

o ochraně volně žijících ptáků 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořáka 1.6.2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

  24/2005 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace tetřívka obecného 

(Tetrao tetrix) a žluny šedé (Picus canus) a jejich biotopy. 
  

  24/2005 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  24/2005 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí 
a) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4), 
b) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny 

povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu 

druhu, pro který je ptačí oblast zřízena, 
c) udržovat odvodňovací systémy, 
d) organizovat sportovní soutěže a jiné akce s hromadnou účastí, 

realizované mimo stálé sportovní areály a vyznačené turistické trasy, 
e) vytyčovat nové turistické, cyklistické, jezdecké a lyžařské trasy5), 
f) provádět leteckou aplikaci biocidů a látek, které mohou změnit 

chemické vlastnosti půdního prostředí, 
g) používat chemické prostředky na hubení hlodavců při zemědělském 

a lesním hospodaření. 

  

  24/2005 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 
a) k činnostem podle odstavce 1 písm. a), pokud tyto činnosti 
podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu6) a příslušný 

orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko, 
b) k činnostem podle odstavce 1 písm. b), jde-li o postup v souladu s 
manipulačními řády vodních děl7), 
c) k činnostem podle odstavce 1 písm. c), jedná-li se o údržbu lesní 

odvozní cesty zpevněné, umožňující celoroční provoz, nebo odvozní 

cesty zpevněné a nezpevněné, umožňující sezonní provoz, 
d) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní 

komunikace8), 
e) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti prováděné 

dle zvláštních právních předpisů9) na území stanoveného dobývacího 

prostoru a výhradních ložisek. 

  

  25/2005 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Zřizuje se Ptačí oblast Poodří (dále jen "ptačí oblast"). 

  

  25/2005 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace bukače velkého 

(Botaurus stellaris), motáka pochopa (Circus aeruginosus), ledňáčka 

říčního (Alcedo atthis) a kopřivky obecné (Anas strepera) a jejich 

biotopy. 

  

  25/2005 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 
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Celex: 32009L0147 Lhůta pro implementaci 7.3.2010 Úřední věstník                     L 20 2010 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová 1.6.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES 

o ochraně volně žijících ptáků 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořáka 1.6.2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 
  25/2005 § 3 odst. 1 Ochranné podmínky pro ptačí oblast 

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí 
a) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny 

povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu 

druhu, pro který je ptačí oblast zřízena, 
b) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4), 
c) vstupovat do litorálních porostů rybníků v době od 1. dubna do 31. 

července, kromě vlastníků a nájemců pozemků a uživatelů honitby za 

účelem péče o vypuštěné kachny, 
d) měnit výši vodní hladiny v době od 1. dubna do 31. července o více 

než 20 cm v časovém úseku kratším než 14 dní na rybnících Velký 

Okluk, Kotvice a Horní Bartošovický, 
e) při obhospodařování rybníků používat hnojiva a biocidy, 
f) odstraňovat litorální porosty, 
g) vytyčovat nové turistické a cyklistické trasy5), 
h) provádět činnosti vykonávané správci toků při zásazích do břehů a 

břehových porostů, s výjimkou zásahů v havarijní situaci, kdy 

bezprostředně hrozí škody na majetku nebo je bezprostředně ohrožena 

bezpečnost a zdraví osob. 

  

  25/2005 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 
a) k činnostem podle odstavce 1 písm. a), jedná-li se o postup v 
souladu s manipulačními řády vodních děl6), 
b) k činnostem podle odstavce 1 písm. b), pokud tyto činnosti 

podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisuh7) a příslušný 

orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko, 
c) k činnostem podle odstavce 1 písm. d) v případě povodňové, 

havarijní nebo mimořádné klimatické situace, 
d) k činnostem podle odstavce 1 písm. h), jestliže byly tyto činnosti 

oznámené nejméně 20 dnů předem příslušnému orgánu ochrany 

přírody, 
e) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti prováděné 

dle zvláštních právních předpisů8) na území stanoveného dobývacího 

prostoru a výhradních ložisek,  
f) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní 

komunikace9), 
g) k činnostem podle odstavce 1 písm. c) a f) v ochranném pásmu 

dráhy podle zvláštního právního předpisu10). 

  

  26/2005 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko (dále jen "ptačí oblast"). 

  

  26/2005 
ve znění 

§ 1 odst. 2 (2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace čápa bílého   
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Celex: 32009L0147 Lhůta pro implementaci 7.3.2010 Úřední věstník                     L 20 2010 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová 1.6.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES 

o ochraně volně žijících ptáků 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořáka 1.6.2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

60/2019 (Ciconia ciconia), včelojeda lesního (Pernis apivorus), luňáka hnědého 

(Milvus migrans), luňáka červeného (Milvus milvus), orla královského 

(Aquila heliaca), raroha velkého (Falco cherrug), ledňáčka říčního 

(Alcedo atthis), žluny šedé (Picus canus), strakapouda prostředního 

(Dendrocopos medius) a lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) a 

jejich biotopy. 
  26/2005 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  26/2005 
ve znění 

60/2019 

§ 3 odst. 1 (1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) 

lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území 

obcí 
a) provádět mýtní a předmýtní těžby a mechanizované práce v 

pěstební činnosti v lesních porostech ve vzdálenosti menší než 200 m 

od známých obsazených hnízd včelojeda lesního v době od 1. května 

do 15. srpna, luňáka hnědého v době od 1. dubna do 31. července, 

luňáka červeného v době od 15. března do 30. června a raroha velkého 

v době od 1. února do 15. června a ve vzdálenosti menší než 300 m od 

známých obsazených hnízd orla královského v době od 15. února do 

31. července, 
b) provádět péči o lesní porosty ve vzdálenosti menší než 200 m od 

známých obsazených hnízd včelojeda lesního v době od 1. května do 

30. května, luňáka hnědého v době od 1. dubna do 30. května, luňáka 

červeného v době od 15. března do 30. května a raroha velkého v době 

od 1. února do 30. května a ve vzdálenosti menší než 300 m od 

známých obsazených hnízd orla královského v době od 15. února do 

30. května, 
c) provádět mýtní a předmýtní těžby v lesních porostech se 

zastoupením dubu 50 % a více, starších 80 let, v lesních porostech se 

zastoupením jasanu 50 % a více, starších 60 let, v lesních porostech s 

účastí javoru babyky, habru a lípy, jejichž součet zastoupení činí 50 % 

a více, starších 50 let, v lesních porostech s účastí vrby a topolu, 

jejichž součet zastoupení činí 50 % a více, starších 30 let, v období od 

16. dubna do 31. července, 
d) regulovat nebo provádět úpravu vodních toků nebo provádět jiné 

vodohospodářské úpravy neregulovaných úseků koryt vodních toků 

Dyje a Kyjovky, 
e) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití,4) 
f) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny 

povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu 

druhu, pro který je ptačí oblast zřízena, 
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g) provádět mýtní a předmýtní těžby, které nebyly umístěny ve 

schváleném lesním hospodářském plánu nebo v převzaté lesní 

hospodářské osnově. 
  26/2005 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 

a) k činnostem podle odstavce 1 v případě opatření, jimiž se předchází 

nebo brání působení škodlivých činitelů na les, a v případě opatření při 

vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese podle 

zvláštního právního předpisu5), 
b) k činnostem podle odstavce 1 písm. g), jestliže byly tyto těžby 

oznámené nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany 

přírody a pro těžby, které nepodléhají oznamovací povinnosti podle 

zvláštního právního předpisu6), 
c) k činnostem podle odstavce 1 písm. f), jestliže se jedná o postup v 

souladu s manipulačními řády vodních děl7), 
d) k činnostem podle odstavce 1 písm. e), pokud tyto činnosti 

podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu8) a příslušný 

orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko, 
e) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti prováděné 

dle zvláštních právních předpisů9) na území stanoveného dobývacího 

prostoru a výhradních ložisek. 

  

  26/2005 § 3 odst. 3 Lokalizaci známých obsazených hnízd a hnízdišť, uvedených v 

odstavci 1 písm. a) a b), sdělí písemně vlastníkům dotčených lesních 

pozemků příslušný orgán ochrany přírody před počátkem nebo v 

průběhu doby omezení těžební činnosti. 

  

  27/2005 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny 

(dále jen "ptačí oblast"). 

  

  27/2005 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace orla mořského 

(Haliaeetus albicilla), rybáka obecného (Sterna hirundo), husy velké 

(Anser anser), husy polní (Anser fabalis), husy běločelé (Anser 

albifrons) a vodní ptáci v počtu vyšším než 20 000 jedinců a jejich 

biotopy. 

  

  27/2005 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  27/2005 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti 
a) zajíždět loděmi do vzdálenosti menší než 200 m od břehů ostrůvků 

nebo od kolonií rybáka obecného, umístěných mimo ostrůvky, v 

období od 15. dubna do 31. července, 
b) lovit vodní pernatou zvěř, kterou lze obhospodařovat lovem3), na 
celém tělese hráze mezi horní a střední nádrží a v případě zámrzu z 
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hladiny nádrže, 
c) lovit vodní pernatou zvěř, kterou lze obhospodařovat lovem3), od 1. 
prosince do 15. ledna. 

  27/2005 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas orgánu ochrany přírody není třeba 
a) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní 

komunikace4), 
b) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti prováděné 

dle zvláštních právních předpisů5) na území stanoveného dobývacího 

prostoru a výhradních ložisek. 

  

  28/2005 § 1 odst. 1 Předmět úpravy 
Vymezuje se Ptačí oblast Východní Krušné hory (dále jen 

"ptačíoblast"). 

  

  28/2005 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti je populace tetřívka obecného 

(Tetrao tetrix) a jeho biotop. 
  

  28/2005 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druh ptáka podle odstavce 2 v jeho přirozeném areálu 

rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace tohoto druhu ve 

stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  28/2005 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze 
v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí 
a) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4), 
b) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny 

povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu 

druhu, pro který je ptačí oblast zřízena, 
c) udržovat odvodňovací systémy, 
d) organizovat sportovní soutěže a jiné akce s hromadnou účastí, 

realizované mimo stálé sportovní areály a vyznačené turistické trasy, 
e) vyznačovat nové turistické, cyklistické, jezdecké a lyžařské trasy5), 
f) provádět leteckou aplikaci biocidů a látek, které mohou změnit 

chemické vlastnosti půdního prostředí, 
g) používat chemické prostředky na hubení hlodavců při zemědělském 

a lesním hospodaření. 

  

  28/2005 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba 
a) k činnostem podle odstavce 1 písm. b), jde-li o postup v souladu s 
manipulačními řády vodních děl6), 
b) k činnostem podle odstavce 1 písm. c), jedná-li se o údržbu lesní 

odvozní cesty zpevněné, umožňující celoroční provoz, nebo odvozní 

cesty zpevněné a nezpevněné, umožňující sezonní provoz, 
c) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní 

komunikace7), 
d) k činnostem podle odstavce 1 písm. a), pokud tyto činnosti 

podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu8) a příslušný 

orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko. 
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  165/2007 § 1 odst. 1 Vymezuje se Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší (dále jen 

„ptačí oblast“). 
  

  165/2007 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace bukáčka malého 

(Ixobrychus minutus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a slavíka 

modráčka (Luscinia svecica) a jejich biotopy.  

  

  165/2007 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.  

  

  165/2007 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 
(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody1) 
lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné území obcí a zastavitelné 

plochy obcí2),  
a) odstraňovat litorální porosty,  
b) vstupovat do litorálních porostů rybníků v době od 1. dubna 

do 31. července; to se netýká vlastníků a nájemců pozemků, kde se 

tyto porosty nacházejí,  
c) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny 

povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu 

druhů, pro které je ptačí oblast zřízena,  
d) měnit druh pozemků a způsob jejich využití3),  
e) zavádět faremní chovy vodní drůbeže,  
f) vypouštět uměle odchované kachny,  
g) provádět činnosti vykonávané správci vodních toků při 

zásazích do břehů a břehových porostů,  
h) aktivně měnit výši vodní hladiny na rybnících Záblatský, 

Lesník, Sirotek, Šafář a Mělčina od 15. dubna do 31. července o více 

než 20 cm v časovém úseku kratším než 14 dní.  

  

  165/2007 § 3 odst. 2 Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba k 

činnostem 
a) podle odstavce 1 písm. c), jde-li o postup v souladu se 
schválenými manipulačními řády vodních děl4),  
b) podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti prováděné dle 

zvláštních právních předpisů5) na území stanoveného dobývacího 

prostoru a výhradních ložisek,  
c) nezbytným k zajištění provozní způsobilosti pozemní 

komunikace6),  
d) podle odstavce 1 písm. a) a b) v ochranném pásmu dráhy 

podle zvláštního právního předpisu7),  
e) podle odstavce 1 písm. d), pokud tyto činnosti podléhají 

rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu8) a příslušný orgán 

ochrany přírody k němu vydal stanovisko,  
f) podle odstavce 1 písm. a) a g), jestliže byly tyto činnosti 

oznámeny nejméně 20 dní předem příslušnému orgánu ochrany 
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přírody,  
g) podle odstavce 1 písm. g) při zásazích v havarijní situaci, 
kdy bezprostředně hrozí škody na majetku nebo je bezprostředně 

ohrožena bezpečnost a zdraví osob. 
  405/2009 § 1 odst. 1 Vymezuje se Ptačí oblast Českobudějovické rybníky (dále jen „ptačí 

oblast“). 
  

  405/2009 § 1 odst. 2 Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace kvakoše nočního 

(Nycticorax nycticorax),  rybáka obecného (Sterna hirundo), slavíka 

modráčka (Luscinia svecica), husy velké (Anser anser) a kopřivky 

obecné (Anas strepera) a jejich biotopy.  

  

  405/2009 § 1 odst. 3 Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů 

významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů  ve stavu příznivém z hlediska ochrany.  
 

  

  405/2009 § 3 odst. 1 
Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) 
lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné území obcí a 

zastavitelné plochy obcí3),  
a) měnit výši vodní hladiny v období od 1. dubna do 31. 

července o více než 20 cm v období kratším než 14 dní na rybnících 

Bezdrev, Dasenský, Domin, Vyšatov a Zbudovský, 
b) vstupovat do kolonií kvakoše nočního v období od 1. dubna 

do 31. srpna a do kolonií rybáka obecného v období od 15. dubna do 

31. července, 
c) zasahovat do porostů dřevin na ostrovech s hnízdními 

koloniemi kvakoše nočního,  
d) vstupovat do litorálních porostů rybníků v období od 1. 

března do 31. července kromě vlastníků a nájemců pozemků za 

účelem řádného rybářského hospodaření a uživatelů honitby za 

účelem péče o vypuštěné kachny, 
e) měnit využití území4),  
f) odstraňovat litorální porosty, nebo 
g) provádět lov vodní pernaté zvěře, kterou lze obhospodařovat 

lovem5), na rybnících Volešek, Zlivský a Vlhlavský. V případě 
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rybníka Zlivský se podmínka vztahuje pouze na vodní hladinu a 

litorální porosty. 
  405/2009 § 3 odst. 2 

Předchozí souhlas orgánu ochrany přírody není třeba 

a) k činnostem uvedeným v odstavci 1 písm. a) v případě 

povodňové, havarijní nebo mimořádné klimatické situace, 
b) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní 

komunikace6), 
c) k činnostem podle odstavce 1 písm. d) a f) v obvodu dráhy a v 

ochranném pásmu dráhy podle jiného právního předpisu7), 
d) k činnostem podle odstavce 1 písm. e), pokud tyto činnosti 

podléhají rozhodnutí podle jiného právního předpisu8) a příslušný 

orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko, nebo 
e) podle odstavce 1 písm. f), jestliže byly tyto činnosti oznámeny 

nejméně 20 dní předem příslušnému orgánu ochrany přírody. 

  

  406/2009 § 1 odst. 1 Vymezuje se Ptačí oblast Dehtář (dále jen „ptačí oblast“).   

  406/2009 § 1 odst. 2 
Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace rybáka obecného 

(Sterna hirundo) a husy velké (Anser anser) a jejich biotopy.   

  

  406/2009 § 1 odst. 3 
Cílem ochrany druhů podle odstavce 2 je zachování a obnova 

ekosystémů významných pro druhy těchto ptáků v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto 

druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

  

  406/2009 § 3 odst. 1 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody 

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany 

přírody2) lze v ptačí oblasti 

a) zřizovat nová myslivecká a rekreační zařízení,  
b) v období prvního roku dvouletého hospodářského cyklu od 1. 

dubna do 31. července měnit výši vodní hladiny nad kótu 405,85 

m.n.m., v období druhého roku dvouletého hospodářského cyklu od 

1. dubna do 31. července měnit výši vodní hladiny nad kótu 406,40 

m.n.m., 

c) v období od 1. dubna do 31. července měnit výši vodní hladiny o 

více než 20 cm při úrovni hladiny nad kótou 405,45 m.n.m. v době 

kratší než 14 dnů, 
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d) v období od 1. srpna do 31. března měnit výši vodní hladiny nad 

kótu 406,40 m.n.m. po dobu delší než 30 dnů, nebo 

e) vstupovat do kolonie rybáka obecného v období od 15. dubna do 
31. července. 

  406/2009 § 3 odst. 2 Předchozího souhlasu orgánu ochrany přírody k činnostem 

uvedeným v odstavci 1 písm. b) až d) není třeba v případě 

povodňové, havarijní  nebo mimořádné klimatické situace. 

  

  9936     
Článek 4 odst. 2 2. Členské státy přijmou obdobná opatření pro pravidelně se 

vyskytující stěhovavé druhy, které nejsou uvedeny v příloze I, přičemž 

vezmou v úvahu potřebu jejich ochrany na moři a na pevnině v 

zeměpisné oblasti, na niž se tato směrnice vztahuje, pokud jde o 

zimoviště, místa zastávek na jejich tahových cestách, místa, kde se 

tažné druhy rozmnožují a pelichají. V této souvislosti věnují členské 

státy zvláštní pozornost ochraně mokřadů, a zejména mokřadů 

mezinárodního významu.  

114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 45e odst. 
1 

Jako ptačí oblasti se vymezí území nejvhodnější pro ochranu 

z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací těch druhů ptáků 

vyskytujících se na území České republiky a stanovených právními 

předpisy Evropských společenství,4c) které stanoví vláda nařízením. 

PT  

  51/2005 § 1 odst. 1 (1) Druhy ptáků, včetně pravidelně se vyskytujících stěhovavých 

ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti, jsou stanoveny v příloze k 

tomuto nařízení. 

  

  51/2005 § 1 odst. 2 Ptačí oblasti lze vymezit i pro další druhy stěhovavých vodních ptáků, 

pokud se na lokalitě vyskytuje více než 20 000 jedinců vodních ptáků 

bez ohledu na počet druhů a druhové složení. 

  

Článek 4 odst. 3 3. Členské státy zašlou Komisi veškeré příslušné informace, aby 

mohla vyvinout odpovídající iniciativu s ohledem na koordinaci 
nezbytnou k tomu, aby území uvedená v odstavci 1 a 2 vytvořila 

souvislý celek, který by splňoval požadavky těchto druhů na moři i na 

pevnině v zeměpisné oblasti, na niž se tato směrnice vztahuje. 

114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 45f odst. 1 Orgány ochrany přírody sledují stav ptačích oblastí, evropsky 

významných druhů a jednotlivých typů evropských stanovišť, zejména 

evropsky významných lokalit; získané informace předávají 

Ministerstvu životního prostředí. Na základě tohoto sledování 

Ministerstvo životního prostředí vypracuje každé 3 roky zprávu o 

plnění ustanovení § 5a, 5b a 45e a každých 6 let zprávu o realizaci 

opatření podle § 5 odst. 7, § 10, 45a, 45b, 45c, 45g, 45h, 45i, 49, 50, 
54 a 56, která musí obsahovat zejména informace o těchto opatřeních, 

jakož i zhodnocení jejich vlivu na stav evropských stanovišť a jejich 

jednotlivých typů a evropsky významných druhů z hlediska jejich 

ochrany a hlavní výsledky sledování jejich stavu se zvláštním zřetelem 

na prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní druhy. Zprávu  

předloží Komisi a veřejnosti. 

PT  

  8519     
  9936     
Článek 4 odst. 4 4. S ohledem na ochranu oblastí uvedených v odstavcích 1 a 2 přijmou 

členské státy vhodná opatření pro předcházení znečišťování nebo 

poškozování stanovišť nebo jakýmkoli rušivým zásahům, které 

negativně ovlivňují ptáky, pokud by mohly být významné z hlediska 

114/1992 
ve znění 

350/2012 

§ 5 odst. 1 Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, 

poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k 

ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení 

rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo 

PT  
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cílů tohoto článku. Členské státy musí rovněž usilovat o předcházení 

znečišťování nebo poškozování stanovišť mimo tyto chráněné oblasti. 
zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek 

je orgán ochrany přírody oprávněn rušivou činnost omezit stanovením 

závazných podmínek. 
  114/1992 § 5 odst. 3 Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, 

lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v 

dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich 

biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými 

prostředky. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití 

takovýchto prostředků, neučiní-li tak povinná osoba sama. 

  

  114/1992 
ve znění 

218/2004 
349/2009 
225/2017 

§ 45h odst. 

1 
Jakákoliv koncepce19b) nebo záměr,19c) který může samostatně nebo ve 

spojení s jinými významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany 

nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, 

podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany 

z uvedených hledisek. To se nevztahuje na plány péče zpracované 

orgánem ochrany přírody pro toto území. 

  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 
350/2012 
225/2017 

§ 45i odst. 1 (1) Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr uvedený 

v § 45h odst. 1 (dále jen „předkladatel“), je povinen návrh koncepce 

nebo záměru předložit orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda 

může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo 

záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti. Orgán ochrany přírody vydá 

odůvodněné stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti. V případě 

politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se 

předkládá zpráva o jejím uplatňování, nebo její zadání, anebo návrh 

obsahu aktualizace či změny územně plánovací dokumentace. 

  

  114/1992 
ve znění  
225/2017 

§ 45i odst. 2 (2) Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle odstavce 1 

významný vliv podle § 45h odst. 1 nevyloučí, musí být daná koncepce 

nebo záměr předmětem posouzení podle tohoto odstavce postupem 
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí3b). Nevyloučí-li 
výsledek posouzení podle tohoto odstavce významný negativní vliv 

koncepce nebo záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti, musí předkladatel zpracovat 
varianty řešení, jejichž cílem je významný negativní vliv vyloučit, 

nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit; tyto 

varianty musí být také předmětem posouzení podle tohoto odstavce 

postupem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se 

posuzují podle zvláštního právního předpisu17). 

  

  114/1992 
ve znění  
225/2017 

§ 45i odst. 8 (8) Orgán, který je příslušný ke schválení koncepce nebo záměru 

uvedeného v § 45h, jej může schválit, jen pokud na základě 

stanoviska, případně závěru zjišťovacího řízení, podle zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí3b) taková koncepce nebo záměr 

nebude mít významný negativní vliv na předmět ochrany nebo 
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celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, anebo za 

podmínek stanovených v odstavci 9, popřípadě v odstavci 10. Ochrana 

podle částí druhé, třetí a páté tohoto zákona tím není dotčena. 
  114/1992 

ve znění 

349/2009 
225/2017 

§ 45i odst. 9 (9) Pokud posouzení podle odstavce 2 prokáže významný negativní 

vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 

nebo ptačí oblasti a neexistuje variantní řešení bez významného 

negativního vlivu, lze schválit jen variantu s nejmenším možným 

významným negativním vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů 

převažujícího veřejného zájmu a až po uložení kompenzačních 

opatření nezbytných pro zajištění celkové soudržnosti soustavy ptačích 

oblastí a evropsky významných lokalit podle odstavce 11. 

Kompenzačními opatřeními pro účely koncepce se rozumí zajištění 

možnosti nahradit lokalitu dotčenou realizací koncepce v obdobném 

rozsahu a kvalitě a se stejnou mírou závaznosti a konkrétnosti, jakou 

má schvalovaná koncepce nebo její jednotlivé části. Kompenzačními 

opatřeními pro účely záměru se rozumí vytvoření podmínek pro 

zachování nebo zlepšení záměrem ovlivněných předmětů ochrany ve 

stejné lokalitě nebo nahrazení lokality jinou lokalitou v obdobném 

rozsahu a kvalitě a jejich součástí mohou být opatření směřující k 

nahrazení možných dočasných ztrát na předmětu ochrany 

  

  9934 
9936 

    

Článek 5 písm. a 

až e 
 

Aniž jsou dotčeny články 7 a 9, přijmou členské státy opatření 

nezbytná k vytvoření obecné právní úpravy ochrany všech druhů ptáků 

uvedených v článku 1, která zejména zakáže 
 a) úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoli způsobem;  
b) úmyslné ničení nebo poškozování jejich hnízd a vajec nebo 

odstraňování hnízd;  
c) sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných;  
d) úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a 

odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů 

této směrnice;  
e) držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány. 

114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 5a odst. 1 
 

V zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území 

členských států Evropských společenství (dále jen „ptáci“), je  

zakázáno 
a) jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem, 
b) úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo 

odstraňování hnízd, 
c) sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných, 
d) úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a 

odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů 

směrnice o ptácích,4c) 
e) držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány. 
 

PT  

  114/1992 § 50 odst. 1 (1) Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých 

vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá 

sídla a jejich biotop. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, 

stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním 

předpisem. 

  

  114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 50 odst. 2 (2) Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště 

chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, 

zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či 

přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též 

zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet 
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za účelem prodeje nebo výměny. 
  114/1992 

ve znění 

218/2004 

§ 50 odst. 3 (3) Ochrana podle tohoto zákona se nevztahuje na případy, kdy je 

zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů 

prokazatelně nezbytný v důsledku běžného obhospodařování 

nemovitostí nebo jiného majetku nebo z důvodů hygienických, 

ochrany veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti anebo leteckého 

provozu. V těchto případech je ke způsobu a době zásahu nutné 

předchozí stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud nejde o naléhavý 

zásah z hlediska veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti nebo 

bezpečnosti leteckého provozu. V tomto stanovisku orgán ochrany 

přírody může uložit náhradní ochranné opatření, například záchranný 

přenos živočichů.  

  

  114/1992 § 50 odst. 4 (4) Ustanovení odstavce 3 neplatí pro druhy silně a kriticky ohrožené.   
Článek 6 odst. 1 1. Aniž jsou dotčena ustanovení odstavců 2 a 3, zakážou členské státy 

u všech druhů ptáků uvedených v článku 1 prodej, přepravu za účelem 

prodeje, držení za účelem prodeje a nabízení za účelem prodeje živých 

nebo mrtvých ptáků a jakýchkoli snadno rozpoznatelných částí těchto 

ptáků nebo odvozenin.  

114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 5a odst. 2 
 

Prodej, přeprava za účelem prodeje, držení a chov za účelem prodeje a 

nabízení za účelem prodeje živých nebo mrtvých ptáků a jakýchkoliv 

snadno rozpoznatelných částí ptáků nebo výrobků z ptáků jsou 

zakázány. 

PT  

Článek 6 odst. 2 2. Činnosti uvedené v odstavci 1 nejsou zakázány, týkají-li se druhů 

uvedených v příloze III části A, za předpokladu, že ptáci byli legálně 

usmrceni či odchyceni nebo získáni jiným zákonným způsobem. 

114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 5a odst. 4 Ustanovení odstavce 1 písm. a) a e) se nevztahuje na lov některých 

druhů ptáků vymezený a prováděný v souladu s předpisy o myslivosti  

a tímto zákonem. Ustanovení odstavce 1 písm. e) a odstavce 2 se 

nevztahuje na chov ptáků, kteří jsou zvěří, již lze lovit. Seznam těchto 

druhů stanoví Ministerstvo životního prostředí po dohodě 

s Ministerstvem zemědělství prováděcím právním předpisem 

PT  

  166/2005 § 4 Seznam druhů ptáků, na jejichž držení, prodej, přepravu za účelem 

prodeje, držení a chov za účelem prodeje a nabízení za účelem prodeje 

se nevztahuje ustanovení § 5a odst. 1 písm. e) a odst. 2 zákona, je 

stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce. 

  

Článek 6 odst. 3 3. Členské státy mohou u druhů uvedených v příloze III části B povolit 
na svém území činnosti uvedené v odstavci 1 a stanovit při tom určitá 

omezení za předpokladu, že ptáci byli legálně usmrceni nebo 

odchyceni nebo získáni jiným zákonným způsobem. 
 Členské státy, které chtějí udělit takové povolení, musí věc nejprve 

projednat s Komisí, s níž společně posoudí, zda by uvádění jedinců 

příslušného druhu na trh ohrozilo nebo mohlo ohrozit početnost 

populace, zeměpisné rozšíření nebo úspěšnost rozmnožování v celém 

Společenství. Pokud by toto posouzení prokázalo, že zamýšlené 

povolení povede z pohledu Komise k ohrožení či možnému ohrožení 

kteréhokoli z dotčených druhů, předloží Komise příslušnému 

členskému státu zdůvodněné doporučení, v němž uvede své 

nesouhlasné stanovisko k uvádění příslušných druhů na trh. Pokud 

podle názoru Komise takové riziko neexistuje, uvědomí o tom 

příslušný členský stát. 
Doporučení Komise bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské 

114/1992 
ve znění 

218/2004 
 

§ 5a odst. 4 
 

Ustanovení odstavce 1 písm. a) a e) se nevztahuje na lov některých 

druhů ptáků vymezený a prováděný v souladu s předpisy o myslivosti  

a tímto zákonem. Ustanovení odstavce 1 písm. e) a odstavce 2 se 
nevztahuje na chov ptáků, kteří jsou zvěří, již lze lovit. Seznam těchto 

druhů stanoví Ministerstvo životního prostředí po dohodě 

s Ministerstvem zemědělství prováděcím právním předpisem 
 

PT  
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unie. 
 Členské státy, které vydají povolení podle tohoto odstavce, budou 

pravidelně ověřovat, zda jsou podmínky pro udělení takového 

povolení plněny. 
Článek 7 odst. 1 1. S ohledem na početnost populace, zeměpisné rozšíření a úspěšnost 

rozmnožování ve Společenství mohou být druhy uvedené v příloze II 

loveny podle vnitrostátních právních předpisů daného státu. Členské 

státy zajistí, aby lov těchto druhů nenarušil úsilí o jejich zachování v 

oblasti jejich rozšíření. 

114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 5a odst. 4 Ustanovení odstavce 1 písm. a) a e) se nevztahuje na lov některých 

druhů ptáků vymezený a prováděný v souladu s předpisy o myslivosti  

a tímto zákonem. Ustanovení odstavce 1 písm. e) a odstavce 2 se 

nevztahuje na chov ptáků, kteří jsou zvěří, již lze lovit. Seznam těchto 

druhů stanoví Ministerstvo životního prostředí po dohodě 

s Ministerstvem zemědělství prováděcím právním předpisem. 

PT  

Článek 7 odst. 2 2. Druhy uvedené v příloze II části A mohou být loveny na moři i na 

pevnině v zeměpisné oblasti, na niž se vztahuje tato směrnice. 
114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 5a odst. 4 Ustanovení odstavce 1 písm. a) a e) se nevztahuje na lov některých 

druhů ptáků vymezený a prováděný v souladu s předpisy o myslivosti  

a tímto zákonem. Ustanovení odstavce 1 písm. e) a odstavce 2 se 

nevztahuje na chov ptáků, kteří jsou zvěří, již lze lovit. Seznam těchto 

druhů stanoví Ministerstvo životního prostředí po dohodě 

s Ministerstvem zemědělství prováděcím právním předpisem. 

PT  

  166/2005 § 5 Seznam druhů ptáků, na jejichž lov, vymezený a prováděný v souladu 
se zvláštními právními předpisy3), se nevztahuje zákaz uvedený v § 5a 

odst. 1 písm. a) a e) zákona, je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce 

  

  166/2005 Příloha 5 SEZNAM DRUHŮ PTÁKŮ, NA JEJICHŽ LOV SE 

NEVZTAHUJE ZÁKAZ PODLE  
§ 5a odst. 1 písm. a) a e) zákona 

  

Článek 7 odst. 3 3. Druhy uvedené v příloze II části B mohou být loveny pouze v 

členských státech, které jsou u jejich jmen uvedeny. 
114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 5a odst. 4 
 

Ustanovení odstavce 1 písm. a) a e) se nevztahuje na lov některých 

druhů ptáků vymezený a prováděný v souladu s předpisy o myslivosti  

a tímto zákonem. Ustanovení odstavce 1 písm. e) a odstavce 2 se 

nevztahuje na chov ptáků, kteří jsou zvěří, již lze lovit. Seznam těchto 

druhů stanoví Ministerstvo životního prostředí po dohodě 

s Ministerstvem zemědělství prováděcím právním předpisem. 

PT  

  166/2005 § 5 Seznam druhů ptáků, na jejichž lov, vymezený a prováděný v souladu 
se zvláštními právními předpisy3), se nevztahuje zákaz uvedený v § 5a 

odst. 1 písm. a) a e) zákona, je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce. 

  

  166/2005 Příloha 5 SEZNAM DRUHŮ PTÁKŮ, NA JEJICHŽ LOV SE 

NEVZTAHUJE ZÁKAZ PODLE  
§ 5a odst. 1 písm. a) a e) zákona 

  

  449/2001 
ve znění 

320/2002 

§ 42 odst. 1 Lovit lze jen zvěř, která není hájena podle § 2 písm. c), a to ve 

stanovené době lovu. Pokud orgán ochrany přírody rozhodne o odlovu 

živočichů, kteří nejsou zvěří, může tento odlov provést za stanovených 

podmínek osoba oprávněná podle tohoto zákona (držitel loveckého 

lístku). 

  

Článek 7 odst. 4 4. Členské státy zajistí, aby lov včetně případného sokolnictví byl 

prováděn v souladu s platnými vnitrostátními předpisy a v souladu se 

zásadami rozumného využívání a ekologicky vyvážené regulace 
příslušných ptačích druhů a že tento lov je u populací těchto druhů, 

zejména stěhovavých, slučitelný s opatřeními vyplývajícími z článku 

114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 5a odst. 4 Ustanovení odstavce 1 písm. a) a e) se nevztahuje na lov některých 

druhů ptáků vymezený a prováděný v souladu s předpisy o myslivosti  
a tímto zákonem. Ustanovení odstavce 1 písm. e) a odstavce 2 se 

nevztahuje na chov ptáků, kteří jsou zvěří, již lze lovit. Seznam těchto 

druhů stanoví Ministerstvo životního prostředí po dohodě 

PT  
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2. 
 Postarají se zejména o to, aby druhy, na které se předpisy o lovu 

vztahují, nebyly loveny během období odchovu mláďat ani v 

jednotlivých stadiích rozmnožování. 
 V případě stěhovavých druhů se zejména postarají o to, aby druhy, na 

něž se předpisy o lovu vztahují, nebyly loveny během období 

rozmnožování nebo během období jejich návratu na hnízdiště. 
 Členské státy zašlou Komisi veškeré příslušné informace o 

praktickém uplatňování svých loveckých předpisů. 

s Ministerstvem zemědělství prováděcím právním předpisem. 
 

  245/2002 
ve znění 

480/2002 
403/2013 
343/2015 

§ 1 Doba lovu se stanoví pro dále uvedené druhy zvěře takto:  
a) daněk skvrnitý - daněk a daněla od 16. srpna do 31. prosince s 

výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a daňče od 16. srpna do 31. března s 

výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, 
b) jelen evropský - jelen a laň jelena evropského od 1. srpna do 15. 

ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a kolouch od 1. srpna do 31. 

března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, 
c) jelenec běloocasý - jelen, laň a kolouch od 1. září do 31. prosince s 

výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, 
d) jezevec lesní od 1. září do 30. listopadu s výjimkou uvedenou v § 2 

odst. 2, 
e) kamzík horský - kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 30. 

listopadu, 
f) koza bezoárová - kozel, koza, kůzle od 1. září do 31. prosince s 

výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, 
g) králík divoký od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkou uvedenou 

v § 2 odst. 3, 
h) kuna lesní, kuna skalní od 1. listopadu do konce února s výjimkou 

uvedenou v § 2 odst. 2, 
i) liška obecná od 1. ledna do 31. prosince, 
j) muflon - muflon a muflonka od 1. srpna do 31. prosince s výjimkou 

uvedenou v § 2 odst. 1 a muflonče od 1. srpna do 31. března s 

výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, 
k) ondatra pižmová od 1. listopadu do konce února, 
l) prase divoké - od 1. ledna do 31. prosince, 
m) sika Dybowského - jelen, laň a kolouch od 16. srpna do 31. 

prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, 
n) sika japonský - jelen a laň od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou 

uvedenou v § 2 odst. 1 a kolouch od 1. srpna do 31. března s výjimkou 

uvedenou v § 2 odst. 1  
o) srnec obecný - srnec od 16. května do 30. září, srna a srnče od 1. 

září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, 
p) zajíc polní od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkami uvedenými 

v § 2 odst. 3 a 5 
r) bažant královský - kohout od 16. října do 15. března a bažant 
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královský - slepice pouze v části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. 

k) zákona] od 16. října do 31. prosince, 
s) bažant obecný - kohout od 16. října do 31. prosince, s výjimkou 

části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], v níž lze lovit 

bažanta obecného - kohouta i slepici od 16. října do 31. ledna, a s 

výjimkami uvedenými v § 2 odst. 5 a 6, 
t) hrdlička zahradní od 16. října do 15. února, 
u) holub hřivnáč od 1. srpna do 31. října, 
v) husa běločelá od 16. srpna do 15. ledna, 
w) husa polní od 16. srpna do 15. ledna, 
x) husa velká od 16. srpna do 15. ledna, 
y) kachna divoká od 1. září do 30. listopadu, 
z) krocan divoký - krocan a krůta od 1. října do 31. prosince, pouze 

krocan též od 15. března do 15. dubna, 
aa) lyska černá od 1. září do 30. listopadu, 
bb) perlička obecná od 16. října do 31. prosince, 
cc) polák chocholačka od 1. září do 30. listopadu, 
dd) polák velký od 1. září do 30. listopadu, 
ee) straka obecná od 1. července do konce února, 
ff) vrána obecná od 1. července do konce února. 

Článek 8 odst. 1 1. Pokud jde o lov, odchyt nebo usmrcování ptáků v souladu s touto 

směrnicí, zakážou členské státy užití všech prostředků, zařízení nebo 

metod, jimiž jsou ptáci ve velkém měřítku nebo nevýběrovým 

způsobem chytáni nebo usmrcováni nebo jejichž použití by mohlo 

způsobit vymizení druhů v určitých územích, a to zejména těch 

prostředků, zařízení a metod, které jsou uvedeny v příloze IV písm. a). 

246/1992 
ve znění 

312/2008 
77/2006 
77/2004 
162/1993 

§ 14 odst. 1 Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře 
 a) pomocí oka, tlučky, sítě, smyčky, pytláckého oka, harpuny nebo 

čelisťových pastí anebo pomocí obdobně zkonstruovaného zařízení, 
 b) pomocí jedovatých návnad a jedů v jakýchkoliv formách včetně 

plynování a vykuřování, nejde-li o případ podle odstavce 4, 
 c) do jestřábích košů a pomocí lepu, 
 d) pomocí výbušnin, 
 e) pomocí luků a samostřílů, 
 f) pomocí elektrického proudu, nejde-li o výkon práva upravený 

zvláštními právními předpisy, 2a) 
 g) pomocí poloautomatické nebo automatické zbraně se zásobníkem 

schopným pojmout více než 2 náboje, nejedná-li se o případ podle § 5 

odst. 2 písm. c), 
 h) pomocí zbraně s hledím pro střelbu v noci, s elektronickým hledím 

apod., 
 i) pomocí letadla nebo motorového vozidla, 
 j) pomocí zvuku magnetofonu nebo podobného zařízení, mimo 

zařízení používaných v souladu se zvláštními právními předpisy, 2a) 
 k) pomocí zrcadla nebo jiného oslňujícího zařízení, 
 l) pomocí zdroje umělého osvětlení a zařízení pro osvětlení terčů, 
 m) pomocí formalínových nebo lepících pastí, 
 n) pomocí zvířat použitých jako živá návnada, nebo nástraha, nejde-li 
o lov podle zvláštních předpisů 1g). 

PT  

Článek 8 odst. 2 2. Členské státy navíc zakážou jakýkoli lov z dopravních prostředků 246/1992 § 14 odst. 1 Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře PT  
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uvedených v příloze IV písm. b) a za podmínek uvedených tamtéž. ve znění 

312/2008 
77/2006 
77/2004 
162/1993 

 a) pomocí oka, tlučky, sítě, smyčky, pytláckého oka, harpuny nebo 
čelisťových pastí anebo pomocí obdobně zkonstruovaného zařízení, 
 b) pomocí jedovatých návnad a jedů v jakýchkoliv formách včetně 

plynování a vykuřování, nejde-li o případ podle odstavce 4, 
 c) do jestřábích košů a pomocí lepu, 
 d) pomocí výbušnin, 
 e) pomocí luků a samostřílů, 
 f) pomocí elektrického proudu, nejde-li o výkon práva upravený 

zvláštními právními předpisy, 2a) 
 g) pomocí poloautomatické nebo automatické zbraně se zásobníkem 

schopným pojmout více než 2 náboje, nejedná-li se o případ podle § 5 

odst. 2 písm. c), 
 h) pomocí zbraně s hledím pro střelbu v noci, s elektronickým hledím 

apod., 
 i) pomocí letadla nebo motorového vozidla, 
 j) pomocí zvuku magnetofonu nebo podobného zařízení, mimo 

zařízení používaných v souladu se zvláštními právními předpisy, 2a) 
 k) pomocí zrcadla nebo jiného oslňujícího zařízení, 
 l) pomocí zdroje umělého osvětlení a zařízení pro osvětlení terčů, 
 m) pomocí formalínových nebo lepících pastí, 
 n) pomocí zvířat použitých jako živá návnada, nebo nástraha, nejde-li 
o lov podle zvláštních předpisů 1g). 

Článek 9 odst. 1 

písm. a až c 
1. Pokud neexistuje jiné uspokojivé řešení, mohou se členské státy 

odchýlit od ustanovení článků 5 až 8 z následujících důvodů: 
 a) - v zájmu veřejného zdraví a bezpečnosti, 
 - v zájmu bezpečnosti leteckého provozu, 
 - pro předcházení závažným škodám na úrodě, dobytku, lesích, 

rybářství a vodním hospodářství, 
- za účelem ochrany rostlin a živočichů 
b) pro účely výzkumu a výuky, opětovného osídlení určitého území 

populací druhu nebo vysazení v původním areálu výskytu druhu a pro 

chov v zajetí pro tyto účely; 
c) aby v malém množství za přísně kontrolovaných podmínek a na 

základě výběru umožnily odchyt, držení nebo jiné rozumné využívání 

některých druhů ptáků. 

114/1992 
ve znění 

218/2004 
 

§ 5b odst. 1 
 

Orgán ochrany přírody může, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení, 

rozhodnutím stanovit postup odchylný od postupu uvedeného v § 5a 

odst. 1 a 2, je-li to potřebné v zájmu veřejného zdraví  nebo veřejné 

bezpečnosti, v zájmu bezpečnosti leteckého provozu, při prevenci 

závažných škod na úrodě, domácích zvířatech, lesích, rybářství a 

vodním hospodářství nebo za účelem ochrany volně žijících živočichů 

a planě rostoucích rostlin. Odchylný postup může být stanoven také 

pro účely výzkumu a výuky, opětovného osídlení určitého území 

populací druhu nebo opětovného vysazení druhu v jeho původní 

oblasti rozšíření nebo pro chov v lidské péči pro tyto účely.  
 
 

PT  

  114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 5b odst. 2 Orgán ochrany přírody může stanovit odchylný postup podle odstavce 
1 pro odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém množství za 

předpokladu, že rozhodnutí o odchylném postupu se vydá jen na 

základě vyhodnocení stavu místní populace a za stanovení přísně 

kontrolovaných podmínek. 

  

  114/1992 
ve znění 

218/2004 
349/2009 

§ 5a odst. 6 (6) Na zvláště chráněné druhy ptáků podle § 48 se toto ustanovení a § 

5b vztahují jen tehdy, neplatí-li pro ně ochrana přísnější, a to podle § 

50 až 57 nebo podle zvláštního zákona.4a) 
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  114/1992 
ve znění 

349/2009 
123/2017 

§ 56 odst. 1  Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů 

rostlin a živočichů 
(1) Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných 

druhů rostlin a živočichů podle § 46 odst. 2, § 49 a 50 v případech, 

kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v 

zájmu ochrany přírody, povoluje na žádost toho, kdo zamýšlí 

uskutečnit škodlivý zásah, orgán ochrany přírody. U zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany 

podle práva Evropských společenství10), lze výjimku podle věty první 

povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v 

odstavci 2, neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost 

neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska 

ochrany. V pochybnostech o škodlivosti zamýšleného zásahu lze 

požádat o poskytnutí předběžné informace podle správního řádu47c). 
  

  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 56 odst. 2 (2) Výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

lze povolit 
a) v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

a ochrany přírodních stanovišť, 
b) v zájmu prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, 

lesích, rybolovu, vodách a ostatních typech majetku, 
c) v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných 

naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů 

sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými 

důsledky nesporného významu pro životní prostředí, 
d) pro účely výzkumu a vzdělávání, opětovného osídlení určitého 

území populací druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu 

druhu a chovu a pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého 

rozmnožování rostlin, 
e) v případě zvláště chráněných druhů ptáků pro odchyt, držení nebo 

jiné využívání ptáků v malém množství. 

  

Článek 9 odst. 2 

písm. a až e 
2. Odchylky uvedené v odstavci 1 musí upřesnit 
 a) druhy, na něž se vztahují;  
b) prostředky, zařízení nebo metody povolené pro odchyt nebo 

usmrcování;  
c) charakter rizika a časové a místní okolnosti, kdy lze takové 

odchylky povolit;  
d) orgán, který je oprávněn vyhlásit, že požadované podmínky nastaly, 

a rozhodnout, jaké prostředky, zařízení nebo metody mohou být 

použity, za jakých omezení a kým; 
e) kontroly, které budou prováděny. 

114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 5b odst. 3 Rozhodnutí podle odstavce 1 musí obsahovat 
a) označení druhů a množství ptáků, na které se má odchylný postup 

vztahovat, 
b) prostředky, způsob nebo metody povolené pro odchyt nebo 

zabíjení, 
c) důvod pro odchylný postup vycházející z odstavce 1 nebo 2, 
podmínky a časové a místní okolnosti, za nichž lze takto postupovat, 
d) způsob kontrol, které bude orgán ochrany přírody stanovující 

odchylný postup provádět. 
 

PT  

  114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 5b odst. 4 V případě, že se  bude  odchylný postup týkat blíže neurčeného okruhu 

osob, stanoví jej Ministerstvo životního prostředí opatřením obecné 

povahy, které musí obsahovat náležitosti podle odstavce 3 písm. a) až 
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218/2004 d) a podmínky, za nichž  může být odchylný postup uplatněn. 

Orgánem, který je v takovém případě oprávněn vyhlásit, že podmínky 

pro odchylný postup nastaly, je místně příslušný orgán ochrany 

přírody. 
  114/1992 

ve znění 

218/2004 

§ 5b odst. 5 Kdo provádí činnosti stanovené podle odstavců 1 nebo 4, je povinen 

do 31. prosince každého roku nahlásit orgánu ochrany přírody zásah 

provedený na základě odchylného postupu. Orgán ochrany přírody o 

tom neprodleně informuje Ministerstvo životního prostředí. 

  

  114/1992 
ve znění 

225/2017 

§ 56 odst. 7 (7) V případě povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů 

rostlin a živočichů platí pro obsah rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 6, 

obsah opatření obecné povahy podle odstavce 4 a pro obsah dohody 

podle odstavce 5 obdobně § 5b odst. 3. Povinnosti uvedené v § 5b 

odst. 5 platí obdobně pro orgán ochrany přírody při povolování 

výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a 

pro osobu, které byla povolena výjimka ze zákazů u zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů podle odstavce 1 nebo 6, která 

postupuje podle výjimky povolené opatřením obecné povahy podle 

odstavce 4 nebo se kterou byla uzavřena dohoda podle odstavce 5 

nebo podle § 49 odst. 4. V případě výjimky povolené podle odstavce 6 

informuje orgán ochrany přírody Ministerstvo životního prostředí o 

povolení podle § 5b odst. 5 poté, co od stavebního úřadu obdrží 

stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí, jehož je povolení výjimky 

součástí, s vyznačením právní moci. 

  

  9936 
8519 

    

Článek 9 odst. 3 3. Členské státy zašlou každoročně Komisi zprávu o provádění 

odstavců 1 a 2.  
114/1992 
ve znění 

349/2009 

§ 79 odst. 2 

písm. e) 
 

Ministerstvo životního prostředí 
podává Komisi zprávy a informace požadované právními předpisy 

Evropských společenství v oblasti ochrany volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin a jejich stanovišť. 

PT  

Článek 9 odst. 4 4. Na základě poskytnutých informací, a zejména na základě informací 

sdělených Komisi podle odstavce 3 Komise vždy dbá na to, aby 

důsledky odchylek uvedených v odstavci 1 nebyly v rozporu s touto 

směrnicí. Za tímto účelem přijme odpovídající opatření. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  

Článek 10 odst. 1 1. Členské státy podpoří výzkum a jakékoli činnosti nezbytné pro 

ochranu, využívání populací všech druhů ptáků uvedených v článku 1 

a pro péči o ně. Zvláštní pozornost je věnována výzkumu a činnostem 

zaměřeným na jednotlivé body přílohy V. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy 

NT  

Článek 10 odst. 1 2. Členské státy zašlou Komisi veškeré informace nezbytné pro přijetí 

odpovídajících opatření ke koordinaci výzkumu a dalších činností 

uvedených v odstavci 1. 

114/1992 
ve znění 

218/2004 

§ 45f odst. 1 
 

Orgány ochrany přírody sledují stav ptačích oblastí, evropsky 

významných druhů a jednotlivých typů evropských stanovišť, zejména 

evropsky významných lokalit; získané informace předávají 

Ministerstvu životního prostředí. Na základě tohoto sledování 

Ministerstvo životního prostředí vypracuje každé 3 roky zprávu o 

plnění ustanovení § 5a, 5b a 45e a každých 6 let zprávu o realizaci 

PT  
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opatření podle § 5 odst. 7, § 10, 45a, 45b, 45c, 45g, 45h, 45i, 49, 50, 
54 a 56, která musí obsahovat zejména informace o těchto opatřeních, 

jakož i zhodnocení jejich vlivu na stav evropských stanovišť a jejich 

jednotlivých typů a evropsky významných druhů z hlediska jejich 

ochrany a hlavní výsledky sledování jejich stavu se zvláštním zřetelem 

na prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní druhy. Zprávu  

předloží Komisi a veřejnosti. 
  8519     
  9936     
Článek 11 Členské státy dbají, aby vysazování druhů ptáků, jež se ve volné 

přírodě na evropském území členských států nevyskytují, nepříznivě 

neovlivnilo místní rostliny a živočichy. V této souvislosti konzultují s 

Komisí. 

114/1992 
ve znění 

289/1995 

§ 5 odst. 4 Záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či 

živočicha do krajiny je možné jen s povolením orgánu ochrany 

přírody; to neplatí pro nepůvodní druhy rostlin, pokud se hospodaří 

podle schváleného lesního hospodářského plánu nebo vlastníkem lesa 
převzaté lesní hospodářské osnovy. Geograficky nepůvodní druh 

rostliny nebo živočicha je druh, který není součástí přirozených 

společenstev určitého regionu. 

PT  

  114/1992 
ve znění 

123/2017 

§ 16 odst. 1 

písm. f) 
Na celém území národních parků je zakázáno 
povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky 

nepůvodních druhů rostlin, 

  

  114/1992 
ve znění 

123/2017 

§ 16 odst. 1 

písm. i)  
Na celém území národních parků je zakázáno 
vypouštět živočichy, kromě vypouštění živočichů na základě 

schválených záchranných programů nebo živočichů vyléčených 

záchrannými stanicemi v místě jejich nálezu, 

  

  114/1992  § 26 odst. 1 

písm. d) 
Na celém území chráněných krajinných oblastí je zakázáno 
povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky 

nepůvodních druhů rostlin a živočichů, 

  

  114/1992  § 29 písm. 

e) 
Na celém území národních přírodních rezervací je zakázáno 
povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky 

nepůvodních druhů rostlin a živočichů, 

  

  114/1992  § 34 odst. 1 
písm. d) 

Na celém území přírodních rezervací je zakázáno 
povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky 

nepůvodních druhů rostlin a živočichů, 

  

  8519     
Článek 12 odst. 1 1. Od 7. dubna 1981 předloží členské státy Komisi každé tři roky 

zprávu o provádění vnitrostátních předpisů vydaných na základě této 

směrnice. 

114/1992 
ve znění  

218/2004 

§ 45f odst. 1 Orgány ochrany přírody sledují stav ptačích oblastí, evropsky 

významných druhů a jednotlivých typů evropských stanovišť, zejména 

evropsky významných lokalit; získané informace předávají 

Ministerstvu životního prostředí. Na základě tohoto sledování 

Ministerstvo životního prostředí vypracuje každé 3 roky zprávu o 

plnění ustanovení § 5a, 5b a 45e a každých 6 let zprávu o realizaci 

opatření podle § 5 odst. 7, § 10, 45a, 45b, 45c, 45g, 45h, 45i, 49, 50, 
54 a 56, která musí obsahovat zejména informace o těchto opatřeních, 

PT  
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jakož i zhodnocení jejich vlivu na stav evropských stanovišť a jejich 

jednotlivých typů a evropsky významných druhů z hlediska jejich 

ochrany a hlavní výsledky sledování jejich stavu se zvláštním zřetelem 

na prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní druhy. Zprávu  

předloží Komisi a veřejnosti. 
  8519     
  9936     
Článek 12 odst. 2 2. Na základě informací uvedených v odstavci 1 vypracuje Komise 

každé tři roky souhrnnou zprávu. Část návrhu zprávy týkající se 

informací poskytnutých určitým členským státem bude předložena 

orgánům tohoto členského státu k ověření. Konečná verze zprávy bude 

předložena členským státům. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  

Článek 13 Uplatnění opatření přijatých na základě této směrnice nesmí, pokud 

jde o ochranu druhů ptáků uvedených v článku 1, vést ke zhoršení 

současné situace 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy 

NT  

Článek 14 Členské státy mohou zavést přísnější ochranná opatření, než stanoví 

tato směrnice. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá 

NT  

Článek 15 Přijmou se veškeré změny, které jsou nezbytné k přizpůsobení příloh I 

a V technickému a vědeckému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel 

změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají 

regulativním postupem s kontrolou podle čl. 16 odst. 2. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  

Článek 16 odst. 1 1. Komisi je nápomocen Výbor pro přizpůsobení technickému a 

vědeckému pokroku. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  

Článek 16 odst. 2 2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a 

článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného 

rozhodnutí. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 
pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise 

NT  

Článek 17 Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 
114/1992 
ve znění  

349/2009 

§ 79 odst. 2 

písm. e) 
 

Ministerstvo životního prostředí 
podává Komisi zprávy a informace požadované právními předpisy 

Evropských společenství v oblasti ochrany volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin a jejich stanovišť. 
 

PT  

Článek 18 Směrnice 79/409/EHS ve znění aktů uvedených v části A přílohy VI se 

zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt 

pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu uvedených v 

části B přílohy VI. 
 Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici 

v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
zrušovací ustanovení  

NT  

Článek 19 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení o nabytí platnosti směrnice 
NT  
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Článek 20 Tato směrnice je určena členským státům. 
 V Bruselu dne 30. listopadu 2009. 
 Za Evropský parlament 
 předseda 
 J. Buzek 
 Za Radu 
 předsedkyně 
 B. Ask 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení se nepřejímá do vnitrostátních právních řádů 

NT  

PŘÍLOHA I Tato část přílohy obsahuje seznamy ptáků v latině. 51/2005 § 1 odst. 1 (1) Druhy ptáků, včetně pravidelně se vyskytujících stěhovavých 

ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti, jsou stanoveny v příloze k 

tomuto nařízení. 
 

PT  

  51/2005 Příloha Seznam druhů ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti   
PŘÍLOHA II 
 ČÁST A 

Tato část přílohy obsahuje seznamy ptáků v latině. 166/2005 § 5 Seznam druhů ptáků, na jejichž lov, vymezený a prováděný v souladu 
se zvláštními právními předpisy, se nevztahuje zákaz uvedený v § 5a 

odst. 1 písm. a) a e) zákona, je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.  

PT  

  166/2005 Příloha 5 SEZNAM DRUHŮ PTÁKŮ, NA JEJICHŽ LOV SE 
NEVZTAHUJE ZÁKAZ PODLE  

§ 5a odst. 1 písm. a) a e) zákona 

  

PŘÍLOHA II 

ČÁST B 
Tato část přílohy obsahuje seznamy ptáků v latině. 166/2005 § 5 Seznam druhů ptáků, na jejichž lov, vymezený a prováděný v souladu 

se zvláštními právními předpisy, se nevztahuje zákaz uvedený v § 5a 

odst. 1 písm. a) a e) zákona, je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.  

PT  

  166/2005 Příloha 5 SEZNAM DRUHŮ PTÁKŮ, NA JEJICHŽ LOV SE 

NEVZTAHUJE ZÁKAZ PODLE  
§ 5a odst. 1 písm. a) a e) zákona 

  

PŘÍLOHA III 
 ČÁST A 

Tato část přílohy obsahuje seznamy ptáků v latině. 166/2005 § 4 Seznam druhů ptáků, na jejichž držení, prodej, přepravu za účelem 

prodeje, držení a chov za účelem prodeje a nabízení za účelem prodeje 

se nevztahuje ustanovení § 5a odst. 1 písm. e) a odst. 2 zákona, je 
stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce. 

PT  

  166/2005 Příloha 4 SEZNAM DRUHŮ PTÁKŮ, NA JEJICHŽ DRŽENÍ, PRODEJ, 

PŘEPRAVU ZA ÚČELEM PRODEJE, DRŽENÍ A CHOV ZA 

ÚČELEM PRODEJE A NABÍZENÍ ZA ÚČELEM PRODEJE SE 

NEVZTAHUJE § 5A ODST. 1 PÍSM. E) A ODST. 2 ZÁKONA 

  

PŘÍLOHA III 
ČÁST B 

Tato část přílohy obsahuje seznamy ptáků v latině. 166/2005 § 4 Seznam druhů ptáků, na jejichž držení, prodej, přepravu za účelem 

prodeje, držení a chov za účelem prodeje a nabízení za účelem prodeje 

se nevztahuje ustanovení § 5a odst. 1 písm. e) a odst. 2 zákona, je 

stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce. 

PT  

  166/2005 Příloha 4 SEZNAM DRUHŮ PTÁKŮ, NA JEJICHŽ DRŽENÍ, PRODEJ, 

PŘEPRAVU ZA ÚČELEM PRODEJE, DRŽENÍ A CHOV ZA 

ÚČELEM PRODEJE A NABÍZENÍ ZA ÚČELEM PRODEJE SE 

NEVZTAHUJE § 5A ODST. 1 PÍSM. E) A ODST. 2 ZÁKONA 

  

PŘÍLOHA IV a) 

první odrážka 
a)         – Smyčky (pytlácká oka) (vyjma Finsko a Švédsko pro odchyt 

druhů Lagopus lagopus lagopus a Lagopus mutus severně od 58. 

246/1992 
ve znění 

§ 14 odst. 1 

písm. a) a b) 
Ochrana volně žijících zvířat 
Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře 

PT  
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stupně severní šířky), lepidla, háčky, slepá nebo zmrzačená živá 

zvířata použitá jako návnada, magnetofony, elektrická zařízení 

schopná usmrtit nebo omráčit. 

162/1993 
77/2004  
312/2008 

 a) pomocí oka, tlučky, sítě, smyčky, pytláckého oka, harpuny 

nebo čelisťových pastí anebo pomocí obdobně zkonstruovaného 

zařízení,  
  449/2001 § 45 odst. 1 

písm. a) 
Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám 

mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat 

proti týrání. Zakazuje se 
a) chytat zvěř do ok, na lep, do želez, do jestřábích košů, tluček a 

nášlapných pastí a pomocí háčků, chytat ondatry do vrší, 

  

  246/1992 
ve znění 

77/2004 
162/1993 

§ 14 odst. 1 

písm. c) 
Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře 
c) do jestřábích košů a pomocí lepu, 

  

  246/1992 
ve znění 
162/1993 
77/2004 

§ 14 odst. 1 

písm. f) 
Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře 
f) pomocí elektrického proudu, nejde-li o výkon práva 

upravený zvláštními právními předpisy, 

  

  449/2001 
ve znění 

170/2013 

§ 45 odst. 1 

písm. g) 
Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám 

mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat 

proti týrání. Zakazuje se 
g) lovit zvěř s pomocí elektrických zařízení schopných zabíjet nebo 

omráčit, zdrojů umělého osvětlení, zrcadel, zařízení pro osvětlení 

terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů, 

reprodukční soustavy s hlasy zvěře, výbušnin, 

  

  246/1992 
ve znění 

77/2004 

§ 14 odst. 1 

písm. j) 
Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře 
j) pomocí zvuku magnetofonu nebo podobného zařízení, mimo 

zařízení používaných v souladu se zvláštními právními předpisy, 

  

  246/1992 
ve znění 

77/2004 

§ 14 odst. 1 
písm. k) 

Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře 
k) pomocí zrcadla nebo jiného oslňujícího zařízení, 
 

  

  246/1992 
ve znění 

77/2004 

§ 14 odst. 1 

písm. m) 
Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře 
m) pomocí formalínových nebo lepicích pastí, 

  

  246/1992 
ve znění 

77/2004, 
77/2006 

§ 14 odst. 1 

písm. n) 
 

Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře 
n) pomocí zvířat použitých jako živá návnada, nebo nástraha, 

nejde-li o lov podle zvláštních předpisů1g). 
 

  

  449/2001 § 45 odst. 1 

písm. d) 
Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám 

mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat 

proti týrání. Zakazuje se 
d) lovit zvěř pernatou na výrovkách, lovit zvěř s pomocí živých 

živočichů jako návnad, 

  

PŘÍLOHA IV a) 

druhá odrážka 
- Zdroje umělého světla, zrcadla, zařízení na osvětlení cílů, hledí pro 

střelbu v noci s elektronickým zařízením na zvětšení nebo konverzi 

obrazu. 

246/1992 
ve znění 

77/2004 

§ 14 odst. 1 

písm. h) 
Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře 
h) pomocí zbraně s hledím pro střelbu v noci, s elektronickým 

hledím apod., 

PT  
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  246/1992 
ve znění 

77/2004 

§ 14 odst. 1 

písm. l) 
 

Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře 
l) pomocí zdroje umělého osvětlení a zařízení pro osvětlení 

terčů, 

  

  449/2001 
ve znění 

170/2013 

§ 45 odst. 1 
písm. g) 

Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám 

mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat 

proti týrání. Zakazuje se 
g) lovit zvěř s pomocí elektrických zařízení schopných zabíjet nebo 

omráčit, zdrojů umělého osvětlení, zrcadel, zařízení pro osvětlení 

terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů, 

reprodukční soustavy s hlasy zvěře, výbušnin, 

  

PŘÍLOHA IV a) 

třetí odrážka 
– Výbušniny. 
 

246/1992 
ve znění 

162/1993 
77/2004  

§ 14 odst. 1 

písm. d) 
Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře 
d) pomocí výbušnin, 

 

PT  

PŘÍLOHA IV a) 

čtvrtá odrážka 
- Sítě, pasti, jed a návnady s jedem nebo s anestetickým prostředkem. 246/1992 

ve znění 

162/1993 
77/2004 
312/2008 

§ 14 odst. 1 

písm. b) 
 

Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře 
b) pomocí jedovatých návnad a jedů v jakýchkoliv formách 

včetně plynování a vykuřování, nejde-li o případ podle odstavce 4. 

PT  

  449/2001 § 45 odst. 1 

písm. b) 
Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám 

mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat 

proti týrání. Zakazuje se 
b) lovit zvěř způsobem, jímž se zbytečně trýzní, trávit zvěř jedem nebo 
ji usmrcovat plynem, 

  

  449/2001 § 45 odst. 1 
písm. c) 

Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám 

mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat 

proti týrání. Zakazuje se 
c) lovit zvěř do sítí, pokud nejde o její odchyt za účelem zazvěřování 

nebo u zvěře pernaté o ornitologický výzkum, 

  

  449/2001 § 45 odst. 1 

písm. o) 
Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám 

mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat 

proti týrání. Zakazuje se 
o) dávat do krmiva lákací a narkotizační prostředky, pokud to není 

prováděno za účelem odchytu, 

  

PŘÍLOHA IV a) 

pátá odrážka 
– Poloautomatické a automatické zbraně se zásobníkem schopným 

pojmout více než dva náboje. 
 

246/1992 
ve znění 

77/2004 

§ 14 odst. 1 

písm. g) 
Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře 
g) pomocí poloautomatické nebo automatické zbraně se 

zásobníkem schopným pojmout více než 2 náboje, nejedná-li se o 
případ podle § 5 odst. 2 písm. c), 

PT  

  449/2001 § 45 odst. 1 

písm. l) 
Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám 

mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat 

proti týrání. Zakazuje se 
l) střílet zvěř z poloautomatických nebo automatických zbraní se 

zásobníkem schopným pojmout více než 2 náboje, 
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PŘÍLOHA IV b) b)        – Letadlo, motorová vozidla.  
- Lodi jedoucí rychlostí vyšší než 5 km/h. Na otevřeném moři mohou 

členské státy z bezpečnostních důvodů povolit použití motorových 

lodí s maximální rychlostí 18 km/h. O jakémkoli uděleném povolení 
uvědomí členské státy Komisi. 

246/1992 
ve znění 

77/2004 

§ 14 odst. 1 

písm. i) 
Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře 
i) pomocí letadla nebo motorového vozidla, 
 

PT  

  449/2001 § 45 odst. 1 

písm. h) 
Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám 

mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat 

proti týrání. Zakazuje se 
h) lovit zvěř s pomocí mechanismů pohybujících se po zemi, nad zemí 

nebo po vodě, pokud nejde o loď plovoucí rychlostí menší než 5 

km/hod. 

  

PŘÍLOHA V a) Vnitrostátní seznamy druhů ohrožených vyhynutím nebo 

zvláště ohrožených druhů s ohledem na jejich zeměpisné 

rozšíření. 
b) Seznam a ekologický popis oblastí obzvláště významných  

pro stěhovavé druhy na tažných trasách, zimovištích a 

hnízdištích. 
c) Seznam údajů o populačních stavech stěhovavých druhů na 

základě kroužkování. 
d) Posuzování vlivu metod odebírání z volné přírody na 

populační stavy. 
e) Vývoj a zdokonalování metod předcházení škod 

způsobených ptáky. 
f) Stanovení role určitých druhů jako ukazatelů znečištění. 
g) Studium nepříznivých účinků chemického znečištění na 

populační stavy druhů ptáků. 

114/1992 
ve znění  

218/2004 

§ 45f odst. 1 Orgány ochrany přírody sledují stav ptačích oblastí, evropsky 

významných druhů a jednotlivých typů evropských stanovišť, zejména 
evropsky významných lokalit; získané informace předávají 

Ministerstvu životního prostředí. Na základě tohoto sledování 

Ministerstvo životního prostředí vypracuje každé 3 roky zprávu o 

plnění ustanovení § 5a, 5b a 45e a každých 6 let zprávu o realizaci 

opatření podle § 5 odst. 7, § 10, 45a, 45b, 45c, 45g, 45h, 45i, 49, 50, 
54 a 56, která musí obsahovat zejména informace o těchto opatřeních, 

jakož i zhodnocení jejich vlivu na stav evropských stanovišť a jejich 

jednotlivých typů a evropsky významných druhů z hlediska jejich 
ochrany a hlavní výsledky sledování jejich stavu se zvláštním zřetelem 

na prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní druhy. Zprávu  

předloží Komisi a veřejnosti. 
 

PT  

  8519     
  9936     
PŘÍLOHA VI 
 ČÁST A 

ZRUŠENÁ SMĚRNICE A JEJÍ NÁSLEDNÉ ZMĚNY   Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy 

NT  

PŘÍLOHA VI 
ČÁST B 

LHŮTY PRO PROVEDENÍ VE VNITROSTÁTNÍM PRÁVU   Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy 

NT  

PŘÍLOHA VII SROVNÁVACÍ TABULKA   Nerelevantní z hlediska transpozice. 
ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy 

NT  
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Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 

č 
Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost 

předpisu 
1.  114/1992 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 1.6.1992 
2.  218/2004 Zákon č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů., zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 

předpisů 

28.4.2004 

3.  349/2009 Zákon č. 349/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní 

park České Švýcarsko, a mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
1.12.2009 

4.  449/2001 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 1.7.2002 
5.  320/2002 Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 1.1.2003 
6.  246/1992 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 29.5.1992 
7.  162/1993 Zákon č. 162/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 1.7.1993 
8.  77/2004 Zákon č. 77/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2004 
9.  77/2006 Zákon č. 77/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 15.3.2006 
10.  312/2008 Zákon č. 312/2008 Sb. kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
1.10.2008 

11.  530/2004 Nařízení vlády č. 530/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice 20.10.2004 
12.  531/2004 Nařízení vlády č. 531/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Žehuňský rybník - Obora Kněžičky 20.10.2004 
13.  532/2004 Nařízení vlády č. 532/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Orlické Záhoří 20.10.2004 
14.  533/2004 Nařízení vlády č. 533/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Libavá 20.10.2004 
15.  534/2004 Nařízení vlády č. 534/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Podyjí 20.10.2004 
16.  535/2004 Nařízení vlády č. 535/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Řežabinec 20.10.2004 
17.  598/2004 Nařízení vlády č. 598/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady  6.12.2004 
18.  599/2004 Nařízení vlády č. 599/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Jeseníky  6.12.2004 
19.  600/2004 Nařízení vlády č. 600/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše  6.12.2004 
20.  601/2004 Nařízení vlády č. 601/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Lednické rybníky 6.12.2004 
21.  602/2004 Nařízení vlády č. 602/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Novohradské hory 6.12.2004 
22.  603/2004 Nařízení vlády č. 603/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Jaroslavické rybníky 6.12.2004 
23.  604/2004 Nařízení vlády č. 604/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Hovoransko - Čejkovicko 6.12.2004 
24.  605/2004 Nařízení vlády č. 605/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Jizerské hory 6.12.2004 
25.  606/2004 Nařízení vlády č. 606/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Rožďalovické rybníky 6.12.2004 
26.  607/2004 Nařízení vlády č. 607/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy  6.12.2004 
27.  608/2004 Nařízení vlády č. 608/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Bohdanečský rybník 6.12.2004 
28.  609/2004 Nařízení vlády č. 609/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Hlubocké obory  6.12.2004 
29.  679/2004 Nařízení vlády č. 679/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Komárov 31.12.2004 
30.  680/2004 Nařízení vlády č. 680/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Třeboňsko 31.12.2004 
31.  681/2004 Nařízení vlády č. 681/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Šumava 31.12.2004 
32.  682/2004 Nařízení vlády č. 682/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Pálava 31.12.2004 
33.  683/2004 Nařízení vlády č. 683/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské pískovce 31.12.2004 
34.  684/2004 Nařízení vlády č. 684/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Křivoklátsko 31.12.2004 
35.  685/2004 Nařízení vlády č. 685/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Králický Sněžník 31.12.2004 
36.  686/2004 Nařízení vlády č. 686/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Horní Vsacko 31.12.2004 
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37.  687/2004 Nařízení vlády č. 687/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Beskydy 31.12.2004 
38.  688/2004 Nařízení vlády č. 688/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory 31.12.2004 
39.  19/2005 Nařízení vlády č. 19/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice 13.1.2005 
40.  20/2005 Nařízení vlády č. 20/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Broumovsko 13.1.2005 
41.  21/2005 Nařízení vlády č. 21/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Bzenecká Doubrava-Strážnické Pomoraví 13.1.2005 
42.  22/2005 Nařízení vlády č. 22/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy 13.1.2005 
43.  23/2005 Nařízení vlády č. 23/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoraví 13.1.2005 
44.  24/2005 Nařízení vlády č. 24/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Novodomské rašeliniště-Kovářská 13.1.2005 
45.  25/2005 Nařízení vlády č. 25/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří 13.1.2005 
46.  26/2005 Nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko 13.1.2005 
47.  27/2005 Nařízení vlády č. 27/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové mlýny 13.1.2005 
48.  28/2005 Nařízení vlády č. 28/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory 13.1.2005 
49.  405/2009 Nařízení vlády č. 405/2009 Sb. o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky 25.11.2009 
50.  406/2009 Nařízení vlády č. 406/2009 Sb. o vymezení Ptačí oblasti Dehtář 25.11.2009 
51.  166/2005 Vyhláška č. 166/2005 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením 

soustavy NATURA 2000 
28.4.2005 

52.  51/2005 Nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti 1.2.2005 
53.  165/2007 Nařízení vlády č. 165/2007 Sb.,  o vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší 1.6.2008 
54.  245/2002 Vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2002 
55.  289/1995 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.1.1996 
56.  480/2002 VYHLÁŠKA č. 480/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu 1.1.2003 
57.  350/2012 Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související 

zákony 
1.1.2013 

58.  170/2013 Zákon č. 170/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a 
pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 

Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 

zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

1.7.2014 

59.  403/2013 Vyhláška č. 403/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 

480/2002 Sb. 
1.1.2014 

60.  343/2015 Vyhláška č. 343/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2016 
61.  123/2017 Zákon č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2017 
62.  60/2019 Nařízení vlády č. 60/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko 1.4.2019 
63.  225/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2018 

 
 

2. Seznam návrhů pčedpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č

. 
Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 
přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1.  8519 MŽP Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních 

nepůvodních druhů 
PSP ČR Schváleno 

usnesením č. 

4/2020 

1.1.2021 

2.  9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 24. 6. 2019 28. 5. 2020 1. 7. 2023 
3.  9934 MMR Návrh stavebního zákona 24. 6. 2019 28. 5. 2020 1. 7. 2023 
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3. Poznámky  
Poř.č

. 
Text poznámky 
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Celex: 32010L0031 Lhůta pro 

implementaci 
9. 7. 2012 Úřední 

věstník                     
L 153 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Ing. Hana Schvarczová, 18. 5. 2020 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov Schválil    (jméno+datum): Ing. Vladimír Sochor 18. 5. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

Článek 1 1. Tato směrnice podporuje snižování energetické náročnosti budov v 

Unii s ohledem na vnější klimatické a místní podmínky i požadavky na 

vnitřní mikroklimatické prostředí a efektivnost nákladů. 
2. V této směrnici jsou stanoveny požadavky pro:  
a) společný obecný rámec metody výpočtu celkové energetické 

náročnosti budov a ucelených částí budov; 
b) uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost nových 

budov a nových ucelených částí budov; 
c) uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost:  
i) stávajících budov, ucelených částí budov a prvků budov, které jsou 

předmětem větší renovace,  
ii) prvků budov, jež jsou součástí obvodového pláště budovy a jež mají 

významný dopad na energetickou náročnost obvodového pláště, pokud 

jsou namontovány dodatečně nebo nahrazeny, a  
iii) technických systémů budovy při jejich instalaci, nahrazení nebo 

modernizaci; 
d) vnitrostátní plány na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou 

energie;  
e) energetickou certifikaci budov nebo ucelených částí budov;  
f) pravidelnou inspekci otopných soustav a klimatizačních systémů v 

budovách a  
g) nezávislé systémy kontroly certifikátů energetické náročnosti a 

inspekčních zpráv. 
3. Požadavky stanovené touto směrnicí jsou minimálními požadavky a 

nebrání členským státům v přijetí nebo zavedení přísnějších opatření. 

Taková opatření musí být slučitelná se Smlouvou. Oznamují se Komisi. 

406/2000 
ve znění 
393/2007 
299/2011 
3/2020 

§ 1 písm. a)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) (dále jen 

"Unie") a stanoví: 
a) některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a 

povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií, 
 

1)  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o 

energetické náročnosti budov. 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o 

podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení 

směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o 

stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se 

spotřebou energie. 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o 
uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků 

spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o 

energetické náročnosti budov. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 

směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.“ 

PT  

  406/2000 
ve znění 

393/2007 
299/2011 
165/2012 
3/2020 

§ 1 písm. e) e) požadavky na informování a vzdělávání v oblasti úspor energie a 

využití obnovitelných a druhotných zdrojů. 
  

  78/2013 § 1 Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví 
a) nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost 

budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší 

změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou 

energie, 
b) metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, 
c) vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 
alternativních systémů dodávek energie, 
d) vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické 

náročnosti budovy,  
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Poznámka 
 

e) vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování a  
f) umístění průkazu v budově. 

  194/2013 § 1 Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis 
Evropské unie1) a stanoví rozsah, četnost a způsob provádění 
kontroly klimatizačních systémů a vzor a obsah 
zprávy o těchto kontrolách. 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti 

budov. 

  

  193/2013 § 1 Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis 
Evropské unie1) a stanoví rozsah, způsob a četnost provádění 
kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a vzor 
a obsah zprávy o těchto kontrolách. 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti 

budov. 

  

  406/2000 
ve znění 
177/2006 
318/2012 
131/2015 
3/2020 

§ 13a odst. 1  (1)  Kontrolu dodržování ustanovení tohoto zákona a přímo použitelného 

předpisu Unie upravujícího požadavky na štítkování a přímo použitelného 

předpisu Unie upravujícího požadavky na ekodesign provádí Státní 

energetická inspekce. 

  

Článek 2 číslo 1   Pro účely této směrnice se rozumí:  
1) „budovou“ zastřešená stavba se stěnami, v níž se používá energie k 

úpravě vnitřního prostředí; 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
3/2020 

§ 2 odst. 1 
písm. p) 

p) budovou nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově soustředěná 

a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v 

níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí za účelem vytápění 

nebo chlazení 

PT  

Článek 2 číslo 2 2) „budovou s téměř nulovou spotřebou energie“ budova, jejíž 

energetická náročnost určená podle přílohy I je velmi nízká. Téměř 

nulová či nízká spotřeba požadované energie by měla být ve značném 

rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie z obnovitelných 

zdrojů vyráběné v místě či v jeho okolí; 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
3/2020 

§ 2 odst. 1 

písm. w) 
w) budovou s téměř nulovou spotřebou energie budova s velmi nízkou 

energetickou náročností, jejíž spotřeba energie by měla být ve značném 

rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, . 

PT  

Článek 2 číslo 3 3) „technickým systémem budovy“ technické zařízení určené k vytápění, 

chlazení, větrání, pro teplou vodu či k osvětlení budovy nebo ucelené 

části budovy nebo pro kombinaci těchto účelů; 

406/2000 
ve znění 
3/2020 

§ 2 odst. 1 

písm. u) 
u) technickým systémem budovy zařízení určené k vytápění, chlazení, 

větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, přípravě teplé vody, osvětlení budovy 

nebo její ucelené části nebo pro kombinaci těchto účelů, 

PT  

Článek 2 číslo 4 4) „energetickou náročností budovy“ vypočítané nebo změřené množství 

energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s typickým užíváním 

budovy, což mimo jiné zahrnuje energii používanou pro vytápění, 

chlazení, větrání, teplou vodu a osvětlení; 

406/2000 
ve znění 
318/2012 

§ 2 odst. 1 
písm. f) 

f) energetickou náročností budovy vypočtené množství energie nutné 

pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na 

vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé 

vody a osvětlení 

PT  

Článek 2 číslo 5 5) „primární energií“ energie z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů, 

která neprošla žádným procesem přeměny nebo transformace; 
78/2013 § 2 písm. j) Pro účely této vyhlášky se rozumí 

j) primární energií energie, která neprošla žádným procesem přeměny; 

celková primární energie je součtem obnovitelné a neobnovitelné primární 

energie, 

PT  

  9434     
Článek 2 číslo 6 6) „energií z obnovitelných zdrojů“ energie z obnovitelných nefosilních 165/2012 § 2 písm. a) obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž PT  
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zdrojů, totiž energie větrná, solární, aerotermální, geotermální, 

hydrotermální a energie z oceánů, vodní energie, energie z biomasy, ze 

skládkového plynu, z kalového plynu z čistíren odpadních vod a z 

bioplynů; 

jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, 

energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie 

skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a 

energie bioplynu 
Článek 2 číslo 7 7) „obvodovým pláštěm budovy“ integrované prvky budovy, které 

oddělují její interiér od vnějšího prostředí; 
406/2000 
ve znění 
318/2012 
3/2020 

§ 2 odst. 1 

písm. t) 
t) obálkou budovy soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové 

hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, 

jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém 

nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně 

budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu, 

PT  

Článek 2 číslo 8 8) „ucelenou částí budovy“ oddíl, podlaží nebo byt v rámci budovy, jež 

jsou určeny k samostatnému používání nebo byly za tímto účelem 

upraveny; 

406/2000 
ve znění 
318/2012 

§ 2 odst. 1 

písm. q) 
q) ucelenou částí budovy podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je 

určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena, 
PT  

Článek 2 číslo 9 9) „prvkem budovy“ technický systém budovy nebo prvek obvodového 

pláště budovy; 
406/2000 
ve znění 
318/2012 
3/2020 

§ 2 odst. 1 

písm. t) 
t) obálkou budovy soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové 

hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří 

venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém 

nevytápěném prostoru nebo sousední budově, 

PT  

  406/2000 
ve znění 
3/2020 

§ 2 odst. 1 

písm. u) 
u) technickým systémem budovy zařízení určené 
k prostorovému vytápění, prostorovému chlazení, 
větrání, úpravě vlhkosti vzduchu a osvětlení 
vnitřního prostoru budovy, přípravě teplé 
vody, automatizaci a řízení, místní výrobě elektřiny 
nebo kombinace těchto systémů včetně 
těch, které využívají energii z obnovitelných 
zdrojů, 

  

Článek 2 číslo 

10 
10) „větší renovací“ renovace budovy, přičemž:  
a) celkové náklady na renovaci obvodového pláště budovy nebo 

technických systémů budovy jsou vyšší než 25 % hodnoty budovy bez 

hodnoty pozemku, na němž budova stojí, nebo  
b) renovace probíhá u více než 25 % plochy obvodového pláště budovy;  
Členské státy si mohou zvolit, zda uplatní možnost a) či b). 

406/2000 
ve znění 
318/2012 

§ 2 odst. 1 

písm. s)  
s) větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy na více 

než 25 % celkové plochy obálky budovy,  
PT  

Článek 2 číslo 

11 
11) „evropskou normou“ norma přijatá Evropským výborem pro 

normalizaci, Evropským výborem pro normalizaci v elektrotechnice 
nebo Evropským ústavem pro telekomunikační normy a zpřístupněná 

veřejnosti; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Ustanovení má proklamativní charakter. 

NT  

Článek 2 číslo 

12 
12) „certifikátem energetické náročnosti“ certifikát uznaný členským 

státem nebo právnickou osobou jím určenou, který udává energetickou 

náročnost budovy nebo ucelené části budovy, vypočtenou podle metody 

přijaté v souladu s článkem 3; 

406/2000 
ve znění 
318/2012 

§ 2 odst. 1 

písm. m) 
m) průkazem energetické náročnosti dokument, který obsahuje 

stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části 

budovy,  

PT  

Článek 2 číslo 

13 
13) „kombinovanou výrobou tepla a elektřiny“ současná výroba tepelné 

energie a elektrické nebo mechanické energie v jednom procesu; 
165/2012  § 2 písm. g) g) kombinovanou výrobou elektřiny a tepla přeměna primární energie na 

energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím 

procesu v jednom výrobním zařízení; 

PT  
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  165/2012 
ve znění 

131/2015 

§ 2 písm. h) h) užitečným teplem teplo vyrobené v procesu kombinované výroby 

elektřiny a tepla sloužící pro dodávky do soustavy zásobování tepelnou 

energií2) nebo k dalšímu využití pro technologické účely s výjimkou 

odběru pro vlastní spotřebu zdroje a tepelné energie využité k další 

přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii, 
 
2) § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb. 

  

Článek 2 číslo 

14 
14) „nákladově optimální úrovní“ úroveň energetické náročnosti, která 

vede k nejnižším nákladům v průběhu odhadovaného ekonomického 

životního cyklu, přičemž: 
a) nejnižší náklady se určují s ohledem na investiční náklady v oblasti 
energií, náklady na údržbu a provoz (včetně nákladů na energie, úspor, 

kategorie dotčené budovy a případně příjmů z vyrobené energie) a 

případně náklady na likvidaci a 
b) odhadovaný ekonomický životní cyklus určují jednotlivé členské 

státy. Označuje zbývající odhadovaný ekonomický životní cyklus budov, 

kdy jsou požadavky na energetickou náročnost stanoveny pro budovu 

jako celek, nebo odhadovaný životní cyklus prvku budovy, kdy jsou 

požadavky na energetickou náročnost stanoveny pro prvky budovy.  
Nákladově optimální úroveň se pohybuje v rozmezí úrovní náročnosti, v 

nichž je analýza nákladů a přínosů vypočítaná pro odhadovaný 

ekonomický životní cyklus pozitivní; 

406/2000 
ve znění 
318/2012 

§ 2 odst. 1 

písm. v) 
v) nákladově optimální úrovní stanovené požadavky na energetickou 

náročnost budov nebo jejich stavebních nebo technických prvků, která 

vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti užití energií, na údržbu, 

provoz a likvidaci budov nebo jejich prvků v průběhu odhadovaného 

ekonomického životního cyklu, 

PT  

Článek 2 číslo 

15 
15) „klimatizačním systémem“ kombinace prvků, které jsou potřebné pro 

vnitřní úpravu vzduchu, při níž je teplota regulována nebo může být 

snižována; 

406/2000 
ve znění 
3/2020 

§ 2 odst. 1 

písm. h) 
h) systémem klimatizace zařízení sloužící pro úpravu vnitřního prostředí 

chlazením nebo úpravou vlhkosti, které je součástí budovy 
PT  

Článek 2 číslo 

16 
16) „kotlem“ kombinovaná tepelná jednotka, která se skládá z kotlového 

tělesa a hořáku, konstruovaná tak, že teplo vzniklé spalováním je 

předáváno tekutině; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  
Platná právní úprava zákona č. 406/2000 Sb. reflektuje požadavky 

směrnice 2018/844, která změnila s touto definicí související ustanovení 

(čl. 14) směrnice 2010/31. 

NT 3 

Článek 2 číslo 
17 

17) „jmenovitým výkonem“ největší tepelný výkon, vyjádřený v kW, 

stanovený a zaručený výrobcem, kterého lze dosáhnout při trvalém 

provozu a při účinnosti uvedené výrobcem; 

406/2000 
ve znění 

318/2012 

§ 2 odst. 1 

písm. k) 
k) jmenovitým výkonem nejvyšší tepelný výkon, vyjádřený v kW, 

uvedený výrobcem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu a při 

účinnosti uvedené výrobcem,  

PT  

Článek 2 číslo 

18 
18) „tepelným čerpadlem“ stroj, přístroj nebo zařízení, které přenáší 

teplo z přirozeného prostředí, jako je ovzduší, voda nebo půda, do budov 

nebo průmyslových zařízení tím, že obrací přirozené sdílení tepla, takže 

se teplo přenáší z prostředí s nižší teplotou do prostředí s vyšší teplotou. 

V případě reverzibilních tepelných čerpadel může jít rovněž o sdílení 

tepla z budovy do přirozeného prostředí; 

406/2000 
ve znění 

103/2015  

§ 2 odst. 1 
písm. c)  

c) tepelným čerpadlem zařízení, které přenáší teplo ze vzduchu, vody nebo 

půdy do budov nebo průmyslových zařízení nebo z budov nebo 
průmyslových zařízení do okolního prostředí tak, že odebírá teplo 

z prostředí s nižší teplotou a předává jej do prostředí s vyšší teplotou proti 

směru jeho přirozeného sdílení., 

PT  

Článek 2 číslo 19) „ústředním vytápěním“ nebo „ústředním chlazením“ distribuce 406/2000 § 2 odst. 1 j) ústředním vytápěním nebo chlazením vytápění nebo chlazení, kde PT  
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19 tepelné energie ve formě páry, teplé vody nebo chlazených kapalin z 

ústředního zdroje výroby prostřednictvím sítě do více budov či míst za 

účelem použití k vytápění nebo chlazení prostoru nebo procesu. 

ve znění 

165/2012 
103/2015 

písm. j) zdroj tepla nebo chladu je umístěn mimo vytápěné nebo chlazené 

prostory a slouží pro vytápění nebo chlazení více bytových či 

nebytových prostor, 
Článek 3  Členské státy použijí metodu výpočtu energetické náročnosti budov 

podle společného obecného rámce stanoveného v příloze I.  
Tato metoda se přijme na celostátní nebo regionální úrovni. 

78/2013 § 1 Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví  
a) nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost 

budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší 

změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou 

energie,  
b) metodu výpočtu energetické náročnosti budovy,  
c) vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 

alternativních systémů dodávek energie,  
d) vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické 

náročnosti budovy,  
e) vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování a  
f) umístění průkazu v budově. 

PT  

Článek 4 odst. 1  1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby 

minimální požadavky na energetickou náročnost budov nebo ucelených 

částí budov byly stanoveny za účelem dosažení nákladově optimálních 

úrovní. Energetická náročnost se vypočítá podle metody uvedené v 

článku 3. Nákladově optimální úrovně se vypočtou v souladu se 

srovnávacím metodickým rámcem uvedeným v článku 5, jakmile bude 

tento rámec zaveden.  
Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byly 

stanoveny minimální požadavky na energetickou náročnost pro prvky 

budovy, jež jsou součástí obvodového pláště budovy a jež mají 

významný dopad na energetickou náročnost obvodového pláště, pokud 

jsou nahrazeny nebo namontovány dodatečně, s cílem dosáhnout 

nákladově optimálních úrovní.  
Při stanovování požadavků mohou členské státy rozlišovat mezi novými 

a stávajícími budovami a mezi různými kategoriemi budov.  
V těchto požadavcích je třeba brát v úvahu obecné podmínky vnitřního 

prostředí, aby se zamezilo nepříznivým účinkům, např. nedostatečnému 

větrání, a také místní podmínky a určené využití i stáří budovy.  
Od členského státu se nevyžaduje, aby stanovil takové minimální 

požadavky na energetickou náročnost, které nejsou nákladově efektivní v 

rámci odhadovaného ekonomického životního cyklu.  
Minimální požadavky na energetickou náročnost se pravidelně 

přezkoumávají nejméně jednou za pět let a v případě potřeby se 

aktualizují, aby odrážely technický pokrok v sektoru budov. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 
225/2017 

§ 7 odst. 1 (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky 

na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a 

při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před jejím 

dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení 

stavby to doložit průkazem energetické náročnosti budovy, který obsahuje 

hodnocení 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově 

optimální úrovni od 1. ledna 2013, 
b) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem 

bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále 

jen „orgán veřejné moci“) a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude 
1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016, 
2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017, 
3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018, 
c) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie, a to v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou 
plochou větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v případě budovy s celkovou 

energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. ledna 2019 a v 

případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 

m2 od 1. ledna 2020, 
d) posouzení technické, ekonomické a ekologické místního systému 

dodávky energie využívajícího energii z obnovitelných zdrojů, 

kombinované výroby elektřiny a tepla, soustavy zásobování tepelnou 

energií a tepelného čerpadla (dále jen „alternativní systém dodávek 

energie“).  

PT  
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  9936     
  406/2000 

ve znění 
318/2012 
3/2020 

§ 7 odst. 2 (2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník 

budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství 

vlastníků jednotek nevzniklo, správce povinni plnit požadavky na 
energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu. 

Stavebník nejpozději k datu podání žádosti o stavební povolení nebo 

žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, 
ohlášení stavby nebo podání žádosti o povolení změny stavby před jejím 

dokončením s dopadem na její energetickou náročnost anebo k datu 

ohlášení takové změny a ostatní osoby podle věty první v případě větší 

změny dokončené budovy, která nevyžaduje stavební povolení ani 

ohlášení, nejpozději před zahájením této změny jsou povinni zajistit 

průkaz energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově 

optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky 

budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu, 
b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 

alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního 

předpisu., 

  

  9936     
  78/2013 § 6 odst. 1 (1) Požadavky na energetickou náročnost nové budovy a budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie, stanovené výpočtem na nákladově optimální 

úrovni, jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti 

hodnocené budovy uvedené v § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) nejsou vyšší než 

referenční hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro referenční 

budovu.. 

  

  78/2013 § 6 odst. 2 (2) Požadavky na energetickou náročnost při větší změně dokončené 

budovy a při jiné než větší změně dokončené budovy, stanovené 

výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud 
  
a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy 

uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) a e) nejsou vyšší než referenční 

hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, 

nebo 
  
b) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy 

uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a e) nejsou vyšší než referenční 

hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, 

nebo 
  
c) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro 

všechny měněné stavební prvky obálky budovy uvedeného v § 3 odst. 1 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               ST 32010L0031.doc      str. 7 z 62   

Celex: 32010L0031 Lhůta pro 

implementaci 
9. 7. 2012 Úřední 

věstník                     
L 153 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Ing. Hana Schvarczová, 18. 5. 2020 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov Schválil    (jméno+datum): Ing. Vladimír Sochor 18. 5. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

písm. f) není vyšší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické 

náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce a současně 

hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro 

všechny měněné technické systémy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) 

není nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické 

náročnosti uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce 
Článek 4 odst. 2 2. Členské státy se mohou rozhodnout, že nestanoví nebo nebudou 

uplatňovat požadavky uvedené v odstavci 1 u těchto kategorií budov:  
a) budovy úředně chráněné jako součást vymezeného prostředí nebo 

vzhledem k jejich zvláštní architektonické nebo historické hodnotě, 

pokud by splnění některých minimálních požadavků na energetickou 

náročnost nepřijatelně změnilo jejich charakter nebo vzhled; 
b) budovy užívané jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely; 
c) dočasné budovy s dobou užívání dva roky nebo méně, průmyslové 

provozy, dílenské provozovny a neobytné zemědělské budovy s nízkou 

spotřebou energie a neobytné zemědělské budovy používané odvětvím, 

na které se vztahuje celostátní odvětvová dohoda o energetické 

náročnosti 
d) obytné budovy, které jsou užívány nebo určeny k užívání buď 

kratšímu než čtyři měsíce v roce, nebo případně k využívání na 

omezenou část roku, a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 

25 % ze spotřeby, k níž by došlo při celoročním užívání; 
e) samostatně stojící budovy s celkovou užitnou podlahovou plochou 

menší než 50 m2. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 
3/2020 

§ 7 odst. 5 (5) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 

nemusí být splněny 
a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, 
 b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní 

památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně 

12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění 

některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně 

změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník 

budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství 

vlastníků jednotek nevzniklo, správce doloží závazným stanoviskem 

orgánu státní památkové péče,, 
c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a 

pro náboženské účely, 
d) u staveb pro rodinnou rekreaci13), které jsou užívány jen část roku a 

jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, 

k níž by došlo při celoročním užívání 
e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a 

zemědělských budov se spotřebou energie do 195 MWh za rok, 
f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník 

budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství 

vlastníků jednotek nevzniklo, správce prokáže energetickým auditem, že 

to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost 

budovy a její provozní účely, g) u budov zpravodajských služeb, 
h) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu 

využití, 
i)u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven 

objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně 

tajné nebo Tajné, 
j) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím 

organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je 

užívá. 
 
12) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
13) Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 

znění pozdějších předpisů. 

PT  

Článek 5 odst. 1  1. Do 30. června 2011 Komise stanoví prostřednictvím aktů v přenesené   Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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pravomoci podle článků 23, 24 a 25 srovnávací metodický rámec pro 

výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na 

energetickou náročnost budov a prvků budov.  
Srovnávací metodický rámec se stanoví v souladu s přílohou III a 

rozlišuje mezi novými a stávajícími budovami a mezi různými 

kategoriemi budov. 

Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje postup 

Evropské komise. 

Článek 5 odst. 2 2. Členské státy vypočítají nákladově optimální úrovně minimálních 

požadavků na energetickou náročnost za použití srovnávacího 

metodického rámce vypracovaného v souladu s odstavcem 1 a 

příslušnými parametry, jako jsou klimatické podmínky a praktická 

dostupnost energetické infrastruktury, a srovnají výsledky tohoto 

výpočtu s platnými minimálními požadavky na energetickou náročnost. 

Členské státy oznámí Komisi veškeré vstupní údaje a předpoklady 

použité k těmto výpočtům a rovněž výsledky těchto výpočtů. Zprávu lze 

zahrnout do akčních plánů energetické účinnosti podle čl. 14 odst. 2 

směrnice 2006/32/ES. Členské státy předkládají tyto zprávy Komisi v 

pravidelných intervalech, jejichž trvání nebude delší než pět let. První 

zpráva se předloží do 30. června 2012. 

78/2013 § 1 písm. a) Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví 
a) nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost 

budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší 

změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou 

energie, 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti 

budov. 

PT  

  78/2013 § 3 (1) Ukazatele energetické náročnosti budovy jsou 
a) celková primární energie za rok, 
b) neobnovitelná primární energie za rok, 
c) celková dodaná energie za rok, 
d) dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, 

úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok, 
e) průměrný součinitel prostupu tepla, 
f) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici, 
g) účinnost technických systémů. 
(2) Hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy a 

referenční budovy se stanovují výpočtem na základě dokumentace. V 

případě dokončených budov musí být vstupní údaje pro výpočet v souladu 

se současným stavem budovy. 
 (3) Pro výpočet hodnot ukazatelů energetické náročnosti referenční 

budovy se použijí hodnoty parametrů budovy, stavebních prvků a 

konstrukcí a technických systémů budovy uvedené v příloze č. 1 k této 

vyhlášce a parametry typického užívání budovy. 
 (4) Výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných energií pro 

technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, 

přípravu teplé vody a osvětlení se provede postupem podle § 4. 
(5) Výpočet celkové primární energie a neobnovitelné primární energie se 

provede postupem podle § 5. 
(6) Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla a součinitelů prostupu 
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tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici se provede podle české 

technické normy pro výpočtové metody tepelné ochrany budov2). 
(7) Výpočet účinnosti technických systémů vytápění, chlazení, větrání, 
 úpravy vlhkosti vzduchu, přípravy teplé vody a osvětlení se provede podle 

příslušných českých technických norem. 
  78/2013 § 4 1) Dodaná energie je součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné 

energie. Výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných energií se 

provede výpočtovou metodou s intervalem výpočtu nejvýše jednoho 

měsíce a po jednotlivých zónách. 
(2) Celková dodaná energie do budovy se stanoví součtem dílčích 

dodaných energií a vyjádří se také po jednotlivých energonositelích. 
 (3) Dílčí dodaná energie na vytápění se stanoví jako součet vypočtené 

spotřeby energie na vytápění a pomocné energie na provoz technického 

systému pro vytápění podle české technické normy pro výpočet potřeby 

energie pro vytápění a chlazení3) a české technické normy pro tepelné 

soustavy v budovách4) s využitím hodnot typického užívání budov. 
(4) Dílčí dodaná energie na chlazení se stanoví jako součet vypočtené 

spotřeby energie na chlazení a pomocné energie na provoz technického 

systému pro chlazení podle české technické normy pro výpočet potřeby 

energie pro vytápění a chlazení3) s využitím hodnot typického užívání 

budov. 
(5) Dílčí dodaná energie na větrání se stanoví jako součet vypočtené 

spotřeby energie na dopravu vzduchu potřebného pro zajištění požadované 

výměny vzduchu ve vnitřním prostředí a pomocné energie na provoz 

technického systému pro nucené větrání podle české technické normy pro 

větrání budov5) s využitím hodnot typického užívání budov. 
(6) Dílčí dodaná energie na úpravu vlhkosti vzduchu se stanoví jako součet 

vypočtené spotřeby energie na úpravu vlhkosti vzduchu a pomocné 

energie na provoz technického systému pro úpravu vlhkosti vzduchu podle 

české technické normy pro větrání budov5) s využitím hodnot typického 

užívání budov. 
(7) Dílčí dodaná energie na přípravu teplé vody se stanoví jako součet 

vypočtené spotřeby energie na přípravu teplé vody a pomocné energie na 
provoz technického systému pro přípravu teplé vody podle české technické 

normy pro tepelné soustavy v budovách upravující účinnost soustav pro 

přípravu teplé vody6) s využitím hodnot typického užívání budov. 
(8) Dílčí dodaná energie na osvětlení se stanoví jako součet vypočtené 

spotřeby energie na osvětlení a pomocné energie na provoz technického 

systému pro osvětlení podle české technické normy pro energetické 

hodnocení budov upravující energetické požadavky na osvětlení7) s 
využitím hodnot typického užívání budov. Pro zóny, kde o energetické 

náročnosti osvětlení rozhoduje uživatel, se použijí hodnoty platné pro 
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referenční budovu. 
(9) Při výpočtu dodané energie platí dále tato pravidla: 
a) do dodané energie se nezapočítává ta část, která slouží k výrobě 

elektřiny nebo tepla, které jsou dodávány mimo budovu, 
b) součástí dodané energie je i v budově v technických systémech 

umístěných podle § 5 odst. 2 písm. a) vyrobená a využitá energie 

slunečního záření, energie větru a geotermální energie s výjimkou 

tepelných čerpadel, 
c) součástí dodané energie při využití tepelného čerpadla je i energie 

okolního prostředí. Ta se vypočte jako rozdíl potřeby energie, kterou 

tepelné čerpadlo dodává, a vypočtené spotřeby energie tepelného čerpadla. 
 
3) ČSN EN ISO 13 790 - Výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení. 
4) ČSN EN 15316-1 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro 

stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 1: Všeobecné 
požadavky. 
ČSN EN 15316-2 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení 

energetických potřeb a účinností soustavy - Část 2-1: Sdílení tepla pro vytápění, 
Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění. 
ČSN EN 15316-4 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro 

stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-1: Zdroje tepla pro 
vytápění, kotle, Část 4-2: Výroba tepla na vytápění, tepelná čerpadla, Část 4-4: 
Výroba tepla na vytápění, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do 

budovy, Část 4-5: Výroba tepla na vytápění, účinnosti a vlastnosti dálkového 
vytápění a soustav o velkém objemu, Část 4-6: Výroba tepla na vytápění, 

fotovoltaické systémy, Část 4-7: Zdroj tepla na spalování biomasy, Část 4-8: 
Otopné soustavy, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění. 
5) ČSN EN 15665 Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací 

systémy obytných budov. 
ČSN EN 15241 - Větrání budov - Výpočtové metody ke stanovení energetických 
ztrát způsobených větráním a infiltrací v komerčních budovách. ČSN EN 15242 - 
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách 

včetně filtrace. ČSN EN 15243 - Větrání budov - Výpočet teplot v místnosti, 
tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy. 
6) ČSN EN 15316-3 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro 

stanovení energetických potřeb a účinností soustavy, Část 3-2: Soustavy teplé vody, 
rozvody a Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava. 
7) ČSN EN 15193 Energetické hodnocení budov - Energetické požadavky na 

osvětlení. 
  78/2013 § 5 (1) Celková primární energie a neobnovitelná primární energie pro 

hodnocenou budovu se vypočítají jako součet součinů dodané energie, v 

rozdělení po jednotlivých energonositelích, stanovené podle § 4 a 

příslušných faktorů primární energie uvedených v příloze č. 3 k této 

vyhlášce. V případě dodávky vyrobené energie mimo budovu se stejným 

postupem do celkové primární energie a neobnovitelné primární energie 
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zahrne i energie dodaná mimo budovu a energie, která slouží k její výrobě. 
(2) Pro účely stanovení celkové primární energie a neobnovitelné primární 

energie pro hodnocenou budovu podle odstavce 1 se započitatelnost 

výroby energie omezuje následujícím způsobem: 
a) technické systémy vyrábějící energii pro její užití v budově nebo pro její 

dodávku mimo budovu musí být umístěny uvnitř systémové hranice v 

hodnocené budově, na hodnocené budově, nejdále však na pomocných 

objektech sloužících hodnocené budově, kterými jsou zejména přístřešky 

pro parkování, oplocení, opěrné stěny, zpevněné plochy nebo na 

bezprostředně k budově přiléhajících pozemcích, 
b) vyrobená energie z technických systémů umístěných podle písmene a) 

se pro hodnocenou budovu započte do primární energie pouze tehdy, 

pokud již nebyla započtena ve prospěch jiných budov, 
c) pokud jsou technické systémy umístěné podle písmene a) použity 

výlučně pro hodnocenou budovu, započte se do primární energie pouze 

jejich využitá výroba energie v každém měsíci, nejvýše však do výše 

příslušných dílčích dodaných energií hodnocené budovy stanovených 

výpočtem podle § 4, 
d) pokud jsou technické systémy vyrábějící energii umístěné podle 

písmene a) napojeny na elektrizační soustavu nebo soustavu zásobování 

tepelnou energií, započte se do primární energie celá jejich využitá výroba 

energie v každém měsíci, nejvýše však na úrovni dvojnásobku celkové 

dodané energie hodnocené budovy stanovené výpočtem podle § 4. 
(3) Neobnovitelná primární energie pro referenční budovu se vypočítá 
a) vynásobením vypočtených spotřeb energie a pomocných energií pro 

jednotlivé technické systémy faktory neobnovitelné primární energie podle 

typů spotřeb uvedenými v tabulce č. 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce a 
b) po 1. lednu 2015 snížením hodnoty neobnovitelné primární energie 

stanovené podle písmene a) o hodnotu uvedenou v tabulce č. 5 přílohy č. 1 

k této vyhlášce. 
  78/2013 § 6 (1) Požadavky na energetickou náročnost nové budovy a budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie, stanovené výpočtem na nákladově optimální 

úrovni, jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti 

hodnocené budovy uvedené v § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) nejsou vyšší než 

referenční hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro referenční 

budovu. 
(2) Požadavky na energetickou náročnost při větší změně dokončené 

budovy a při jiné než větší změně dokončené budovy, stanovené výpočtem 

na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud 
a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených 

v § 3 odst. 1 písm. b) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto 

ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo 
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b) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy 

uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty 

těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo 
c) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro 

všechny měněné stavební prvky obálky budovy uvedeného v § 3 odst. 1 

písm. f) není vyšší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické 

náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce a současně 

hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny 

měněné technické systémy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) není nižší než 

referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v 

tabulce č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce. 
(3) Přístavba a nástavba navyšující původní energeticky vztažnou plochu o 

více než 25 % se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů 

energetické náročnosti budovy za novou budovu. 
  9434     
Článek 5 odst. 3 3. Pokud ze srovnání provedeného podle odstavce 2 vyplývá, že platné 

minimální požadavky na energetickou náročnost jsou významně méně 

energeticky účinné než nákladově optimální úrovně minimálních 

požadavků na energetickou náročnost, dotčené členské státy odůvodní 

tento rozdíl písemně Komisi ve zprávě uvedené v odstavci 2, přičemž v 
rozsahu, v jakém tato mezera nemůže být odůvodněna, tuto zprávu 

doplní o plán nastiňující opatření k významnému zacelení mezery do 

příštího přezkumu požadavků na energetickou náročnost podle čl. 4 odst. 

1. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi členskými státy a 

Evropskou komisí. 

NT  

Článek 5 odst. 4 4. Komise zveřejní zprávu o pokroku členských států při dosahování 

nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou 

náročnost. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje postup 

Evropské komise. 

NT  

Článek 6 odst. 1  1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby nové 

budovy splňovaly minimální požadavky na energetickou náročnost 

stanovené v souladu s článkem 4.  
U nových budov členské státy zajistí, aby před zahájením výstavby byla 

posouzena a vzata v úvahu technická, environmentální a ekonomická 

proveditelnost vysoce účinných alternativních systémů, jako jsou 

systémy uvedené níže, jsou-li k dispozici: 
a) místní systémy dodávky energie využívající energii z obnovitelných 

zdrojů;  
b) kombinovaná výroba tepla a elektřiny;  
c) ústřední nebo blokové vytápění nebo chlazení, zejména využívá-li 
zčásti nebo zcela energii z obnovitelných zdrojů;  
d) tepelná čerpadla. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 
225/2017 

§ 7 odst. 1 (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit 

požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího 

právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o 

změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou 

náročnost nebo ohlášení stavby to doložit průkazem energetické 

náročnosti budovy, který obsahuje hodnocen 
 a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově 

optimální úrovni od 1. ledna 2013, 
 b) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a 

uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem 

veřejné moci (dále jen „orgán veřejné moci“) a jejíž celková energeticky 

vztažná plocha bude 
1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016, 

PT  
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2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017, 
3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018, 
 c) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy s celkovou 

energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v 

případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 

m2 od 1. ledna 2019 a v případě budovy s celkovou energeticky 

vztažnou plochou menší než 350 m2 od 1. ledna 2020, 
 d) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti  

místního systému dodávky energie využívajícího energii z 

obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla, soustavy 

zásobování tepelnou energií a tepelného čerpadla (dále jen „alternativní 

systém dodávek energie“). 
  9936     
Článek 6 odst. 2, 
3 

2. Členské státy zajistí, aby analýza alternativních systémů podle 

odstavce 1 byla doložena a aby byla k dispozici pro účely ověřování. 
3. Tuto analýzu alternativních systémů lze provádět pro jednotlivé 

budovy nebo skupiny podobných budov nebo pro společné typy budov v 

téže oblasti. Pokud jde o systémy dálkového vytápění nebo chlazení, 

analýzu lze provést pro všechny budovy připojené k danému systému v 

téže oblasti. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 
225/2017 

§ 7 odst. 1 
písm. d)  

(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky 

na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a 

při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o společné povolení, 

kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu stavby před jejím 

dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení 

stavby to doložit průkazem energetické náročnosti budovy, který obsahuje 

hodnocení 
 
 d) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 

místního systému dodávky energie využívajícího energii z obnovitelných 

zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla, soustavy zásobování 

tepelnou energií a tepelného čerpadla (dále jen „alternativní systém 

dodávek energie“). 

PT  

  9936     
  406/2000 

ve znění 
318/2012 
3/2020 

§ 7 odst. 2 

písm. b) 
(2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník 

budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství 

vlastníků jednotek nevzniklo, správce povinni plnit požadavky na 

energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu. 

Stavebník nejpozději k datu podání žádosti o stavební povolení nebo 

žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, 

ohlášení stavby nebo podání žádosti o povolení změny stavby před jejím 

dokončením s dopadem na její energetickou náročnost anebo k datu 

ohlášení takové změny a ostatní osoby podle věty první v případě větší 

změny dokončené budovy, která nevyžaduje stavební povolení ani 

ohlášení, nejpozději před zahájením této změny jsou povinni zajistit 

průkaz energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení 
b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 
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Poznámka 
 

alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního 

předpisu, 
  9936     
Článek 7 1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby se u 

budov, u kterých probíhá větší renovace, snížila energetická náročnost 

budovy nebo jejích renovovaných částí s cílem splnit minimální 

požadavky na energetickou náročnost stanovené podle článku 4, pokud je 

to technicky, funkčně a ekonomicky proveditelné.  
Tyto požadavky se použijí pro renovovanou budovu nebo ucelenou část 

budovy jako celek. Navíc či alternativně lze požadavky použít na 

renovované prvky budov.  
Členské státy dále přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby 

energetická náročnost prvku budovy, jenž je součástí obvodového pláště 

budovy a má významný dopad na energetickou náročnost obvodového 

pláště budovy, splňovala v případě jeho dodatečné montáže nebo 

nahrazení minimální požadavky na energetickou náročnost, pokud je to 

technicky, funkčně a ekonomicky proveditelné.  
Členské státy určí tyto minimální požadavky na energetickou náročnost v 

souladu s článkem 4.  
Členské státy v souvislosti s budovami, které jsou předmětem větší 

renovace, prosazují, aby vysoce účinné alternativní systémy uvedené v 

čl. 6 odst. 1 byly vzaty v úvahu a zohledněny, pokud je to technicky, 

funkčně a ekonomicky proveditelné. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
3/2020 

§ 7 odst. 2 (2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník 

budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství 

vlastníků jednotek nevzniklo, správce povinni plnit požadavky na 

energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu. 

Stavebník nejpozději k datu podání žádosti o stavební povolení nebo 

žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, 

ohlášení stavby nebo podání žádosti o povolení změny stavby před jejím 

dokončením s dopadem na její energetickou náročnost anebo k datu 

ohlášení takové změny a ostatní osoby podle věty první v případě větší 

změny dokončené budovy, která nevyžaduje stavební povolení ani 

ohlášení, nejpozději před zahájením této změny jsou povinni zajistit 

průkaz energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení 
 a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově 

optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky 

budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu, 
 b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 

alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního 

předpisu. 

PT  

  9936     
  406/2000 

ve znění 

318/2012 
3/2020 

§ 7 odst. 3 (3) V případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší změny 

dokončené budovy, při které se dokládají požadavky na snížení 

energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo 

technické systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení průkazu 

energetické náročnosti této budovy, jsou vlastník budovy, společenství 

vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek 

nevzniklo, správce povinni plnit požadavky na energetickou náročnost 

budovy podle prováděcího právního předpisu a pro stavbu splnit 

požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky obálky 

budovy nebo měněné technické systémy podle prováděcího právního 

předpisu; to doloží kopií dokladů, které se vztahují k měněným stavebním 
prvkům obálky budovy nebo měněným technickým systémům a které jsou 

povinni uchovávat 5 let. 

  

  9936     
Článek 8 odst. 1  1. Pro účely optimalizace využívání energie z technického systému 

budovy stanoví členské státy systémové požadavky na celkovou 

energetickou náročnost, řádnou instalaci a odpovídající dimenzování, 

406/2000 
ve znění 

318/2012 

§ 7 odst. 1 (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit 

požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího 

právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o 

PT  
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úpravu a kontrolu s ohledem na technické systémy, které jsou 

instalovány ve stávajících budovách. Členské státy mohou tyto 

systémové požadavky rovněž uplatnit na nové budovy.  
Stanoví se systémové požadavky na nové technické systémy budovy, 

jejich výměnu a modernizaci a použijí se, pokud je to technicky, 

ekonomicky a funkčně proveditelné.  
Tyto systémové požadavky se vztahují alespoň na: 
a) otopné soustavy;  
b) systémy pro přípravu teplé vody;  
c) klimatizační systémy;  
d) rozsáhlé větrací systémy,  
nebo jejich kombinace. 

103/2015 
225/2017 

změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou 

náročnost nebo ohlášení stavby to doložit průkazem energetické 

náročnosti budovy, který obsahuje hodnocen 
 a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově 

optimální úrovni od 1. ledna 2013, 
 b) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a 

uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem 

veřejné moci (dále jen „orgán veřejné moci“) a jejíž celková energeticky 

vztažná plocha bude 
1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016, 
2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017, 
3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018, 
 c) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy s celkovou 

energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v 

případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 

m2 od 1. ledna 2019 a v případě budovy s celkovou energeticky 

vztažnou plochou menší než 350 m2 od 1. ledna 2020, 
 d) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 

místního systému dodávky energie využívajícího energii z obnovitelných 

zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla, soustavy zásobování 

tepelnou energií a tepelného čerpadla (dále jen „alternativní systém 

dodávek energie“). 
  9936     
  406/2000 

ve znění 

318/2012 
3/2020 

§ 7 odst. 3  (3) V případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší změny 

dokončené budovy, při které se dokládají požadavky na snížení 

energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo 

technické systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení průkazu 

energetické náročnosti této budovy, jsou vlastník budovy, společenství 

vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek 

nevzniklo, správce povinni plnit požadavky na energetickou náročnost 

budovy podle prováděcího právního předpisu a pro stavbu splnit 
požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky obálky 

budovy nebo měněné technické systémy podle prováděcího právního 

předpisu; to doloží kopií dokladů, které se vztahují k měněným 

stavebním prvkům obálky budovy nebo měněným technickým systémům 

a které jsou povinni uchovávat 5 let. 

  

  9936     
  406/2000 

ve znění 

318/2012 

§ 2 odst. 1 

písm. f) 
f) energetickou náročností budovy vypočtené množství energie nutné pro 

pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, 

chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a 
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osvětlení 
  193/2013 § 3  Kontrola klimatizačního systému zahrnuje  

a) hodnocení dokumentace a dokladů klimatizačního systému,  
b) vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti přístupných zařízení 

klimatizačního systému,  
c) hodnocení údržby klimatizačního systému, 
d) hodnocení dimenzování klimatizačního systému v porovnání s 

požadavky na chlazení budovy,  
e) hodnocení účinnosti klimatizačního systému a  
f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu 

klimatizačního systému. 

  

  193/2013 § 4 odst. 1 (1) Zpráva o kontrole klimatizačního systému obsahuje  
a) identifikační údaje budovy a klimatizačního systému,  
b) podrobný popis budovy a klimatizačního systému,  
c) hodnocení klimatizačního systému podle § 3,  
d) údaje o energetickém specialistovi,  
e) datum provedení kontroly a  
f) ostatní údaje, kterými jsou schéma klimatizačního systému, 

fotodokumentace provedená při kontrole a kopie oprávnění 

energetického specialisty. 

  

  194/2013 §2 Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie zahrnuje  
a) hodnocení dokumentace a dokladů kotle a rozvodů tepelné energie,  
b) vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti kotle a rozvodů 

tepelné energie, pokud jsou přístupné,  
c) hodnocení stavu údržby kotle a rozvodů tepelné energie,  
d) hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění 

a přípravu teplé vody v případě kotle umístěného přímo v zásobované 

budově; způsob hodnocení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,  
e) hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie; způsob 

hodnocení je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce a  
f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu 

kotle a rozvodů tepelné energie.. 

  

  194/2013 § 3 odst. 1 (1) Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie, které nejsou 

provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie a rozvod 

tepelné energie2), jejíž vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce, 

obsahuje 
  
a) identifikační údaje o budově, kotli a rozvodech tepelné energie,  
b) podrobný popis budovy, kotle a rozvodů tepelné energie,  
c) hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie podle § 2,  
d) údaje o energetickém specialistovi,  
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e) datum kontroly a  
f) ostatní údaje, kterými jsou fotodokumentace provedená při kontrole a 
kopie oprávnění energetického specialisty 

Článek 8 odst. 2 2. Členské státy podpoří zavádění inteligentních měřicích systémů při 

výstavbě nebo větší renovaci budov a současně zajistí, aby tato podpora 

byla v souladu s bodem 2 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro 

vnitřní trh s elektřinou ( 1 ). Členské státy mohou dále případně podpořit 

instalaci aktivních kontrolních systémů, jako jsou automatické, kontrolní 

a monitorovací systémy zaměřené na úsporu energie. 

  Ustanovení bylo implementováno nelegislativní cestou 
 
Inteligentní měřící systémy (AMM) v plynárenství 
Studie nedoporučuje na základě ekonomického posouzení zahajovat 

plošné zavedení AMM do roku 2018. Technologie výroby a aplikační 

vybavenosti komponent pro zavedení AMM (měřidla a jejich periferie, 

telekomunikace) nejsou dosud na úrovni, která dává záruku efektivního, 

spolehlivého a cenově přijatelného nasazení a poté provozování s vyšší 

pravděpodobností dosažení očekávaných přínosů 
 
Inteligentní měřící systémy (AMM) v elektroenergetice 
Studie na základě ekonomického posouzení nedoporučuje zahajovat 

plošné zavedení AMM do roku 2018. V ČR jsou oproti ostatním zemím, 

které zvažují zavádění AMM, jiné výchozí podmínky. Je využíván dvou 

tarifní produkt pro vytápění elektřinou a akumulační ohřev vody, v praxi 

funguje účinné a spolehlivé řízení spotřeby (vyhlazení špiček) pomocí 

HDO. Díky fungujícímu systému zálohových plateb se nevyskytuje 

zásadní problém s řízením s neplatiči, netechnické ztráty jsou na nízké 

úrovni. Je plně funkční systém operátora trhu. Lze tedy konstatovat, že 

významnou část přínosů, které vedou jiné státy k zavedení AMM, již 

jsou v ČR k dispozici a účastníci trhu je aktivně využívají. Systém HDO 

plní většinu funkcionalit očekávaných v jiných zemích EU až po 

zavedení AMM. 

NT 1 

Článek 9 odst. 1  1. Členské státy zajistí, aby:  
a) do 31. prosince 2020 všechny nové budovy byly budovami s téměř 

nulovou spotřebou energie a  
b) po dni 31. prosince 2018 nové budovy užívané a vlastněné orgány 

veřejné moci byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie.  
Členské státy vypracují vnitrostátní plány na zvýšení počtu budov s 

téměř nulovou spotřebou energie. Tyto vnitrostátní plány mohou 

obsahovat cíle rozlišené v závislosti na kategorii budovy. 

406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 
225/2017 

§ 7 odst. 1 

písm. a) 
(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky 

na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a 

při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před jejím 

dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení 

stavby to doložit průkazem energetické náročnosti budovy, který obsahuje 

hodnocení 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově 

optimální úrovni od 1. ledna 2013, 

PT  

  9936     
  406/2000 

ve znění 

318/2012 
103/2015 
225/2017 

§ 7 odst. 1 

písm. b) 
(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky 

na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a 

při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před jejím 

dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení 

stavby to doložit průkazem energetické náročnosti budovy, který obsahuje 

hodnocení 
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b) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem 

bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále 

jen „orgán veřejné moci“) a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude 
1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016, 
2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017, 
3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018, 

  9936     
  406/2000 

ve znění 

318/2012 
103/2015 
225/2017 

§ 7 odst. 1 

písm. c) 
(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky 

na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a 

při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před jejím 

dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení 

stavby to doložit průkazem energetické náročnosti budovy, který obsahuje 

hodnocení 
c) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie, a to v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou 

plochou větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v případě budovy s celkovou 

energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. ledna 2019 a v 

případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 

m2 od 1. ledna 2020, 

  

  9936     
  406/2000 

ve znění 

318/2012 

§ 11 odst. 1 

písm. a) 
(1) Ministerstvo 
a) zpracovává návrhy Státní energetické koncepce, provádí její aktualizaci 

a vyhodnocování, 

  

  406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 
3/2020 

§ 11 odst. 1 

písm. b) 
(1) Ministerstvo 
b) zpracovává Národní akční plán energetické účinnosti, jehož součástí 

jsou Národní akční plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou 

spotřebou energie a Strategie renovace fondu obytných a komerčních 

budov v České republice, provádí jeho aktualizaci a vyhodnocení, 

  

  406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 

§ 11 odst. 1 

písm. c) 
(1) Ministerstvo 
c), vydává stanovisko k návrhu územní energetické koncepce, 

  

  406/2000 
ve znění 

318/2012 

§ 11 odst. 1 

písm. d) 
(1) Ministerstvo 
d) rozhoduje o přidělování dotací z Programu, 

  

  406/2000 
ve znění 

318/2012 

§ 11 odst. 1 

písm. e) 
(1) Ministerstvo 
e) sleduje vývoj účinnosti užití energie a energetické náročnosti budov a 

působí na snižování její spotřeby a snížení negativních dopadů na životní 

prostředí při nakládání s energií a využívání energie z obnovitelných a 

druhotných zdrojů, 

  

  406/2000 § 11 odst. 1 (1) Ministerstvo   
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ve znění 

318/2012 
písm. f) f) vyhodnocuje a propaguje výsledky Programu, 

  406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 

§ 11 odst. 1 

písm. g) 
(1) Ministerstvo 
g) zabezpečuje činnosti spojené s poradenstvím, vzděláváním a propagací 

efektivního využívání energie ,propagací využívání obnovitelných a 

druhotných zdrojů energie, propagací zvyšování účinnosti užití energie a 

energetických služeb, včetně informovanosti spotřebitelů o dostupnosti 

kvalifikačních či certifikačních systémů poskytovatelů energetických 

služeb 

  

Článek 9  odst. 2 2. Členské státy dále – po vzoru veřejného sektoru – vypracují politiky a 

přijmou opatření, jako je stanovení cílů, aby stimulovaly transformaci 

budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a informují o nich 

Komisi ve svých vnitrostátních plánech uvedených v odstavci 1. 

406/2000 
ve znění 

318/2012 

§ 11 odst. 1 

písm. a) 
(1) Ministerstvo 
a) zpracovává návrhy Státní energetické koncepce, provádí její aktualizaci 

a vyhodnocování, 

PT  

  406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 
3/2020 

§ 11 odst. 1 

písm. b) 
(1) Ministerstvo 
b) zpracovává Národní akční plán energetické účinnosti, jehož součástí 

jsou Národní akční plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou 

spotřebou energie a Strategie renovace fondu obytných a komerčních 

budov v České republice, provádí jeho aktualizaci a vyhodnocení, 

  

  406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 

§ 11 odst. 1 

písm. c) 
(1) Ministerstvo 
c) vydává stanovisko k návrhu územní energetické koncepce, 

  

Článek 9 odst. 3 3. Vnitrostátní plány zahrnují mimo jiné následující prvky:  
a) podrobné praktické uplatňování vymezení budov s téměř nulovou 

spotřebou energie ze strany členských států odrážející jejich celostátní, 

regionální nebo místní podmínky a zahrnující číselný ukazatel spotřeby 

primární energie vyjádřený v kWh/m 2 za rok. Primární energetické 

faktory používané pro určování využití primární energie mohou vycházet 

z celostátních nebo regionálních ročních průměrných hodnot a mohou 

zohledňovat příslušné evropské normy; 
b) průběžné cíle pro zlepšení energetické náročnosti nových budov do 

roku 2015 s cílem připravit provádění odstavce 1; 
c) informace o politikách a finančních nebo dalších opatřeních přijatých 

v souvislosti s odstavci 1 a 2 na propagaci budov s téměř nulovou 

spotřebou energie, včetně údajů o vnitrostátních požadavcích a 

opatřeních týkajících se využívání energie z obnovitelných zdrojů v 

nových budovách a ve stávajících budovách, které jsou předmětem větší 

renovace, v souvislosti s čl. 13 odst. 4 směrnice 2009/28/ES a s článkem 

6 a 7 této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení má deklaratorní či jiný obecný soft law charakter a nemá 

žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo právnických osob, ani 

do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem 

veřejné správy. 

NT  

Článek 9 odst. 

4,5 
4. Komise vyhodnotí vnitrostátní plány uvedené v odstavci 1, zejména 

přiměřenost opatření zamýšlených členskými státy v souvislosti s cíli 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

NT  
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této směrnice. Komise může s řádným přihlédnutím k zásadě subsidiarity 

požádat o další konkrétní informace týkající se požadavků stanovených v 

odstavci 1, 2 a 3. Dotčený členský stát v tomto případě předloží 

požadované informace nebo navrhne změny, a to ve lhůtě devíti měsíců 

od žádosti Komise. Na základě tohoto hodnocení může Komise vydat 

doporučení. 
5. Komise do 31. prosince 2012 a poté každé tři roky zveřejní zprávu o 

pokroku členských států při zvyšování počtu budov s téměř nulovou 

spotřebou energie. Na základě této zprávy Komise vypracuje akční plán 

a případně navrhne opatření ke zvýšení počtu těchto budov a podpoří 

vypracování osvědčených postupů, pokud jde o nákladovou efektivnost 

transformace stávajících budov na budovy s téměř nulovou spotřebou 

energie.  

pravomoci a postup Evropské komise. 

Článek 9 odst. 6 6. .Členské státy mohou rozhodnout, že nebudou uplatňovat požadavky 

stanovené v odst. 1 písm. a) a b), a to v konkrétních a odůvodněných 

případech, pokud je analýza nákladů a přínosů během ekonomického 

životního cyklu budovy negativní. Členské státy informují Komisi o 

zásadách příslušných právních režimů. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  
Ustanovení má dále fakultativní charakter a Česká republika možnosti 

dané tímto ustanovením nevyužívá. 

NT  

Článek 10 odst. 

1 
 1. S ohledem na význam poskytování odpovídajících finančních a jiných 

nástrojů s cílem podnítit energetickou náročnost budov a přechod k 

budovám s téměř nulovou spotřebou energie přijmou členské státy 

odpovídající opatření k posouzení nejvhodnějších nástrojů s ohledem na 

vnitrostátní okolnosti. 

383/2012 
257/2014 
1/2020 

§ 7 odst. 4 Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a 3 je příjmem státního 

rozpočtu, a není-li stanoveno jinak, je účelově vázán na dodatečné 

financování činností vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů, na 

podporu inovací v průmyslu, na opatření, jejichž cílem je zvýšit 

energetickou účinnost včetně výstavby a rekonstrukce soustav zásobování 

tepelnou energií, snižování energetické náročnosti budov a zvyšování 

účinnosti užití energie v průmyslu a energetice, na podporu vědy a 

výzkumu v oblasti efektivního nakládání se zdroji, na podporu úspor 

energie na straně spotřebitelů, na adaptační opatření, na plnění 

mezinárodních závazků České republiky a rozvojovou pomoc v oblasti 

ochrany klimatu, na náklady spojené s fungováním a správou Evropského 

systému obchodování a správou rejstříku a na podporu výzkumu, vývoje, 

výroby a zavádění vhodných technologií a akcí vědecko- technického 

rozvoje v oblasti snižování emisí skleníkových plynů z dopravy, zejména z 

civilního letectví. 

PT  

  406/2000 
ve znění 

3/2020 

§ 5 odst. 1 Státní program na podporu úspor energie (dále jen „Program“) je jedním z 

nástrojů plnění cílů v oblasti zvyšování účinnosti užití energie, snižování 
energetické náročnosti včetně využití kombinované výroby elektřiny a 

tepla, obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu se schválenou státní 

energetickou koncepcí.. 

  

  406/2000 
ve znění 

3/2020 

§ 5 odst. 2 Program zpracovává a jeho naplňování vyhodnocuje ministerstvo.   
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  406/2000 
ve znění 

177/2006 
318/2012 
3/2020 

§ 5 odst. 3 

písm. a) 
K uskutečnění Programu mohou být poskytovány dotace ze státního 

rozpočtu na 
 a) energeticky úsporná opatření ke zvyšování účinnosti užití energie a 

snižování energetické náročnosti budov včetně rozvoje budov s téměř 

nulovou spotřebou energie,. 

  

  406/2000 
ve znění 

177/2006 
165/2012 
103/2015 
3/2020 

§ 5 odst. 3 

písm. b) 
b) rozvoj využívání vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,   

  406/2000 
3/2020 

§ 5 odst. 3 

písm. c) 
c) modernizaci výrobních a rozvodných zařízení energie,   

  406/2000 
3/2020 

§ 5 odst. 3 

písm. d) 
d) moderní technologie a materiály pro energeticky úsporná opatření,   

  406/2000 
3/2020 

§ 5 odst. 3 

písm. e) 
e) rozvoj využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie,   

  406/2000 
ve znění 

177/2006 
318/2012 
103/2015 
3/2020 

§ 5 odst. 3 

písm. i) 
i) zavádění systémů hospodaření s energií, průkazu energetické náročnosti 

budov a provádění energetických auditů a energetických posudků, 
  

  406/2000 
ve znění 

3/2020 

§ 5 odst. 3 

písm. k) 
k) přípravu energeticky úsporných projektů zaměřených na snižování 

energetické náročnosti budov a energetického hospodářství 
  

  406/2000 
ve znění 

103/2015 
3/2020 

§ 5 odst. 3 

písm. n)  
n) poradenství a propagaci energetických služeb a energetických služeb se 

zaručeným výsledkem 
  

  165/2012 § 23 (1) Pro účely stanovení podpory tepla z obnovitelných zdrojů podle tohoto 

zákona se za teplo z obnovitelných zdrojů považuje teplo vyrobené 

využitím obnovitelného zdroje. 
 (2) Podpora tepla z obnovitelných zdrojů (dále jen „podpora tepla“) se 

uskutečňuje formou 
 a) investiční podpory tepla, nebo 
 b) provozní podpory tepla. 
 (3) Provozní podpora tepla se uskutečňuje formou zeleného bonusu na 

teplo. 
 (4) Investiční podpora tepla se uskutečňuje formou programů podpory ze 

státních nebo evropských finančních prostředků nebo finančních 

prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových 
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* 
 

Poznámka 
 

plynů. 
 (5) Právo zvolit podporu tepla formou provozní podpory tepla má pouze 

výrobce tepla, který vyrábí teplo z obnovitelných zdrojů podle § 24 tohoto 

zákona. 
 (6) Podporu tepla formou provozní podpory tepla lze v rámci jedné 

výrobny tepla kombinovat s podporou tepla formou investiční podpory 

tepla. 
(7) Výrobce tepla, který uplatňuje provozní podporu te§ 6pla, je povinen 

zaregistrovat přímo v systému operátora trhu provozní podporu tepla 

zeleným bonusem na teplo. Postup při registraci stanoví prováděcí právní 

předpis. 
  165/2012 

ve znění 

310/2013 
90/2014 
131/2015 

§ 25 (1) Investiční podpora tepla se vztahuje na výstavbu výrobny tepla z 

obnovitelných zdrojů a na rozvodné tepelné zařízení2) z těchto výroben 

tepla na území České republiky s minimální účinností užití energie 
stanovenou prováděcím právním předpisem. 
 (2) Vyhlašují-li organizační složky státu, kraje nebo obce programy 

podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních 

prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových 

plynů, týkající se zcela nebo z části obnovitelných zdrojů, jsou povinny do 

výzvy k podání nabídek podle příslušných programů zařadit investiční 

podporu výstavby výrobny tepla z obnovitelných zdrojů a rozvodných 

tepelných zařízení2) z těchto výroben tepla. 
 (3) V případě výstavby výrobny tepla z tepelných čerpadel se investiční 

podpora tepla vztahuje na výrobnu tepla splňující požadavky stanovené 

rozhodnutím Komise15). 
 (4) V případě výstavby výrobny tepla z biokapalin se investiční podpora 

tepla vztahuje pouze na výrobnu tepla využívající jako paliva biokapaliny 

splňující kritéria udržitelnosti stanovená v prováděcím právním předpise. 

Splnění kritérií udržitelnosti biokapalin je povinen výrobce tepla doložit 

poskytovateli dotace do 30 dní po uvedení výrobny tepla do provozu. 
 (5) Investiční podpora tepla podle odstavců 3 a 4 se nevztahuje na solární 

systémy, systémy s tepelnými čerpadly, které by svým provozem zhoršily 

celkovou průměrnou roční účinnost stávajících soustav zásobování 

tepelnou energií využívajících obnovitelné zdroje, ve kterých byla v 

předcházejícím kalendářním roce vyrobena více než polovina tepla z 

obnovitelných zdrojů. Tyto soustavy zásobování tepelnou energií eviduje a 

způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejňuje Úřad do 30. dubna 

následujícího roku 

  

Článek 10 odst. 

2 
2. Do 30. června 2011 vypracují členské státy seznam stávajících a 

případně navrhovaných opatření a nástrojů včetně opatření a nástrojů 

finanční povahy, s výjimkou těch, jež se vyžadují podle této směrnice, 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení má deklaratorní či jiný obecný soft law charakter a nemá 

žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo právnických osob, ani 

NT  
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které podporují cíle této směrnice.  
Členské státy tento seznam aktualizují každé tři roky a sdělí je Komisi, 

což mohou učinit jejich zahrnutím do akčních plánů energetické 

účinnosti uvedených v čl. 14 odst. 2 směrnice 2006/32/ES. 

do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem 

veřejné správy 

Článek 10 odst. 

3 
3. Komise v rámci podpory provádění této směrnice posoudí účinnost 

stávajících a navrhovaných opatření uvedených v seznamech podle 

odstavci 2 i příslušných nástrojů Unie, pokud jde o provádění této 

směrnice. Na základě tohoto posouzení a s řádným přihlédnutím k zásadě 

subsidiarity může Komise poskytnout poradenství nebo doporučení ve 

věci konkrétních vnitrostátních režimů a koordinace s finančními 

institucemi Unie i mezinárodními finančními institucemi. Komise může 

své posouzení a možné poradenství nebo doporučení zahrnout do své 

zprávy o národních plánech energetické účinnosti uvedených v čl. 14 

odst. 5 směrnice 2006/32/ES. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje postup 

Evropské komise. 

NT  

Článek 10 odst. 

4 
4. Komise je případně na žádost členských států nápomocna při 

sestavování vnitrostátních nebo regionálních programů finanční podpory 

zaměřených na zvýšení energetické účinnosti budov, zejména stávajících 

budov, tím, že podporuje výměnu osvědčených postupů mezi 

odpovědnými vnitrostátními nebo regionálními orgány či subjekty. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje postup 

orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise. 

NT  

Článek 10 odst. 

5 
5. V zájmu zlepšení financování na podporu provádění této směrnice a s 

řádným přihlédnutím k zásadě subsidiarity předloží Komise, pokud 

možno do roku 2011, analýzu týkající se zejména: 
a) účinnosti a vhodnosti úrovní, jakož i skutečné částky ze strukturálních 

fondů a rámcových programů, které byly využity pro zvýšení energetické 

účinnosti budov, zejména v oblasti bydlení; 
b) účinnosti využívání fondů EIB a dalších veřejných finančních 

institucí; 
c) koordinace financování na úrovni Unie i na úrovni členských států a 

dalších forem podpory, jež mohou sloužit jako prostředek pro podporu 

investic do energetické účinnosti a vhodnosti těchto fondů pro dosažení 

cílů Unie. Na základě této analýzy a v souladu s víceletým finančním 

rámcem může Komise následně Evropskému parlamentu a Radě 

předložit, považuje-li to za vhodné, návrhy týkající se nástrojů Unie. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje postup 

Evropské komise. 

NT  

Článek 10 odst. 

6,7 
6. Členské státy zohlední nákladově optimální úrovně energetické 

náročnosti při poskytování pobídek určených pro výstavbu nebo větší 

renovace budov. 
7. Ustanovení této směrnice nebrání členským státům v poskytování 

pobídek pro nové budovy, renovace nebo prvky budov, jež překračují 
nákladově optimální úrovně. 

406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 
225/2017 

§ 7 odst. 1 (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky 

na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a 

při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před jejím 

dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení 

stavby to doložit průkazem energetické náročnosti budovy, který obsahuje 

hodnocení 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově 

optimální úrovni od 1. ledna 2013, 

PT  
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b) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem 

bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále 
jen „orgán veřejné moci“) a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude 
1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016, 
2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017, 
3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018, 
c) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie, a to v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou 

plochou větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v případě budovy s celkovou 

energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. ledna 2019 a v 

případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 

m2 od 1. ledna 2020, 
  9936     
  406/2000 

ve znění 

318/2012 
3/2020 

§ 7 odst. 2 (2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník 

budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na 

energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a 

stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o 

změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou 

náročnost nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství 

vlastníků jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené 

budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či 

ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově 

optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky 

budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu, 

  

  9936     
  406/2000 

ve znění 

318/2012 
3/2020 

§ 7 odst. 3 (3) V případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší změny 

dokončené budovy, při které se dokládají požadavky na snížení 

energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo 

technické systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení průkazu 
energetické náročnosti této budovy, jsou vlastník budovy nebo 

společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou 

náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a pro stavbu splnit 

požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky obálky 

budovy nebo měněné technické systémy podle prováděcího právního 

předpisu; to doloží kopií dokladů, které se vztahují k měněným stavebním 

prvkům obálky budovy nebo měněným technickým systémům a které jsou 

povinni uchovávat 5 let. 

  

  9936     
Článek 11 odst.  1. Členské státy stanoví nezbytná opatření za účelem zavedení systému 78/2013 § 9 (1) Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění. PT  
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1 certifikace energetické náročnosti budov. Certifikát energetické 

náročnosti musí obsahovat energetickou náročnost budovy a referenční 

hodnoty, jako jsou minimální požadavky na energetickou náročnost, a 

umožňovat tak vlastníkům nebo nájemcům budovy nebo ucelené části 

budovy porovnání a posouzení její energetické náročnosti. Certifikát 

energetické náročnosti může obsahovat další informace, jako je roční 

spotřeba energie u neobytných budov a procentuální podíl energie z 

obnovitelných zdrojů vzhledem k celkové spotřebě energie. 

230/2015    
(2) Protokol obsahuje  
a) účel zpracování průkazu,  
  
b) základní informace o hodnocené budově,  
  
c) informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických 

systémech,  
  
d) energetickou náročnost hodnocené budovy,  
  
e) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 

alternativních systémů dodávek energie,  
  
f) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy  včetně 

opatření při změně stavebního prvku obálky, nebo technického systému, 
  
g) identifikační údaje energetického specialisty a datum vypracování 

průkazu.,  
 
h) zdroj, kde lze získat informace k průkazu energetické náročnosti 

budovy zejména možnosti realizace doporučených opatření pro snížení 

energetické náročnosti budovy a stanovení nákladů na realizaci těchto 

opatření a možnosti jejich financování. 
  
(3) Vzor průkazu je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. 
  
(4) Grafické znázornění průkazu 
  
a) je stejné pro novou budovu, budovu s téměř nulovou spotřebou 

energie, větší změnu dokončené budovy, jinou než větší změnu 

dokončené budovy a pro případy prodeje a pronájmu budovy nebo její 
ucelené části. Pouze v případě neuvedení doporučených opatření se 

příslušné části grafického znázornění nevyplňují a nezobrazují se šipky s 

hodnotou ukazatelů energetické náročnosti odpovídající těmto 

doporučením,  
b) obsahuje zařazení budovy do klasifikačních tříd energetické 

náročnosti budovy (dále jen „klasifikační třída“),  
c) je umístěno symetricky na bílém podkladě dvou stran formátu A4 na 

výšku, přičemž je použito standardních fontů písma podle vzoru 

uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce,  
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d) obsahuje měrné hodnoty ukazatelů energetické náročnosti budovy 

vztažené na energeticky vztažnou plochu a také hodnoty ukazatelů 

energetické náročnosti pro celou budovu.  

(5) Průkaz zpracovaný  
Průkaz zpracovaný pro prodej nebo pronájem budovy v případě, že není 

povinnost zpracovat průkaz pro jiné účely, nemusí obsahovat část 

protokolu podle odstavce 2 písm. e). 
  
(6) Klasifikační třídy A až G, jejichž slovní vyjádření a hodnoty pro 

jejich horní hranici jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, se 

stanovují pro celkovou dodanou energii, neobnovitelnou primární 

energii, dílčí dodané energie a průměrný součinitel prostupu tepla a 

použijí se v grafickém znázornění průkazu podle přílohy č. 4 k této 

vyhlášce. 
  
(7) Hranice klasifikačních tříd podle odstavce 6 se stanoví z referenční 

hodnoty klasifikovaného ukazatele energetické náročnosti budovy ER, 

která se určí jednotně pro referenční podmínky uvedené pro novou 

budovu v příloze č. 1 k této vyhlášce. Při změně dokončené budovy, 

výstavbě budovy s téměř nulovou spotřebou a při prodeji nebo pronájmu 

stávající budovy platí stejná stupnice klasifikačních tříd jako pro nové 

budovy. 
  
(8) V případě rodinných a bytových domů se neurčuje klasifikační třída 

pro dílčí dodané energie pro chlazení. 
  9434     
Článek 11 odst. 
2 

2. Certifikát energetické náročnosti obsahuje doporučení na snížení 

energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy, které je 

optimální nebo efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům, pokud ve 

srovnání s platnými požadavky na energetickou náročnost existuje pro 

taková zlepšení přiměřený potenciál.  
Doporučení obsažená v certifikátu energetické náročnosti zahrnují: 
a) opatření přijatá v souvislosti s větší renovací obvodového pláště 

budovy nebo technického systému nebo systémů budovy a  
b) opatření přijatá v souvislosti s jednotlivými prvky budov nezávisle na 

větší renovaci obvodového pláště budovy nebo technického systému 

nebo systémů budovy. 

78/2013 
ve znění 

230/2015 

§ 8 (1) Součástí průkazu je stanovení doporučených technicky, funkčně a 

ekonomicky vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti 

hodnocené budovy (dále jen „doporučená opaření pro snížení 

energetické náročnosti budovy“). 
  
(2) Technická vhodnost doporučeného opatření pro snížení energetické 

náročnosti budovy se dokládá technickou možností jeho instalace, 

funkční vhodnost se dokládá jeho účelem a vlivem na jiné základní 

funkce stavby a na sousední stavby, ekonomická vhodnost se dokládá 

dosažením prosté doby návratnosti kratší než doba životnosti 

doporučeného opatření.  
  
(3) Účinek doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti 

budovy se vyhodnocuje minimálně na základě úspory celkové dodané 

PT  
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energie a neobnovitelné primární energie. 
  9434     
  406/2000 

ve znění 

318/2012 
103/2015 
3/2020 

§ 7a odst. 4 

písm. e) 
Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší 

změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do 

provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v 

této budově a musí 
e) obsahovat doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti 

budovy; tato povinnost se nevztahuje na průkaz, který u budovy prokáže 

dosažení mimořádně úsporné klasifikační třídy u celkové dodané energie 

budovy a neobnovitelné primární energie podle prováděcího právního 

předpisu podle odstavce 6. 

  

Článek 11 odst. 

3 
3. Doporučení obsažená v certifikátu energetické náročnosti musí být pro 

konkrétní budovu technicky proveditelná a mohou udávat odhad rozsahu 

období návratnosti nebo nákladů a výnosů po dobu jejího ekonomického 

životního cyklu. 

78/2013 
ve znění 

230/2015  

§ 8 (1) Součástí průkazu je stanovení doporučených technicky, funkčně a 

ekonomicky vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti 

hodnocené budovy (dále jen „doporučená opaření pro snížení 

energetické náročnosti budovy“). 
  
(2) Technická vhodnost doporučeného opatření pro snížení energetické 

náročnosti budovy se dokládá technickou možností jeho instalace, 

funkční vhodnost se dokládá jeho účelem a vlivem na jiné základní 

funkce stavby a na sousední stavby, ekonomická vhodnost se dokládá 

dosažením prosté doby návratnosti kratší než doba životnosti 

doporučeného opatření.  
  
(3) Účinek doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti 

budovy se vyhodnocuje minimálně na základě úspory celkové dodané 

energie a neobnovitelné primární energie. 

PT  

  9434     
Článek 11 odst. 

4 
4. Certifikát energetické náročnosti poskytne údaje o tom, kde vlastník 

nebo nájemce může získat podrobnější informace, včetně nákladové 

účinnosti doporučení uvedených v certifikátu energetické náročnosti. 
Posouzení nákladové efektivnosti je založeno na souboru standardních 

podmínek, jako je posouzení úspor energie a základních cen energie a 

předběžný odhad nákladů. Obsahuje dále informace o krocích, které je 

nutné podniknout k provedení doporučení. Majiteli nebo nájemci mohou 

být poskytnuty i další informace o souvisejících tématech, jako jsou 

energetické audity nebo pobídky finanční či jiné povahy a možnosti 

financování. 

406/2000 
ve znění 

318/2012 

§ 7a odst. 6 (6) Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v 

budově stanoví prováděcí právní předpis. 
PT  

  78/2013 
ve znění 

230/2015  

§ 9 (1) Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění. 
  
(2) Protokol obsahuje  
a) účel zpracování průkazu,  
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b) základní informace o hodnocené budově,  
  
c) informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických 

systémech,  
  
d) energetickou náročnost hodnocené budovy,  
  
e) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 

alternativních systémů dodávek energie,  
  
f) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy  včetně 

opatření při změně stavebního prvku obálky, nebo technického systému, 
  
g) identifikační údaje energetického specialisty a datum vypracování 

průkazu.,  
 
h) zdroj, kde lze získat informace k průkazu energetické náročnosti 

budovy zejména možnosti realizace doporučených opatření pro snížení 

energetické náročnosti budovy a stanovení nákladů na realizaci těchto 

opatření a možnosti jejich financování. 
 
  
(3) Vzor průkazu je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. 
  
(4) Grafické znázornění průkazu 
  
a) je stejné pro novou budovu, budovu s téměř nulovou spotřebou 

energie, větší změnu dokončené budovy, jinou než větší změnu 

dokončené budovy a pro případy prodeje a pronájmu budovy nebo její 

ucelené části. Pouze v případě neuvedení doporučených opatření se 

příslušné části grafického znázornění nevyplňují a nezobrazují se šipky s 

hodnotou ukazatelů energetické náročnosti odpovídající těmto 

doporučením,  
b) obsahuje zařazení budovy do klasifikačních tříd energetické 

náročnosti budovy (dále jen „klasifikační třída“),  
c) je umístěno symetricky na bílém podkladě dvou stran formátu A4 na 

výšku, přičemž je použito standardních fontů písma podle vzoru 

uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce,  
d) obsahuje měrné hodnoty ukazatelů energetické náročnosti budovy 

vztažené na energeticky vztažnou plochu a také hodnoty ukazatelů 
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energetické náročnosti pro celou budovu.  

(5) Průkaz zpracovaný 

Průkaz zpracovaný pro prodej nebo pronájem budovy v případě, že není 

povinnost zpracovat průkaz pro jiné účely, nemusí obsahovat část 

protokolu podle odstavce 2 písm. e).  

(6) Klasifikační třídy A až G, jejichž slovní vyjádření a hodnoty pro 

jejich horní hranici jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, se 

stanovují pro celkovou dodanou energii, neobnovitelnou primární 

energii, dílčí dodané energie a průměrný součinitel prostupu tepla a 

použijí se v grafickém znázornění průkazu podle přílohy č. 4 k této 

vyhlášce.  
(7) Hranice klasifikačních tříd podle odstavce 6 se stanoví z referenční 

hodnoty klasifikovaného ukazatele energetické náročnosti budovy ER, 

která se určí jednotně pro referenční podmínky uvedené pro novou 

budovu v příloze č. 1 k této vyhlášce. Při změně dokončené budovy, 

výstavbě budovy s téměř nulovou spotřebou a při prodeji nebo pronájmu 

stávající budovy platí stejná stupnice klasifikačních tříd jako pro nové 

budovy. 
  
(8) V případě rodinných a bytových domů se neurčuje klasifikační třída 

pro dílčí dodané energie pro chlazení. 
  9434     
Článek 11 odst. 

5 
5. V souladu se svými vnitrostátními pravidly členské státy vybízejí 

orgány veřejné moci, aby zohlednily vedoucí úlohu, kterou by měly hrát 

v oblasti energetické náročnosti budov, mimo jiné prováděním 

doporučení uvedených v certifikátu energetické náročnosti vydávaném v 

rámci jeho platnosti budovám v jejich vlastnictví. 

406/2000 
ve znění 

177/2006 
318/2012 
103/2015 
3/2020 

§ 5 odst. 3 

písm. i) 
(4) K uskutečnění Programu mohou být poskytovány dotace ze státního 

rozpočtu na 
i) zavádění systémů hospodaření s energií, průkazu energetické 

náročnosti budov a provádění energetických auditů a energetických 

posudků 

PT  

  406/2000 
ve znění 

318/2012 
3/2020 

§ 7a odst. 1 

písm. d) 
(1) Stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v 

případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou 

povinni 
d) umístit průkaz v budově způsobem podle prováděcího právního 

předpisu, pro kterou nastala povinnost si ho opatřit podle odstavce 1 

písm. a) nebo odstavce 2 a jejíž energeticky vztažná plocha je rovna nebo 

větší než 500 m2, nebo podle odstavce 1 písm. b) a jejíž energeticky 

vztažná plocha je rovna nebo větší než 250 m2, a zároveň se jedná o 

budovu určenou k užívání veřejností, 

  

Článek 11 odst. 6. Certifikace ucelených částí budov může být založena na:  406/2000 § 7a odst. 8 (8) Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této PT  
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6 a) společné certifikaci celé budovy nebo  
b) posouzení jiné srovnatelné ucelené části budovy s totožnými 

energetickými charakteristikami ve stejné budově. 

ve znění 

318/2012 
3/2020 

budovy. 

  406/2000 
ve znění 

3/2020 

§ 7a odst. 9 (9) Průkaz pro ucelenou část budovy je možné zpracovat pouze v případě, 

že tato ucelená část budovy má vlastní zdroj tepla nebo chladu nezávislý 

na zbývající části budovy nebo má samostatně měřenou a centrálně 

regulovanou dodávku energie nezávislou na zbývající části budovy. 

  

Článek 11 odst. 

7 
7. Certifikace rodinných domů může být založena na posouzení jiné 

srovnatelné budovy podobné konstrukce a velikosti a s podobnými 

vlastnostmi skutečné energetické náročnosti, pokud tuto srovnatelnost 
může zaručit odborník, který certifikát energetické náročnosti vydal. 

  Jedná se o fakultativní ustanovení a Česká republika možnosti dané tímto 

ustanovením nevyužívá. 
NT  

Článek 11 odst. 

8 
8. Platnost certifikátu energetické náročnosti nesmí překročit deset let. 406/2000 

ve znění 

318/2012 
103/2015 
3/2020 

§ 7a odst. 4 (4) Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší 

změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení 

změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této 

budově a musí 
a) být zpracován pouze 
1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b), nebo 
2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k 

výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu 

Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního 

předpisu5a), 
b) být součástí dokumentace14) při prokazování dodržení technických 

požadavků na stavby15), 
c) být zpracován v souladu s prováděcím právním předpisem podle 

odstavce 6, 
d) obsahovat protokol a grafické znázornění, jehož součástí je přiřazení 

klasifikačních tříd ukazatelům energetické náročnosti, 
e) obsahovat doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti 

budovy; tato povinnost se nevztahuje na průkaz, který u budovy prokáže 

dosažení mimořádně úsporné klasifikační třídy u celkové dodané energie 

budovy a neobnovitelné primární energie podle prováděcího právního 

předpisu podle odstavce 6. 
 
5a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti 

státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných 
států, a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve 

znění pozdějších předpisů. 
14) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
15) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

PT  

  9936     
Článek 11 odst. 

9 
9. Do roku 2011 Komise za konzultace s příslušnými odvětvími přijme 

dobrovolný společný certifikační režim Evropské unie pro energetickou 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje postup 

NT  
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náročnost jiných než obytných budov. Toto opatření se přijme poradním 

postupem podle čl. 26 odst. 2. Členské státy se vyzývají, aby tento režim 

uznávaly nebo používaly nebo aby jej používaly v částečném rozsahu 

tím, že jej přizpůsobí svým vnitrostátním okolnostem. 

orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise. Část ustanovení má dále 

fakultativní charakter pro členské státy.  

Článek 12 odst. 

1 
 1. Členské státy zajistí, aby byl certifikát energetické náročnosti vydán 

pro:  
a) budovy nebo ucelené části budov při výstavbě, prodeji nebo pronájmu 

novému nájemci a  
b) budovy, kde celkovou užitkovou podlahovou plochu větší než 500 m 2 

užívá orgán veřejné moci a kde je tato plocha často navštěvována 

veřejností. Dne 9. července 2015 se tato hraniční hodnota 500 m 2 sníží 

na 250 m 2 .  
Požadavek na vydání certifikátu energetické náročnosti v případě 

dotčené budovy nebo ucelené části budovy se neuplatní, je-li k dispozici 
certifikát vydaný podle směrnice 2002/91/ES nebo podle této směrnice a 

je-li tento certifikát platný. 

406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 
3/2020 

§ 7a odst. 1 

písm. a) 
(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo 

v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou 

povinni 
 
a) opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při 

výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov, 

PT  

  406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 
3/2020 

§ 7a odst. 1 

písm. b) 
(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo 

v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou 

povinni 
 
b) opatřit si průkaz u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. 

července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 

m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší 

než 250 m2, 

  

  406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 
3/2020 

§ 7a odst. 2 (2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni 
a)  opatřit si průkaz 
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy, 
2. při pronájmu budovy, 
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy 

  

Článek 12 odst. 

2 
2. Členské státy vyžadují, aby při výstavbě, prodeji nebo pronájmu 

budov nebo ucelených částí budov byl potenciálnímu novému nájemci 

nebo kupujícímu předložen certifikát energetické náročnosti nebo jeho 

kopie a aby kupujícímu nebo novému nájemci byly certifikát energetické 

náročnosti nebo jeho kopie předány. 

406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 
3/2020 

§ 7a odst. 2 (2) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že 

společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou povinni  
a)  opatřit si průkaz 
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy, 
2. při pronájmu budovy, 
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy, 
b) předložit průkaz nebo jeho kopii 
1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před 

uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy, 
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením 

smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy, 
c) předat průkaz nebo jeho kopii 

PT  
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu 

kupní smlouvy, 
2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu 

nájemní smlouvy, 
d) zajistit uvedení u  klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti 

podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních 

materiálech při 
1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy, 
2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, 
e) v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy 

prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo 

její kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační 

třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního 

předpisu z předané grafické části průkazu, kterou uchová po dobu 3 let, v 

informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje 

nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a 

informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, 
f) předat vlastníkovi jednotky na jeho žádost podle odstavce 3 průkaz 

nebo jeho kopii, a to do 
1. 30 dnů ode dne podání žádosti v případě, že si průkaz již opatřil, nebo 
2. 60 dnů ode dne podání žádosti v případě, že si průkaz dosud neopatřil. 

  406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 
3/2020 

§ 7a odst. 3 (3) Vlastník jednotky 5) je povinen prokazatelným způsobem pro 

naplnění povinnosti podle tohoto odstavce si vyžádat průkaz od 

společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků 

jednotek nevzniklo, správce a 
a) předložit průkaz nebo jeho kopii 
1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se 

koupě jednotky, 
2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv 

týkajících se nájmu jednotky, 
b) předat průkaz nebo jeho kopii 
1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy, 
2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní 

smlouvy, 
c) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti 

podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních 

materiálech při 
1. prodeji jednotky, 
2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky, 
d) v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky 

prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo 

její kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační 
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Poznámka 
 

třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního 

předpisu z předané grafické části průkazu, kterou uchovává po dobu 3 let, 

v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel 

prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v 

reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu. 
  406/2000 

ve znění 

103/2015 
3/2020 

§ 7a odst. 10 Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené 

části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, 

která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní 

byla provedena před 1. lednem 1947. 
 
5) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k 

budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují 

některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů. 
 5a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních 

příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států, a o 

změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 14) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

 15) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

  

Článek 12 odst. 

3 
3. Dochází-li k prodeji či pronájmu budovy před její výstavbou, mohou 

členské státy odchylně od odstavců 1 a 2 požadovat, aby prodávající 

předložil posouzení budoucí energetické náročnosti této budovy; v 

takovém případě se certifikát energetické náročnosti vydá nejpozději 

bezprostředně poté, co byla výstavba dané budovy dokončena. 

  Jedná se o fakultativní ustanovení a Česká republika možnosti dané tímto 

ustanovením nevyužívá. 
NT 5 

Článek 12 odst. 

4 
4. Členské státy vyžadují, aby v případě prodeje nebo pronájmu:  
— budov, jež mají certifikát energetické náročnosti,  
— ucelených částí budov v budově, jež má certifikát energetické 

náročnosti, a  
— ucelených částí budov, jež mají certifikát energetické náročnosti,  
byl na reklamách v komerčních médiích uveden ukazatel energetické 

náročnosti obsažený v certifikátu energetické náročnosti dané budovy 

nebo ucelené části budovy. 

406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 
3/2020 

§ 7a odst. 2 

písm. d) 
 (2) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že 

společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou povinni  
d) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti 

podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních 

materiálech při 
1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy, 
2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, 

PT  

  406/2000 
ve znění 

103/2015 
3/2020 

§ 7a odst. 2 
písm. e) 

e) v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy 

prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu 

nebo její kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede 

klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího 

právního předpisu z předané grafické části průkazu, kterou uchová po 

dobu 3 let, v informačních a reklamních materiálech, pokud 

zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část 

průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší 

klasifikační třídu,. 

  

  406/2000 § 7a odst. 3 (3) Vlastník jednotky5) je povinen prokazatelným způsobem pro   
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* 
 

Poznámka 
 

ve znění 

318/2012 
103/2015 

písm. c) naplnění povinnosti podle tohoto odstavce si vyžádat průkaz od 

společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků 

jednotek nevzniklo, správce ac) zajistit uvedení klasifikační třídy 

ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v 

informačních a reklamních materiálech při 
1. prodeji jednotky, 
2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky, 
 
5) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k 

budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují 
některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů. 
 5a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních 

příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států, a o 
změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění 

pozdějších předpisů. 
 14) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
 15) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

  406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 
3/2020 

§ 7a odst. 3 

písm. d) 
(3) Vlastník jednotky5) je povinen prokazatelným způsobem pro 

naplnění povinnosti podle tohoto odstavce si vyžádat průkaz od 

společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků 

jednotek nevzniklo, správce a 
d) v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky 
prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo 

její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede 

klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího 

právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a 

reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu 

neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních 

materiálech nejhorší klasifikační třídu. 

  

Článek 12 odst. 

5,6,7 
5. Ustanovení tohoto článku se provádějí v souladu s platnými 

vnitrostátními pravidly týkajícími se spoluvlastnictví či společného 

vlastnictví. 
6. Členské státy mohou z působnosti odstavců 1, 2, 4 a 5 tohoto článku 

vyjmout kategorie budov uvedené v čl. 4 odst. 2. 
7. O případných účincích těchto certifikátů energetické náročnosti v 

rámci soudního řízení, dojde-li k němu, se rozhoduje v souladu s 

vnitrostátními pravidly. 

406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 

§ 7a odst. 5 (5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v § 
7 odst. 5 písm. a), c), d), e) a g) a na budovy, které jsou kulturní památkou, 

anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci. 

PT  

Článek 13 odst. 

1 
 1. Členské státy přijmou opatření k tomu, aby tam, kde celkovou užitnou 

podlahovou plochu budovy, pro kterou byl vydán certifikát energetické 

náročnosti podle čl. 12 odst. 1, větší než 500 m 2 užívají orgány veřejné 

moci a často ji navštěvuje veřejnost, byl certifikát energetické náročnosti 

vystaven na nápadném místě dobře viditelném veřejnosti.  

406/2000 
ve znění 

318/2012 
3/2020 

§ 7a odst. 1 

písm. d)  
(1) Stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v 

případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou 

povinni 
d) umístit průkaz v budově způsobem podle prováděcího právního 

předpisu, pro kterou nastala povinnost si ho opatřit podle odstavce 1 

PT  
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* 
 

Poznámka 
 

Dne 9. července 2015 se tato hraniční hodnota 500 m 2 sníží na 250 m 2. písm. a) nebo odstavce 2 a jejíž energeticky vztažná plocha je rovna nebo 

větší než 500 m2, nebo podle odstavce 1 písm. b) a jejíž energeticky 

vztažná plocha je rovna nebo větší než 250 m2, a zároveň se jedná o 

budovu určenou k užívání veřejností, 
  78/2013 §10 Grafické znázornění průkazu v provedení podle přílohy č. 4 k této 

vyhlášce se v případě budovy užívané orgánem veřejné moci umisťuje 

na plochu vnější stěny budovy bezprostředně vedle veřejného vchodu do 

budovy nebo plochu svislé stěny ve vstupním prostoru uvnitř budovy 

navazující na tento vchod 

  

  9434     
Článek 13 odst. 

2 
2. Členské státy vyžadují, aby tam, kde celkovou užitnou podlahovou 

plochu budovy, pro kterou byl vydán certifikát energetické náročnosti 

podle čl. 12 odst. 1, větší než 500 m 2 často navštěvuje veřejnost, byl 

certifikát energetické náročnosti vystaven na nápadném místě dobře 

viditelném veřejnosti. 

406/2000 
ve znění 

318/2012 
3/2020 

§ 7a odst. 1 

písm. d)  
(1) Stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v 

případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou 

povinni 
d) umístit průkaz v budově způsobem podle prováděcího právního 

předpisu, pro kterou nastala povinnost si ho opatřit podle odstavce 1 

písm. a) nebo odstavce 2 a jejíž energeticky vztažná plocha je rovna nebo 

větší než 500 m2, nebo podle odstavce 1 písm. b) a jejíž energeticky 
vztažná plocha je rovna nebo větší než 250 m2, a zároveň se jedná o 

budovu určenou k užívání veřejností, 

PT  

  78/2013 § 10 Grafické znázornění průkazu v provedení podle přílohy č. 4 k této 

vyhlášce se v případě budovy užívané orgánem veřejné moci umisťuje 

na plochu vnější stěny budovy bezprostředně vedle veřejného vchodu do 

budovy nebo plochu svislé stěny ve vstupním prostoru uvnitř budovy 

navazující na tento vchod. 

  

  9434     
Článek 13 odst. 

3 
3. Ustanovení tohoto článku s sebou nenesou povinnost vystavit 
doporučení obsažená v daném certifikátu energetické náročnosti. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Jedná se o fakultativní ustanovení. 

NT  

Článek 14  1. Členské státy stanoví nezbytná opatření k zavedení pravidelné 

inspekce přístupných částí soustav používaných k vytápění budov, jako 

jsou zdroje tepla, řídicí systémy a oběhová čerpadla, s kotli se 

jmenovitým výkonem pro účely vytápění budov vyšším než 20 kW. Tato 

inspekce rovněž zahrnuje posouzení účinnosti kotle a dimenzování kotle 

v porovnání s požadavky na vytápění budovy. Posouzení dimenzování 

kotle není třeba opakovat, nebyly-li v mezidobí v rámci otopné soustavy 

nebo v otázce požadavků na vytápění dotyčné budovy provedeny žádné 

změny.  
Členské státy mohou vhodným způsobem snížit četnost nebo přísnost 

uvedených inspekcí, je-li v budově instalován elektronický monitorovací 

a řídicí systém. 
 
2. Členské státy mohou stanovit různou četnost inspekcí v závislosti na 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Daný článek směrnice 2010/30 byl nahrazen změnovou směrnicí 

2018/844. 
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typu a jmenovitém výkonu otopné soustavy, přičemž zohlední náklady 

na inspekci otopné soustavy a odhadované úspory nákladů na energie, 

které mohou z inspekce vyplynout. 
 
3. U otopných soustav s kotli se jmenovitým výkonem vyšším než 100 

kW se provádí inspekce nejméně každé dva roky. U plynových kotlů 

může být tato doba prodloužena na čtyři roky. 
 
4. Alternativně k odstavcům 1, 2 a 3 si mohou členské státy zvolit, že 

přijmou nezbytná opatření, aby uživatelům bylo poskytnuto poradenství 

o výměně kotlů, dalších změnách otopné soustavy a o alternativních 

řešeních pro posouzení účinnosti a vhodného dimenzování kotle. 

Celkový dopad tohoto přístupu musí být stejný jako u opatření 

popsaných v odstavcích 1, 2 a 3.  
Pokud se členské státy rozhodnou uplatnit opatření podle prvního 

pododstavce, předloží Komisi zprávu o rovnocennosti těchto opatření 

uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku nejpozději do 30. června 

2011. Členské státy předkládají tyto zprávy Komisi každé tři roky. 

Zprávy lze zahrnout do akčních plánů energetické účinnosti podle čl. 14 

odst. 2 směrnice 2006/32/ES. 
 
5. Poté, co Komise od členského státu obdrží vnitrostátní zprávu o 

provádění možnosti popsané v odstavci 4, může požádat o další 

konkrétní informace týkající se požadavků a rovnocennosti opatření 

podle uvedeného odstavce. V takovém případě dotyčný členský stát 

během devíti měsíců předloží požadované informace nebo navrhne 

změny. 
Článek 15  1. Členské státy stanoví nezbytná opatření k zavedení pravidelné 

inspekce přístupných částí klimatizačních systémů se jmenovitým 

výkonem větším než 12 kW. Inspekce musí zahrnovat posouzení 

účinnosti klimatizace a dimenzování zařízení v porovnání s požadavky 

na chlazení budovy. Posouzení dimenzování není třeba opakovat, 

nebyly-li v mezidobí v rámci klimatizačního systému nebo v otázce 

požadavků na chlazení dotyčné budovy provedeny žádné změny.  
Členské státy mohou vhodným způsobem snížit četnost nebo přísnost 

uvedených inspekcí, je-li v budově instalován elektronický monitorovací 

a řídicí systém. 
 
2. Členské státy mohou stanovit různou četnost inspekcí v závislosti na 

typu a jmenovitém výkonu klimatizačního systému, přičemž zohlední 

náklady na inspekci klimatizačního systému a odhadované úspory 

  Nerelevantní z hlediska transpozice  
Daný článek směrnice 2010/30 byl nahrazen změnovou směrnicí 

2018/844. 

NT 4 
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nákladů na energie, které mohou z inspekce vyplynout. 
 
3. Při stanovování opatření uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku 

členské státy zajistí, pokud je to z ekonomického a technického hlediska 

proveditelné, aby inspekce byly prováděny v souladu s inspekcemi 

otopných soustav a dalších technických systémů uvedených v článku 14 

této směrnice a s kontrolami netěsností uvedenými v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 

o některých fluorovaných skleníkových plynech (1). 
 
4. Alternativně k odstavcům 1, 2 a 3 si mohou členské státy zvolit, že 

přijmou nezbytná opatření, aby uživatelům bylo poskytnuto poradenství 

o výměně klimatizačních systémů nebo o dalších změnách 

klimatizačního systému, které může zahrnovat inspekce pro posouzení 

účinnosti a vhodného dimenzování klimatizačního systému. Celkový 

dopad tohoto přístupu musí být stejný jako u opatření popsaných v 

odstavcích 1, 2 a 3.  
Použijí-li členské státy opatření uvedená v prvním pododstavci, předloží 

nejpozději do dne 30. června 2011 Komisi zprávu o rovnocennosti těchto 

opatření a opatření uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku. Tyto 

zprávy předkládají členské státy Komisi každé tři roky. Zprávy mohou 

být zahrnuty do akčních plánů energetické účinnosti uvedených v čl. 14 

odst. 2 směrnice 2006/32/ES. 
 
5. Poté, co Komise od členského státu obdrží vnitrostátní zprávu o 

provádění možnosti popsané v odstavci 4, může požádat o další 

konkrétní informace týkající se požadavků a rovnocennosti opatření 

podle uvedeného odstavce. V takovém případě předloží dotyčný členský 

stát během devíti měsíců požadované informace nebo navrhne změny. 
Článek 16 1. Po každé inspekci otopné soustavy nebo klimatizačního systému se 

vydává inspekční zpráva. Inspekční zpráva obsahuje výsledky inspekce 

provedené podle článku 14 nebo 15 a obsahuje doporučení týkající se 

nákladově efektivního zlepšení energetické náročnosti soustavy či 

systému, u nichž byla inspekce provedena.  
Tato doporučení mohou být založena na srovnání energetické náročnosti 

systému, u něhož byla provedena inspekce, s energetickou náročností 

nejlepšího dostupného proveditelného systému a systému podobného 

typu, jehož všechny příslušné prvky dosahují úrovně energetické 

náročnosti, již vyžadují platné právní předpisy. 
2. Inspekční zpráva se předá vlastníku či nájemci budovy. 

406/2000 
ve znění 

3/2020 

§ 6a odst. 1 

písm. a) 
(1) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že 

společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce 5) jsou u 

provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému 

vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni 
a) zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž 

výsledkem je písemná zpráva o kontrole systému vytápění a 

kombinovaného systému vytápění a větrání, 

  

  406/2000 § 6a odst. 3 (3) Zpráva o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému   
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ve znění 

3/2020 
vytápění a větrání podle odstavce 1 a zpráva o kontrole systému 

klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání podle 

odstavce 2 musí být zpracována v souladu s prováděcím právním 

předpisem podle odstavce 6. 
  194/2013 § 3 (1) Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie, které nejsou 

provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie a rozvod 

tepelné energie2), jejíž vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce, 

obsahuje 
a) identifikační údaje o budově, kotli a rozvodech tepelné energie, 
b) podrobný popis budovy, kotle a rozvodů tepelné energie, 
c) hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie podle § 2, 
d) údaje o energetickém specialistovi, 
e) datum kontroly a 
f) ostatní údaje, kterými jsou fotodokumentace provedená při kontrole a 

kopie oprávnění energetického specialisty. 
(2) Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie, které jsou 

provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie a rozvod 

tepelné energie, jejíž vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, 

obsahuje 
a) identifikační údaje o kotli, kotelně a rozvodech tepelné energie, 
b) podrobný popis kotle, kotelny a rozvodů tepelné energie, 
c) hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie podle § 2, 
d) údaje o osobě, která provedla kontrolu, 
e) datum kontroly a 
f) ostatní údaje, kterými je fotodokumentace provedená při kontrole. 
(3) V případě, že se nejedná o první kontrolu provedenou podle této 

vyhlášky nebo první kontrolu po uvedení kotle a rozvodů tepelné energie 

do provozu, může v částech zprávy o kontrole kotlů a rozvodů tepelné 

energie uvedených v odstavci 1 písm. a), b) nebo f) nebo v odstavci 2 
písm. a), b) nebo f), pokud v nich nedošlo od předchozí kontroly ke 

změně, být uveden křížek. U hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k 

potřebám tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v případě kotle 

umístěného přímo v zásobované budově, které je součástí hodnocení 

kotle a rozvodů tepelné energie podle odstavce 1 písm. c), není nutné 

hodnocení opakovat, pokud od předchozí kontroly nedošlo vlivem 

provedených opatření ke změně spotřeby tepla pro vytápění a přípravu 

teplé vody. Součástí takové zprávy je předchozí zpráva o kontrole kotlů a 

rozvodů tepelné energie, která obsahuje vyplněné všechny části zprávy 

uvedené v odstavci 1 nebo 2. 
------------------------------------------------------------------ 
2) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 
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znění pozdějších předpisů. 
  193/2013 § 4 (1) Zpráva o kontrole klimatizačního systému obsahuje 

a) identifikační údaje budovy a klimatizačního systému, 
b) podrobný popis budovy a klimatizačního systému, 
c) hodnocení klimatizačního systému podle § 3, 
d) údaje o energetickém specialistovi, 
e) datum provedení kontroly a 
f) ostatní údaje, kterými jsou schéma klimatizačního 
systému, fotodokumentace provedená při kontrole a kopie oprávnění 

energetického specialisty. 
(2) Vzor zprávy o kontrole klimatizačního systému je uveden v příloze č. 

1 k této vyhlášce. 
(3) V případě, že se nejedná o první kontrolu provedenou podle této 

vyhlášky nebo první kontrolu po uvedení klimatizačního systému do 

provozu, může v částech zprávy o kontrole klimatizačního systému 

uvedených v odstavci 1 písm. a), b) nebo f), pokud v nich nedošlo od 

předchozí kontroly ke změně, být uveden křížek. U hodnocení 

dimenzování klimatizačního systému v porovnání s požadavky na 

chlazení budovy, které je součástí hodnocení klimatizačního systému 

podle odstavce 1 písm. c), není nutné hodnocení opakovat, pokud od 

předchozí kontroly nedošlo vlivem provedených opatření ke změně 

spotřeby chladu dotčené budovy. Součástí takové zprávy je předchozí 

zpráva o kontrole klimatizačního systému, která obsahuje vyplněné 

všechny části zprávy uvedené v odstavci 1. 

  

Článek 17  Členské státy zajistí, aby certifikace energetické náročnosti budovy a 

inspekce otopných soustav a klimatizačních systémů byly prováděny 

nezávislým způsobem kvalifikovanými nebo akreditovanými odborníky 

působícími jako osoby samostatně výdělečně činné nebo jako 

zaměstnanci veřejných orgánů nebo soukromých podniků.  
Odborníci musí být akreditováni s ohledem na jejich způsobilost.  
Členské státy zpřístupní veřejnosti informace o odborné přípravě a o 

akreditacích. Členské státy zajistí, aby byly veřejnosti zpřístupněny buď 

pravidelně aktualizované seznamy kvalifikovaných nebo akreditovaných 

odborníků, nebo pravidelně aktualizované seznamy akreditovaných 

společností poskytujících služby takovýchto odborníků. 

406/2000 
ve znění  

3/2020 

§ 10 (1) Energetický specialista na základě oprávnění k výkonu činnosti 

energetického specialisty uděleného ministerstvem 
a) provádí energetický audit a zpracovává energetický posudek, 
b) zpracovává průkaz, 
c) provádí kontroly provozovaných systémů vytápění a kombinovaných 

systémů vytápění a větrání, nebo 
d) provádí kontroly provozovaných systémů klimatizace a 
kombinovaných systémů klimatizace a větrání. 
 
(2) Ministerstvo na žádost udělí oprávnění k výkonu činnosti 

energetického specialisty 
a) fyzické osobě, která 
1. složí odbornou zkoušku podle § 10a; odbornou zkoušku musí složit 

též v případě, jestliže bylo této osobě zrušeno oprávnění podle § 10b 

odst. 2, 
2. je plně svéprávná, 
3. je bezúhonná a 
4. je odborně způsobilá, nebo 

PT  
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b) právnické osobě, která 
1. je bezúhonná a 
2. určí alespoň 1 fyzickou osobu, která je k žadateli v pracovním nebo 

obdobném poměru a která podepsala souhlas s výkonem činnosti pro 

právnickou osobu (dále jen "určená osoba"); tato určená osoba musí být 

držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty k 

činnosti podle odstavce 1 a splňuje povinnost podle odstavce 8. 
 
(3) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která 

byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně v 

souvislosti s předmětem činnosti energetického specialisty, pokud se na 

ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se prokazuje 
výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ministerstvo si za účelem prokázání 

bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu 7) 

způsobem umožňujícím dálkový přístup výpis z evidence Rejstříku 

trestů. 
 
(4) Dále se bezúhonnost prokazuje 
a) u fyzické osoby s místem trvalého nebo jiného pobytu mimo území 

České republiky a u osoby, která se v posledních 5 letech nepřetržitě 

zdržovala mimo území České republiky po dobu delší než 3 měsíce, 

dokladem obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů, který není ke 

dni podání žádosti starší než 3 měsíce a který je vydaný k tomu 

oprávněným orgánem státu trvalého nebo jiného pobytu této osoby a 

států, ve kterých se tato osoba v posledních 5 letech nepřetržitě 

zdržovala po dobu delší než 3 měsíce; pokud stát trvalého nebo jiného 

pobytu této osoby není totožný se státem, jehož je tato osoba občanem, 

též dokladem vydaným státem, jehož je občanem; za účelem doložení 

bezúhonnosti fyzické osoby, která je nebo byla občanem jiného 

členského státu Evropské unie nebo má nebo měla adresu bydliště v 

jiném členském státě Evropské unie, lze bezúhonnost prokázat též 

výpisem z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace o 

jejích pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících 

údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu, který 

není ke dni podání žádosti starší než 3 měsíce, 
b) u právnické osoby se sídlem mimo území České republiky dokladem 

obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů, který není ke dni podání 

žádosti starší než 3 měsíce a který je vydaný k tomu oprávněným 

orgánem státu sídla, nebo 
c) čestným prohlášením o bezúhonnosti ve smyslu odstavce 3, které není 

ke dni podání žádosti starší než 3 měsíce, nevydává-li stát, ve kterém má 

fyzická osoba trvalý nebo jiný pobyt nebo právnická osoba sídlo, doklad 
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podle písmene a) nebo b). 
 
(5) Fyzická osoba je odborně způsobilá, získala-li 
a) vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářských, magisterských nebo 

doktorských studijních programech v oblasti technických věd a jejich 

oborech energetiky, energetických zařízení, stavebnictví nebo v oblasti 

vzdělávání elektrotechnika, energetika, stavebnictví podle právního 

předpisu upravujícího oblasti vzdělávání ve vysokém školství 21) nebo 

ve studijních oborech obdobných těmto oblastem a má 3 roky praxe v 

oboru, 
b) střední vzdělání s maturitní zkouškou absolvováním vzdělávacího 

programu v oborech energetiky, energetických zařízení nebo 

stavebnictví a má 6 let praxe v oboru, nebo 
c) vyšší odborné vzdělání absolvováním akreditovaného vzdělávacího 

programu v oborech vzdělávání zaměřených na energetiku, energetická 

zařízení nebo stavebnictví a má 5 let praxe v oboru. 
 
(6) Žádost o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického 

specialisty se podává na formuláři stanoveném prováděcím právním 

předpisem a obsahuje kromě náležitostí stanovených správním řádem v 

případě 
a) fyzické osoby kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost, 
b) právnické osoby kopii rozhodnutí o udělení oprávnění k výkonu 

činnosti energetického specialisty určené osobě, kopii dokladu o 

pracovním nebo obdobném poměru s určenou osobou a písemný souhlas 

s výkonem činnosti určené osoby. 
 
(7) Energetický specialista je povinen 
a) předat zprávu o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného 

systému vytápění a větrání a zprávu o kontrole systému klimatizace a 
kombinovaného systému klimatizace a větrání, průkaz, písemnou zprávu 

o provedeném energetickém auditu nebo energetický posudek 

zadavateli, 
b) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické 

nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním 

činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a; získané skutečnosti nesmí použít ke 

svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby; zprostit 

energetického specialistu mlčenlivosti může pouze fyzická nebo 

právnická osoba, která zadala energetickému specialistovi provedení 

činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a, ministerstvo v případě § 10b nebo 

stanoví-li tak zvláštní právní předpis, 
c) opatřit písemnou zprávu o provedeném energetickém auditu, 
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energetický posudek, průkaz nebo zprávu o kontrole systému vytápění 

nebo kombinovaného systému vytápění a větrání nebo zprávu o kontrole 

systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání, 

vlastnoručním podpisem, případně podpisem osoby pověřené k jednání, 

svým jménem, svým identifikačním číslem, je-li mu přiděleno, číslem 

dokumentu vygenerovaným z evidence ministerstva o provedených 

činnostech energetického specialisty a číslem oprávnění k výkonu 

činnosti energetického specialisty uděleným ministerstvem a datem 

zpracování; v případě právnické osoby jménem a podpisem osoby 

určené podle odstavce 2 písm. b) bodu 3, 
d) průběžně předávat způsobem umožňujícím dálkový přístup do 

evidence ministerstva o provedených činnostech energetických 

specialistů písemnou zprávu o provedeném energetickém auditu a dále 

údaje týkající se energetického posudku, průkazu, zprávy o kontrole 

systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání a zprávy 

o kontrole systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a 

větrání minimálně v rozsahu stanoveném prováděcím právním 

předpisem, 
e) předkládat na vyžádání ministerstvu, Státní energetické inspekci nebo 

příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2 dokumenty a 

informace vztahující se k činnostem podle § 6a, 7a, 9 a 9a a podklady 

pro zpracování zprávy o kontrole systému vytápění nebo 

kombinovaného systému vytápění a větrání a zprávy o kontrole systému 

klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání, průkazu, 

energetického auditu a energetického posudku stanovené prováděcím 

právním předpisem, 
f) v případě, že se jedná o energetického specialistu oprávněného 

provádět energetický audit a zpracovávat energetický posudek, být 

pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v 

souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného 

plnění byl úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat; 

pojištění musí trvat po celou dobu výkonu činnosti, 
g) neprovádět činnost podle § 6a, 7a, 9 a 9a, pokud 
1. je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo má 

majetkovou účast v právnické osobě, která je vlastníkem nebo 

provozovatelem systémů vytápění, kombinovaných systémů vytápění a 

větrání, systémů klimatizace nebo kombinovaných systémů klimatizace 

a větrání budovy nebo její části nebo energetického hospodářství, které 

jsou předmětem kontroly nebo u kterých se provádí energetický audit, 

anebo na které zpracovává energetický posudek nebo průkaz, nebo 
2. je osobou blízkou k osobám podle bodu 1 nebo je osobou ovládající 

osobu podle bodu 1, 
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h) uchovávat po dobu 5 let zprávy o kontrole systému vytápění nebo 

kombinovaného systému vytápění a větrání a zprávy o kontrole systému 

klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání, průkazu, 

provedení energetického auditu a vypracování energetického posudku 

včetně podkladů pro jejich zpracování stanovené v prováděcím právním 

předpise a 
i) oznámit ministerstvu do 1 měsíce od doby, kdy nastala, změnu 

skutečností rozhodných pro udělení oprávnění k výkonu činnosti 

energetického specialisty podle odstavce 2. 
 
(8) Energetický specialista je dále povinen absolvovat vzdělávací akce 

zařazené do průběžného aktualizačního vzdělávání podle § 10a (dále jen 

"průběžné vzdělávání") v období do 3 let od udělení oprávnění k výkonu 

činnosti energetického specialisty nebo od ukončení posledního 

průběžného vzdělávání a získat potřebný počet kreditů stanovený 

prováděcím právním předpisem účastí na vzdělávacích akcích 

průběžného vzdělávání. 
 
(9) Energetický specialista, který je držitelem oprávnění k výkonu 

činnosti energetického specialisty jako právnická osoba, splňuje 

povinnost podle odstavce 8 prostřednictvím jím určené osoby. 
 
(10) Formulář žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti 

energetického specialisty a rozsah údajů předávaných energetickým 

specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech 

energetických specialistů stanoví prováděcí právní předpis. 
 

(11) Povinnosti energetického specialisty podle odstavce 7 se nevztahují 

na energetického specialistu, který vykonává činnost pro právnickou 

osobu jako osoba určená, s výjimkou povinnosti podle odstavce 7 písm. 

b), c) a g). Osoba určená je povinna zpracovat písemnou zprávu o 

provedeném energetickém auditu, energetický posudek, průkaz nebo 

zprávu o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému 

vytápění a větrání nebo zprávu o kontrole systému klimatizace a 

kombinovaného systému klimatizace a větrání v souladu s prováděcími 

právními předpisy. 
  406/2000 

ve znění 

3/2020 

§ 10a (1) Odborná zkouška je pořádána Státní energetickou inspekcí. 
 
(2) Odborná zkouška se provádí před zkušební komisí jmenovanou 

Státní energetickou inspekcí, skládá se z ústní a písemné části a je 

zakončena protokolem o výsledku zkoušky, který Státní energetická 

inspekce bez zbytečného odkladu po vykonání zkoušky předá 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               ST 32010L0031.doc      str. 44 z 62   

Celex: 32010L0031 Lhůta pro 

implementaci 
9. 7. 2012 Úřední 

věstník                     
L 153 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Ing. Hana Schvarczová, 18. 5. 2020 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov Schválil    (jméno+datum): Ing. Vladimír Sochor 18. 5. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

ministerstvu. 
 
(3) Obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného 

vzdělávání, pravidla pro jmenování a jednání zkušební komise a odborné 

komise pro výběr vzdělávacích akcí zařazených do průběžného 

vzdělávání stanoví prováděcí právní předpis. 
 
(4) Průběžné vzdělávání zajišťuje Státní energetická inspekce. Průběžné 

vzdělávání upevňuje, prohlubuje a aktualizuje odborné znalosti v oblasti 

nakládání s energií a jejího užití pro zajištění provozu budov, úspor 

energie, energetické náročnosti budov a energetického hospodářství, 

účinnosti užití energie zdrojů tepla a výroben elektřiny včetně těch, které 

využívají obnovitelné zdroje energie a druhotné zdroje energie a 

kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. 
 

(5) Výběr vzdělávacích akcí a stanovení počtu kreditů za vzdělávací akci 

je prováděn odbornou komisí jmenovanou Státní energetickou inspekcí 

minimálně dvakrát za kalendářní rok. Pravidla pro výběr vzdělávacích 

akcí stanoví prováděcí právní předpis. 
  406/2000 

ve znění  

3/2020 

§ 10b (1) Ministerstvo udělí oprávnění k výkonu činnosti energetického 

specialisty žadateli, který splňuje podmínky pro udělení oprávnění k 

výkonu činnosti energetického specialisty, a zapíše jej do seznamu 

energetických specialistů. Ode dne podání žádosti do dne předání 

protokolu o výsledku odborné zkoušky Státní energetickou inspekcí 

ministerstvu neběží lhůta pro vydání rozhodnutí. 
 
(2) Ministerstvo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty 

zruší v případě, že energetický specialista 
a) přestal splňovat podmínky pro udělení oprávnění k výkonu činnosti 
energetického specialisty, 
b) opakovaně spáchá přestupek podle § 12 odst. 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 

nebo 4 anebo podle § 12a odst. 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 nebo 4; 

přestupek je spáchán opakovaně, pokud před uplynutím 5 let ode dne, 

kdy rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek nabylo právní moci, byl 

znovu spáchán přestupek, který naplňuje stejnou skutkovou podstatu; v 

tomto případě může být podána žádost o udělení oprávnění k výkonu 

činnosti energetického specialisty po 1 roce od doručení rozhodnutí o 

zrušení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, 
c) se neúčastní vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání 

podle § 10 odst. 8 v rozsahu stanoveném prováděcím právním 

předpisem, 
d) neoznámí ministerstvu do 1 měsíce od doby, kdy nastala, změnu 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               ST 32010L0031.doc      str. 45 z 62   

Celex: 32010L0031 Lhůta pro 

implementaci 
9. 7. 2012 Úřední 

věstník                     
L 153 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Ing. Hana Schvarczová, 18. 5. 2020 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov Schválil    (jméno+datum): Ing. Vladimír Sochor 18. 5. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

skutečností rozhodných pro udělení oprávnění k výkonu činnosti 

energetického specialisty podle § 10 odst. 7 písm. i), nebo 
e) požádá o zrušení oprávnění k výkonu energetického specialisty. 
 
(3) Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty zaniká 
a) fyzické osobě její smrtí nebo jejím prohlášením za mrtvou, 
b) právnické osobě jejím zánikem, zveřejněním rozhodnutí o vyhlášení 

moratoria, nabytím právní moci rozhodnutí o úpadku nebo nabytím 

právní moci rozhodnutí o zavedení nucené správy, nebo 
c) právní mocí rozhodnutí o zrušení oprávnění k výkonu činnosti 

energetického specialisty. 
 
(4) Jestliže oprávnění k výkonu energetického specialisty podle odstavce 

3 zanikne, ministerstvo energetického specialistu ze seznamu 

energetických specialistů bez zbytečného odkladu vyškrtne. 
 

(5) Energetický specialista je po doručení rozhodnutí ministerstva o 

zrušení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty povinen 

okamžitě tuto činnost ukončit; rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá 

odkladný účinek. 
  406/2000 

ve znění 

3/2020 

§ 10c (1) Do seznamu energetických specialistů vedeného ministerstvem se 

zapisují u oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty 

uděleného fyzické osobě následující údaje 
a) číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, 
b) jméno a příjmení, 
c) druh oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a datum 

zápisu, popřípadě datum zániku oprávnění k výkonu energetického 

specialisty, 
d) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě adresa místa bydliště mimo 
území České republiky, pokud fyzická osoba nemá trvalý pobyt na území 

České republiky, 
e) další kontaktní údaje, zejména telefonní číslo, adresa elektronické 

pošty, 
f) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, 
g) obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele, identifikační číslo 

osoby, adresa sídla nebo místa podnikání, pokud energetický specialista 

není osobou samostatně výdělečně činnou. 
 
(2) Do seznamu energetických specialistů vedeného ministerstvem se 

zapisují u oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty 

uděleného právnické osobě následující údaje 
a) číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, 
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b) obchodní firma nebo název, sídlo právnické osoby a jméno a příjmení 

osoby pověřené jednáním, 
c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 
d) adresa sídla, 
e) druh oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a datum 

zápisu, popřípadě datum zániku oprávnění k výkonu energetického 

specialisty, 
f) další kontaktní údaje, zejména telefonní číslo, adresa elektronické 
pošty, 
g) jméno a příjmení osob určených pro udělení oprávnění k výkonu 

činnosti energetického specialisty. 
 
(3) Údaje ze seznamu energetických specialistů podle odstavců 1 a 2 

jsou veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva. 
Článek 18 1. Členské státy zajistí, aby byly v souladu s přílohou II zavedeny nezávislé 

kontrolní systémy certifikátů energetické náročnosti a zpráv o inspekci 

otopných soustav a klimatizačních systémů. Členské státy mohou zavést 

oddělené systémy pro kontrolu certifikátů energetické náročnosti a pro 

kontrolu zpráv o inspekcích otopných soustav a klimatizačních systémů. 
2. Členské státy mohou přenést odpovědnost za provádění nezávislých 

kontrolních systémů.  
Pokud se tak členské státy rozhodnou, zajistí, aby nezávislé kontrolní 

systémy byly prováděny v souladu s přílohou II. 
3. Členské státy vyžadují, aby certifikáty energetické náročnosti a 

inspekční zprávy uvedené v odstavci 1 byly na požádání zpřístupněny 

příslušným orgánům nebo subjektům. 

406/2000 
ve znění 

3/2020 

§ 6a odst. 7 Státní energetická inspekce každoročně kontroluje zprávy podle 

odstavce 3 písm. e); jejich počet musí odpovídat alespoň jedné dvacetině 

zpráv vydaných v předcházejícím kalendářním roce. 

PT  

  406/2000 
ve znění 
177/2006 
103/2015 
3/2020 

§ 13 odst. 1 (1) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy8) při 

ochraně zájmů chráněných tímto zákonem v řízeních, která provádějí jiné 

stavební úřady, než jsou stavební úřady uvedené v odstavci 3 nebo 4. 

Státní energetická inspekce vydává v těchto řízeních závazná stanoviska, 

jedná-li se o výstavbu výroben elektřiny nebo výroben tepla o celkovém 

tepelném příkonu nad 20 MW, s výjimkou výroben elektřiny, na které 

ministerstvo vydalo státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny podle 

energetického zákona. Dále Státní energetická inspekce v těchto řízeních 

vydává závazná stanoviska, pokud je stanovena povinnost vypracovat 

průkaz pro účely výstavby nové budovy nebo větší změny dokončené 

budovy u budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 

m2. 

  

  9936     
Článek 19  Komise, které je nápomocen výbor zřízený článkem 26, vyhodnotí 

nejpozději do 1. ledna 2017 tuto směrnici z hlediska zkušeností 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje postup 

NT  
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získaných během jejího uplatňování a z hlediska pokroku, jehož bylo 

dosaženo, a v případě potřeby předloží návrhy 
Evropské komise. 

Článek 20 1. 1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k informování vlastníků nebo 

nájemců budov nebo ucelených částí budov o různých metodách a 

praktických postupech ke snižování energetické náročnosti. 
2. Členské státy zejména poskytnou vlastníkům nebo nájemcům budov 

informace o certifikátech energetické náročnosti a inspekčních zprávách, 

jejich účelu a cílech, o nákladově efektivních způsobech snižování 

energetické náročnosti budovy a případně o finančních nástrojích 

dostupných pro účely snížení energetické náročnosti budovy.  
Komise je členským státům na jejich žádost nápomocna při vedení 

informačních kampaní pro účely odstavce 1 a prvního pododstavce 

tohoto odstavce, které mohou být předmětem programů Unie. 
3. Členské státy zajistí dostupnost pokynů a odborné přípravy pro 

subjekty odpovědné za provádění této směrnice. Tyto pokyny a odborná 

příprava se zaměřují na význam snižování energetické náročnosti a 

umožňují úvahy o optimální kombinaci zlepšení v oblasti energetické 

účinnosti, o využívání energie z obnovitelných zdrojů a využívání 

ústředního vytápění a chlazení při plánování, projektování, výstavbě a 

renovaci průmyslových či obytných oblastí. 
4. Komise se vyzývá, aby průběžně zlepšovala své informační služby, 

zejména internetové stránky, jež byly vytvořeny jakožto evropský portál 

pro energetickou účinnost v budovách určených občanům, odborníkům a 

orgánům, aby tak členským státům napomohla v jejich úsilí v oblasti 

informovanosti a zvyšování povědomí. Informace uvedené na těchto 

internetových stránkách by mohly zahrnovat odkazy na příslušné právní 

předpisy Unie i na příslušné vnitrostátní, regionální a místní právní 

předpisy, odkazy na internetové stránky EUROPA obsahující národní 

akční plány energetické účinnosti, odkazy na dostupné finanční nástroje, 

jakož i příklady osvědčených postupů na celostátní, regionální a místní 

úrovni. Pokud jde o Evropský fond pro regionální rozvoj, Komise 

pokračuje ve svých informačních službách a dále je posiluje, a to s cílem 

usnadnit používání dostupných finančních prostředků tím, že 

zúčastněným subjektům, včetně celostátních, regionálních a místních 

orgánů poskytne pomoc a informace, pokud jde o možnosti financování, 

s přihlédnutím k nejnovějším změnám regulačního rámce. 

406/2000 
ve znění 
177/2006 
165/2012
3/2020 

§ 5 odst. 3 
písm. f) 

(3) K uskutečnění Programu mohou být poskytovány dotace ze státního 

rozpočtu na 
f) osvětu, výchovu, vzdělávání a poradenství v oblasti nakládání s energií, 

využívání a přínosů obnovitelných a druhotných zdrojů energie, 

PT  

 2.  406/2000 
ve znění 

177/2006 
318/2012 
103/2015 

§ 5 odst. 3 
písm. i) 

(3) K uskutečnění Programu mohou být poskytovány dotace ze státního 

rozpočtu na 
i) zavádění systémů hospodaření s energií, průkazu energetické 

náročnosti budov a provádění energetických auditů a energetických 

posudků, 
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3/2020 
 3.  406/2000 

ve znění 

177/2006 
318/2012 
310/2013 
103/2015 
3/2020 

§ 11 (1) Ministerstvo 
a) zpracovává návrhy Státní energetické koncepce, provádí její aktualizaci 

a vyhodnocování, 
b) zpracovává Plán renovace budov ústředních institucí, který vychází ze 

Systému monitoringu spotřeby energie podle § 9b odst. 3, a Národní akční 

plán energetické účinnosti, jehož součástí jsou Národní akční plán na 

zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie a Strategie 

renovace fondu obytných a komerčních budov v České republice, provádí 

jejich aktualizaci a vyhodnocení,, 
d) rozhoduje o přidělování dotací z Programu, 
e) sleduje vývoj účinnosti užití energie a energetické náročnosti budov a 

působí na snižování její spotřeby a snížení negativních dopadů na životní 

prostředí při nakládání s energií a využívání energie z obnovitelných a 

druhotných zdrojů, 
f) vyhodnocuje a propaguje výsledky Programu, 
g) zabezpečuje činnosti spojené s poradenstvím, vzděláváním a propagací 

efektivního využívání energie h) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti 

nakládání s energií za účelem zahraniční pomoci, účasti České republiky v 
mezinárodních organizacích a prezentace dosažených výsledků, 
i) vydává a zrušuje oprávnění energetického specialisty, vede seznam 

energetických specialistů, je uznávacím orgánem podle zvláštního 

právního předpisu 5a) a vede seznam osob, kterým byla uznána odborná 

kvalifikace podle zvláštního právního předpisu 5a), 
j) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního 

rozvoje, 
k) informuje Evropskou komisi o plnění závazků vyplývajících ze směrnic 

a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, 
l) zveřejňuje a aktualizuje informace ohledně jednotlivých forem podpory 

pro úspory energie a pro zařízení využívající energii z obnovitelných a 

druhotných zdrojů energie, 
m) vede Systém monitoringu spotřeby energie, 
n) vede evidenci ministerstva o provedených činnostech energetických 

specialistů, 
o) vede seznam poskytovatelů energetických služeb, 
p) zpracovává a předává Evropské komisi zprávu o pokroku dosaženém 

při plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti, 
q) zpracovává a předává Evropské komisi statistické údaje týkající se 

kombinované výroby elektřiny a tepla, 
r) připravuje metodiku vyhodnocování statistických údajů týkajících se 

energetické účinnosti v rámci programů financovaných z veřejných 
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prostředků, provádí jejich sběr a zpracování a předává je Evropské komisi. 

(2) Činnostmi podle odstavce 1 může ministerstvo pověřit organizační 

složku státu. 
Článek 21  S cílem usnadnit účinné provádění této směrnice konzultují členské státy 

zúčastněné subjekty včetně místních a regionálních orgánů, v souladu s 

platnými vnitrostátními právními předpisy a s konkrétní situací. Tyto 

konzultace jsou zejména významné pro použití článků 9 a 20. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Ustanovení má deklaratorní či jiný obecný soft law charakter a nemá 

žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo právnických osob, ani 

do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem 

veřejné správy 

NT  

Článek 22  Komise přizpůsobí body 3 a 4 přílohy I technickému pokroku 

prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článků 23, 24 a 25. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice 

Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje postup 

Evropské komise. 

NT  

Článek 23  1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 22 

je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje dnem 8. července 2010. 

Komise předloží zprávu o přenesených pravomocích nejpozději šest 

měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud je Evropský 

parlament nebo Rada nezruší v souladu s článkem 24. 
2. Aniž je dotčena lhůta uvedená v čl. 5 odst. 1, je pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 5 svěřena Komisi do 30. 

června 2012. 
3. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí 

současně Evropskému parlamentu a Radě. 
4. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi 

podléhá podmínkám stanoveným v článcích 24 a 25. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje postup 
Evropské komise. 

NT  

Článek 24  1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článcích 5 a 22 zrušit. 
2. Orgán, který zahájí interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit 

přenesení pravomoci, se vynasnaží uvědomit v přiměřené lhůtě před 

přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede přenesené 

pravomoci, jejichž přenesení by mělo být zrušeno, a možné důvody 

tohoto zrušení. 
3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže 

určených. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, 

který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v 

přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské 

unie. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje postup 

orgánů Evropské unie. 

NT  

Článek 25  1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené 

pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.  
Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o 

dva měsíce. 
2. Pokud Evropský parlament ani Rada v uvedené lhůtě námitky proti 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje postup 

orgánů Evropské unie. 

NT  
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aktu v přenesené pravomoci nevysloví, bude akt zveřejněn v Úředním 

věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost dnem v něm stanoveným.  
Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku 

Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím uvedené lhůty, pokud 

Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém záměru námitky 

nevyslovit. 
3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu 

Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje 

námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní. 
Článek 26  1. Komisi je nápomocen výbor.  

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 

1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Ustanovení má pouze proklamativní charakter. 

NT  

Článek 27  Členské státy stanoví pravidla k sankcím za porušení vnitrostátních 

právních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá 

opatření nezbytná k zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí 

být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tyto předpisy 

Komisi do 9. ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí veškeré následné 

změny, které se jich týkají. 

406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 
3/2020 

§ 12 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty, 
b) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie 

nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1, 
c) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a 
vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití rozvodů 

energie podle § 6 odst. 2, 
d) jako vlastník budovy nebo v případě, že nevzniklo společenství 

vlastníků jednotek, správce nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 

1, 
e) jako vlastník budovy nebo v případě, že nevzniklo společenství 

vlastníků jednotek, správce nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 

2 ,f) jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z 

povinností podle § 7 odst. 1, 
g) g) jako stavebník, vlastník budovy nebo v případě, že nevzniklo 

společenství vlastníků jednotek, správce nebo vlastník energetického 

hospodářství nesplní 
1. některou z povinností při změnách dokončených budov podle § 7 odst. 2 

nebo 3, 
2. některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1, nebo 
3. některou z povinností podle § 9a odst. 1 nebo 4, 
h) jako vlastník budovy, v případě, že nevzniklo společenství vlastníků 

jednotek, správce nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 2,i) jako 

vlastník jednotky nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 3 nebo 7, 
j) jako vlastník nebo uživatel bytu nebo nebytových prostor neumožní 

instalaci, údržbu nebo kontrolu přístrojů 
1. regulujících dodávku tepelné energie podle § 7 odst. 4 písm. a) nebo 
2. registrujících dodávku tepelné energie podle § 7 odst. 4 písm. e) na 

základě výzvy vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo 

PT  
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v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce, 
k) jako konečný zákazník neumožní instalaci, údržbu nebo kontrolu 

stanoveného měřidla podle § 7 odst. 4 písm. d), 
l) jako vlastník energetického zařízení neposkytne na výzvu 

podklady 
1. pro zpracování nebo vyhodnocení státní energetické koncepce podle § 3 

odst. 5, 
2. 2. pro zpracování územní energetické koncepce podle § 4 odst. 10, nebo 
3. zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce v 

uplynulém období podle § 4 odst. 10, 
m) jako energetický specialista nebo osoba určená 
1. zpracuje zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému 

vytápění a větrání nebo zprávu o kontrole systému klimatizace a 

kombinovaného systému klimatizace a větrání v rozporu s § 6a odst. 3, 
2. zpracuje průkaz v rozporu s § 7a odst. 4 písm. c), 
3. zpracuje písemnou zprávu o provedeném energetickém auditu v rozporu 

s § 9 odst. 7 nebo 8, 
4. zpracuje energetický posudek v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b), 
5. nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 7, nebo 
6. okamžitě neukončí činnost podle § 10b odst. 5. 
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) nebo e), 

odstavce 1 písm. g) bodu 2 nebo 3, odstavce 1 písm. h), i), j), k) nebo l) 

nebo odstavce 1 písm. m) bodu 5, nebo 
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo 

f), odstavce 1 písm. g) bodu 1 nebo odstavce 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 nebo 

4 nebo 6. 
  9936     
  406/2000 

ve znění 

318/2012 
103/2015 
183/2017 
3/2020 

§ 12a odst. 1  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu 

tím, že 
a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty, 
b) jako vlastník energetického zařízení nebo držitel licence na podnikání 

v energetických odvětvích neposkytne na výzvu podklady pro 
1. zpracování nebo vyhodnocení státní energetické koncepce podle § 3 

odst. 5, 
2. 2. zpracování územní energetické koncepce podle § 4 odst. 10, nebo 
3. zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce v 

uplynulém období podle § 4 odst. 10,, 
c) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie 

nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1, 
d) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a 

vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití rozvodů 
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Poznámka 
 

energie podle § 6 odst. 2, 
e) jako dodavatel zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů v 

rozporu s § 6 odst. 3 uvede v technické dokumentaci nebo návodu na 

použití nesprávné, zkreslené nebo neúplné informace, 
f) f) jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v 

případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce nesplní 

některou z povinností podle § 6a odst. 1, 
g) jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v 

případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce nesplní 

některou z povinností podle § 6a odst. 2,h) jako stavebník při výstavbě 

nové budovy nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 1, 
i) i) jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek 

nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce1. 

nesplní některou z povinností při změnách dokončených budov podle § 7 

odst. 2 nebo 3, nebo 
2. nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1, 
j) j) jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v 

případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce nesplní 

některou z povinností podle § 7a odst. 2, 
k) jako stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že 

společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce nebo vlastník budovy 

nebo energetického hospodářství 
1. nezajistí energetický posudek pro některý z účelů podle § 9a odst. 1, 

nebo 
2. neoznámí ministerstvu provedení energetického posudku podle § 9a 

odst. 4 písm. a),l) jako vlastník jednotky nesplní některou z povinností 

podle § 7a odst. 3 nebo 7, 
m) jako energetický specialista 
1. zpracuje zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému 

vytápění a větrání nebo zprávu o kontrole systému klimatizace a 

kombinovaného systému klimatizace a větrání v rozporu s § 6a odst. 3, 
2. zpracuje průkaz v rozporu s § 7a odst. 4 písm. c), 
3. zpracuje písemnou zprávu o provedeném energetickém auditu v rozporu 

s § 9 odst. 7 nebo 8, 
4. zpracuje energetický posudek v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b), 
5. nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 7, nebo 
6. okamžitě neukončí činnost podle § 10b odst. 5, 
n) jako zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neuvede klasifikační třídu 

ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech 

podle § 7a odst. 2 písm. e) nebo § 7a odst. 3 písm. d) nebo neuchová po 

dobu 3 let předanou grafickou část průkazu, 
o) jako podnikatel, 
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1. nezajistí provedení energetického auditu podle § 9 odst. 1 nebo 2, nebo 
2. nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 7, 8 nebo 9, 
p) v rozporu s § 10d odst. 2 nezajistí výkon odborných činností 

spočívajících v instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z 

obnovitelných zdrojů energie pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli 

příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace, 
q) jako poskytovatel energetických služeb neoznámí bez zbytečného 
odkladu změny v evidovaných údajích podle § 10f odst. 5,  

  406/2000 
ve znění 

3/2020 

§ 12a odst. 4 (4) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g), 

odstavce 1 písm. i) bodu 2, odstavce 1 písm. j), k) nebo l), odstavce 1 

písm. m) bodu 5 nebo odstavce 1 písm. n), p), q) nebo r), nebo 
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d) nebo 

h), odstavce 1 písm. i) bodu 1, odstavce 1 písm. m) bodu 1, 2, 3, 4 nebo 6, 

odstavce 1 písm. o) nebo s) nebo odstavce 2 nebo 3. 

  

  406/2000 
ve znění 

177/2006 
131/2015 
183/2017 
3/2020 

§ 12b (1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Státní energetická inspekce. 

V prvním stupni územní inspektorát, v jehož územní působnosti se nachází 

místo spáchání přestupku. O odvolání rozhoduje ústřední inspektorát. 
 
 (2) Pokuty vybírá Státní energetická inspekce. 

  

Článek 28  1. Do 9. července 2012 členské státy přijmou a zveřejní právní a správní 

předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 2 až 18, 20 a 27.  
Pokud jde o články 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 a 27, budou tyto 

předpisy používat nejpozději od 9. ledna 2013.  
Pokud jde o články 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 a 16, budou tyto předpisy 

používat na budovy užívané orgány veřejné moci nejpozději od 9. ledna 
2013 a na jiné budovy nejpozději od 9. července 2013.  
Použití čl. 12 odst. 1 a 2 na jednotlivé pronajímané ucelené části budov 

mohou členské státy odložit do dne 31. prosince 2015. To však nesmí mít 

za následek vydání nižšího počtu certifikátů, než kolik by jich bylo 

vydáno v rámci použití směrnice 2002/91/ES v dotyčném členském státě.  
Opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 

nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí 

rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a 

správních předpisech na směrnici 2002/91/ES se považují za odkazy na 

tuto směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení si stanoví členské státy. 
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi členskými státy 

(Českou republikou) a Evropskou komisí, Jedná se o transpoziční a 

notifikační lhůty předpisů Evropské komisi. 

NT  

Článek 29  Směrnice 2002/91/ES, ve znění nařízení uvedeného v části A přílohy IV, 

se zrušuje s účinkem ode dne 1. února 2012, aniž jsou dotčeny povinnosti 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Jedná se o zrušující ustanovení již neplatné směrnice. 

NT  
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Poznámka 
 

členských států týkající se lhůty pro provedení směrnice uvedené v části 

B přílohy IV ve vnitrostátním právu.  
Odkazy na směrnici 2002/91/ES se považují za odkazy na tuto směrnici 

v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze V. 
Příloha I SPOLEČNÝ RÁMEC PRO VÝPOČET ENERGETICKÉ 

NÁROČNOSTI BUDOV 
78/2013 § 3 (1) Ukazatele energetické náročnosti budovy jsou 

a) celková primární energie za rok, 
b) neobnovitelná primární energie za rok, 
c) celková dodaná energie za rok, 
d) dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, 

úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok, 
e) průměrný součinitel prostupu tepla, 
f) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici, 
g) účinnost technických systémů. 
(2) Hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy a 

referenční budovy se stanovují výpočtem na základě dokumentace. V 

případě dokončených budov musí být vstupní údaje pro výpočet v souladu 

se současným stavem budovy. 
(3) Pro výpočet hodnot ukazatelů energetické náročnosti referenční 

budovy se použijí hodnoty parametrů budovy, stavebních prvků a 

konstrukcí a technických systémů budovy uvedené v příloze č. 1 k této 

vyhlášce a parametry typického užívání budovy. 
(4) Výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných energií pro 

technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, 

přípravu teplé vody a osvětlení se provede postupem podle § 4. 
(5) Výpočet celkové primární energie a neobnovitelné primární energie se 
provede postupem podle § 5. 
(6) Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla a součinitelů prostupu 

tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici se provede podle české 

technické normy pro výpočtové metody tepelné ochrany budov2). 
(7) Výpočet účinnosti technických systémů vytápění, chlazení, větrání, 

úpravy vlhkosti vzduchu, přípravy teplé vody a osvětlení se provede podle 

příslušných českých technických norem. 
 
 

PT  

  78/2013 § 4 (1) Dodaná energie je součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné 

energie. Výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných energií se 

provede výpočtovou metodou s intervalem výpočtu nejvýše jednoho 

měsíce a po jednotlivých zónách. 
(2) Celková dodaná energie do budovy se stanoví součtem dílčích 

dodaných energií a vyjádří se také po jednotlivých energonositelích. 
(3) Dílčí dodaná energie na vytápění se stanoví jako součet vypočtené 
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spotřeby energie na vytápění a pomocné energie na provoz technického 

systému pro vytápění podle české technické normy pro výpočet potřeby 
energie pro vytápění a chlazení3) a české technické normy pro tepelné 

soustavy v budovách4) s využitím hodnot typického užívání budov. 
(4) Dílčí dodaná energie na chlazení se stanoví jako součet vypočtené 

spotřeby energie na chlazení a pomocné energie na provoz technického 

systému pro chlazení podle české technické normy pro výpočet potřeby 

energie pro vytápění a chlazení3) s využitím hodnot typického užívání 

budov. 
(5) Dílčí dodaná energie na větrání se stanoví jako součet vypočtené 

spotřeby energie na dopravu vzduchu potřebného pro zajištění požadované 

výměny vzduchu ve vnitřním prostředí a pomocné energie na provoz 

technického systému pro nucené větrání podle české technické normy pro 

větrání budov5) s využitím hodnot typického užívání budov. 
(6) Dílčí dodaná energie na úpravu vlhkosti vzduchu se stanoví jako součet 

vypočtené spotřeby energie na úpravu vlhkosti vzduchu a pomocné 

energie na provoz technického systému pro úpravu vlhkosti vzduchu podle 

české technické normy pro větrání budov5) s využitím hodnot typického 

užívání budov. 
(7) Dílčí dodaná energie na přípravu teplé vody se stanoví jako součet 

vypočtené spotřeby energie na přípravu teplé vody a pomocné energie na 

provoz technického systému pro přípravu teplé vody podle české technické 

normy pro tepelné soustavy v budovách upravující účinnost soustav pro 

přípravu teplé vody6) s využitím hodnot typického užívání budov. 
(8) Dílčí dodaná energie na osvětlení se stanoví jako součet vypočtené 

spotřeby energie na osvětlení a pomocné energie na provoz technického 

systému pro osvětlení podle české technické normy pro energetické 

hodnocení budov upravující energetické požadavky na osvětlení7) s 

využitím hodnot typického užívání budov. Pro zóny, kde o energetické 

náročnosti osvětlení rozhoduje uživatel, se použijí hodnoty platné pro 

referenční budovu. 
(9) Při výpočtu dodané energie platí dále tato pravidla: 
a) do dodané energie se nezapočítává ta část, která slouží k výrobě 

elektřiny nebo tepla, které jsou dodávány mimo budovu, 
b) součástí dodané energie je i v budově v technických systémech 

umístěných podle § 5 odst. 2 písm. a) vyrobená a využitá energie 

slunečního záření, energie větru a geotermální energie s výjimkou 

tepelných čerpadel, 
c) součástí dodané energie při využití tepelného čerpadla je i energie 
okolního prostředí. Ta se vypočte jako rozdíl potřeby energie, kterou 

tepelné čerpadlo dodává, a vypočtené spotřeby energie tepelného čerpadla. 
  78/2013 § 5 (1) Celková primární energie a neobnovitelná primární energie pro   
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hodnocenou budovu se vypočítají jako součet součinů dodané energie, v 

rozdělení po jednotlivých energonositelích, stanovené podle § 4 a 

příslušných faktorů primární energie uvedených v příloze č. 3 k této 

vyhlášce. V případě dodávky vyrobené energie mimo budovu se stejným 

postupem do celkové primární energie a neobnovitelné primární energie 

zahrne i energie dodaná mimo budovu a energie, která slouží k její výrobě. 
(2) Pro účely stanovení celkové primární energie a neobnovitelné primární 

energie pro hodnocenou budovu podle odstavce 1 se započitatelnost 

výroby energie omezuje následujícím způsobem: 
a) technické systémy vyrábějící energii pro její užití v budově nebo pro její 

dodávku mimo budovu musí být umístěny uvnitř systémové hranice v 

hodnocené budově, na hodnocené budově, nejdále však na pomocných 

objektech sloužících hodnocené budově, kterými jsou zejména přístřešky 

pro parkování, oplocení, opěrné stěny, zpevněné plochy nebo na 

bezprostředně k budově přiléhajících pozemcích, 
b) vyrobená energie z technických systémů umístěných podle písmene a) 

se pro hodnocenou budovu započte do primární energie pouze tehdy, 

pokud již nebyla započtena ve prospěch jiných budov, 
c) pokud jsou technické systémy umístěné podle písmene a) použity 

výlučně pro hodnocenou budovu, započte se do primární energie pouze 
jejich využitá výroba energie v každém měsíci, nejvýše však do výše 

příslušných dílčích dodaných energií hodnocené budovy stanovených 

výpočtem podle § 4, 
d) pokud jsou technické systémy vyrábějící energii umístěné podle 

písmene a) napojeny na elektrizační soustavu nebo soustavu zásobování 

tepelnou energií, započte se do primární energie celá jejich využitá výroba 

energie v každém měsíci, nejvýše však na úrovni dvojnásobku celkové 

dodané energie hodnocené budovy stanovené výpočtem podle § 4. 
(3) Neobnovitelná primární energie pro referenční budovu se vypočítá 
a) vynásobením vypočtených spotřeb energie a pomocných energií pro 

jednotlivé technické systémy faktory neobnovitelné primární energie podle 

typů spotřeb uvedenými v tabulce č. 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce a 
b) po 1. lednu 2015 snížením hodnoty neobnovitelné primární energie 

stanovené podle písmene a) o hodnotu uvedenou v tabulce č. 5 přílohy č. 1 

k této vyhlášce. 
  78/2013 § 6 (1) Požadavky na energetickou náročnost nové budovy a budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie, stanovené výpočtem na nákladově optimální 

úrovni, jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti 

hodnocené budovy uvedené v § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) nejsou vyšší než 

referenční hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro referenční 

budovu. 
(2) Požadavky na energetickou náročnost při větší změně dokončené 
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budovy a při jiné než větší změně dokončené budovy, stanovené výpočtem 

na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud 
  
a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených 

v § 3 odst. 1 písm. b) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto 

ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo 
b) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy 

uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty 

těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo 
c) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro 

všechny měněné stavební prvky obálky budovy uvedeného v § 3 odst. 1 

písm. f) není vyšší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické 

náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce a současně 

hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny 

měněné technické systémy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) není nižší než 

referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v 

tabulce č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce. 
(3) Přístavba a nástavba navyšující původní energeticky vztažnou plochu o 

více než 25 % se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů 

energetické náročnosti budovy za novou budovu. 
  78/2013 Příloha 1 Parametry a hodnoty referenční budovy, referenční hodnoty pro měněné 

stavební prvky obálky budovy a referenční hodnoty pro měněné technické 

systémy budovy 
 

  

  78/2013 Příloha 2 Klasifikační třídy energetické náročnosti budovy 
 

  

  78/2013 Příloha 3 Faktory primární energie hodnocené budovy   
  9434     
Příloha II NEZÁVISLÉ KONTROLNÍ SYSTÉMY PRO CERTIFIKÁTY 

ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A INSPEKČNÍ ZPRÁVY 
406/2000 
ve znění 
177/2006 
318/2012 
131/2015 
3/2020 

§ 13a odst. 1 (1)  Kontrolu dodržování ustanovení tohoto zákona a přímo použitelného 

předpisu Unie upravujícího požadavky na štítkování a přímo použitelného 

předpisu Unie upravujícího požadavky na ekodesign provádí Státní 

energetická inspekce.  

PT  

Příloha III SROVNÁVACÍ METODICKÝ RÁMEC PRO STANOVENÍ  

NÁKLADOVĚ OPTIMÁLNÍCH ÚROVNÍ POŽADAVKŮ NA 

ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV A PRVKŮ BUDOV 

78/2013 § 3 (1) Ukazatele energetické náročnosti budovy jsou 
a) celková primární energie za rok, 
b) neobnovitelná primární energie za rok, 
c) celková dodaná energie za rok, 
d) dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, 

úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok, 
e) průměrný součinitel prostupu tepla, 

PT  
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f) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici, 
g) účinnost technických systémů. 
(2) Hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy a 

referenční budovy se stanovují výpočtem na základě dokumentace. V 
případě dokončených budov musí být vstupní údaje pro výpočet v souladu 

se současným stavem budovy. 
(3) Pro výpočet hodnot ukazatelů energetické náročnosti referenční 

budovy se použijí hodnoty parametrů budovy, stavebních prvků a 

konstrukcí a technických systémů budovy uvedené v příloze č. 1 k této 

vyhlášce a parametry typického užívání budovy. 
(4) Výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných energií pro 

technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, 

přípravu teplé vody a osvětlení se provede postupem podle § 4. 
(5) Výpočet celkové primární energie a neobnovitelné primární energie se 

provede postupem podle § 5. 
(6) Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla a součinitelů prostupu 

tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici se provede podle české 

technické normy pro výpočtové metody tepelné ochrany budov2). 
(7) Výpočet účinnosti technických systémů vytápění, chlazení, větrání, 

úpravy vlhkosti vzduchu, přípravy teplé vody a osvětlení se provede podle 

příslušných českých technických norem. 
  78/2013 § 4 (1) Dodaná energie je součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné 

energie. Výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných energií se 

provede výpočtovou metodou s intervalem výpočtu nejvýše jednoho 

měsíce a po jednotlivých zónách. 
(2) Celková dodaná energie do budovy se stanoví součtem dílčích 

dodaných energií a vyjádří se také po jednotlivých energonositelích. 
(3) Dílčí dodaná energie na vytápění se stanoví jako součet vypočtené 

spotřeby energie na vytápění a pomocné energie na provoz technického 

systému pro vytápění podle české technické normy pro výpočet potřeby 

energie pro vytápění a chlazení3) a české technické normy pro tepelné 

soustavy v budovách4) s využitím hodnot typického užívání budov. 
(4) Dílčí dodaná energie na chlazení se stanoví jako součet vypočtené 

spotřeby energie na chlazení a pomocné energie na provoz technického 

systému pro chlazení podle české technické normy pro výpočet potřeby 

energie pro vytápění a chlazení3) s využitím hodnot typického užívání 

budov. 
(5) Dílčí dodaná energie na větrání se stanoví jako součet vypočtené 

spotřeby energie na dopravu vzduchu potřebného pro zajištění požadované 

výměny vzduchu ve vnitřním prostředí a pomocné energie na provoz 

technického systému pro nucené větrání podle české technické normy pro 

větrání budov5) s využitím hodnot typického užívání budov. 
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(6) Dílčí dodaná energie na úpravu vlhkosti vzduchu se stanoví jako součet 

vypočtené spotřeby energie na úpravu vlhkosti vzduchu a pomocné 

energie na provoz technického systému pro úpravu vlhkosti vzduchu podle 

české technické normy pro větrání budov5) s využitím hodnot typického 

užívání budov. 
(7) Dílčí dodaná energie na přípravu teplé vody se stanoví jako součet 

vypočtené spotřeby energie na přípravu teplé vody a pomocné energie na 

provoz technického systému pro přípravu teplé vody podle české technické 

normy pro tepelné soustavy v budovách upravující účinnost soustav pro 

přípravu teplé vody6) s využitím hodnot typického užívání budov. 
(8) Dílčí dodaná energie na osvětlení se stanoví jako součet vypočtené 

spotřeby energie na osvětlení a pomocné energie na provoz technického 

systému pro osvětlení podle české technické normy pro energetické 

hodnocení budov upravující energetické požadavky na osvětlení7) s 

využitím hodnot typického užívání budov. Pro zóny, kde o energetické 

náročnosti osvětlení rozhoduje uživatel, se použijí hodnoty platné pro 

referenční budovu. 
(9) Při výpočtu dodané energie platí dále tato pravidla: 
a) do dodané energie se nezapočítává ta část, která slouží k výrobě 

elektřiny nebo tepla, které jsou dodávány mimo budovu, 
b) součástí dodané energie je i v budově v technických systémech 

umístěných podle § 5 odst. 2 písm. a) vyrobená a využitá energie 

slunečního záření, energie větru a geotermální energie s výjimkou 
tepelných čerpadel, 
c) součástí dodané energie při využití tepelného čerpadla je i energie 

okolního prostředí. Ta se vypočte jako rozdíl potřeby energie, kterou 

tepelné čerpadlo dodává, a vypočtené spotřeby energie tepelného čerpadla. 
  78/2013 § 5 (1) Celková primární energie a neobnovitelná primární energie pro 

hodnocenou budovu se vypočítají jako součet součinů dodané energie, v 

rozdělení po jednotlivých energonositelích, stanovené podle § 4 a 

příslušných faktorů primární energie uvedených v příloze č. 3 k této 

vyhlášce. V případě dodávky vyrobené energie mimo budovu se stejným 

postupem do celkové primární energie a neobnovitelné primární energie 

zahrne i energie dodaná mimo budovu a energie, která slouží k její výrobě. 
(2) Pro účely stanovení celkové primární energie a neobnovitelné primární 

energie pro hodnocenou budovu podle odstavce 1 se započitatelnost 

výroby energie omezuje následujícím způsobem: 
a) technické systémy vyrábějící energii pro její užití v budově nebo pro její 

dodávku mimo budovu musí být umístěny uvnitř systémové hranice v 

hodnocené budově, na hodnocené budově, nejdále však na pomocných 

objektech sloužících hodnocené budově, kterými jsou zejména přístřešky 

pro parkování, oplocení, opěrné stěny, zpevněné plochy nebo na 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

bezprostředně k budově přiléhajících pozemcích, 
b) vyrobená energie z technických systémů umístěných podle písmene a) 

se pro hodnocenou budovu započte do primární energie pouze tehdy, 

pokud již nebyla započtena ve prospěch jiných budov, 
c) pokud jsou technické systémy umístěné podle písmene a) použity 

výlučně pro hodnocenou budovu, započte se do primární energie pouze 

jejich využitá výroba energie v každém měsíci, nejvýše však do výše 

příslušných dílčích dodaných energií hodnocené budovy stanovených 

výpočtem podle § 4, 
d) pokud jsou technické systémy vyrábějící energii umístěné podle 

písmene a) napojeny na elektrizační soustavu nebo soustavu zásobování 

tepelnou energií, započte se do primární energie celá jejich využitá výroba 

energie v každém měsíci, nejvýše však na úrovni dvojnásobku celkové 

dodané energie hodnocené budovy stanovené výpočtem podle § 4. 
(3) Neobnovitelná primární energie pro referenční budovu se vypočítá 
a) vynásobením vypočtených spotřeb energie a pomocných energií pro 

jednotlivé technické systémy faktory neobnovitelné primární energie podle 

typů spotřeb uvedenými v tabulce č. 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce a 
b) po 1. lednu 2015 snížením hodnoty neobnovitelné primární energie 

stanovené podle písmene a) o hodnotu uvedenou v tabulce č. 5 přílohy č. 1 

k této vyhlášce. 
  78/2013 § 6 (1) Požadavky na energetickou náročnost nové budovy a budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie, stanovené výpočtem na nákladově optimální 

úrovni, jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti 

hodnocené budovy uvedené v § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) nejsou vyšší než 

referenční hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro referenční 

budovu. 
(2) Požadavky na energetickou náročnost při větší změně dokončené 

budovy a při jiné než větší změně dokončené budovy, stanovené výpočtem 

na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud 
  
a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených 

v § 3 odst. 1 písm. b) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto 

ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo 
b) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy 

uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty 

těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo 
c) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro 

všechny měněné stavební prvky obálky budovy uvedeného v § 3 odst. 1 

písm. f) není vyšší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické 

náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce a současně 

hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny 
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

měněné technické systémy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) není nižší než 

referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v 

tabulce č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce. 
(3) Přístavba a nástavba navyšující původní energeticky vztažnou plochu o 

více než 25 % se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů 

energetické náročnosti budovy za novou budovu. 
  78/2013 Příloha 1 Parametry a hodnoty referenční budovy, referenční hodnoty pro měněné 

stavební prvky obálky budovy a referenční hodnoty pro měněné technické 

systémy budovy 
 

  

  78/2013 Příloha 2 Klasifikační třídy energetické náročnosti budovy 
 

  

  78/2013 Příloha 3 Faktory primární energie hodnocené budovy   
  9434     
Příloha IV část 

A 
ZRUŠENÁ SMĚRNICE A JEJÍ NÁSLEDNÉ ZMĚNY   Nerelevantní z hlediska transpozice 

Příloha se zabývá zrušenou směrnicí 
NT  

Příloha IV část 

B 
LHŮTY PRO PROVEDENÍ DO VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA A 

POUŽITELNOST 
  Nerelevantní z hlediska transpozice 

Příloha se zabývá lhůtami a provedením zrušené směrnice 
NT  

Příloha V SROVNÁVACÍ TABULKA   Nerelevantní z hlediska transpozice 
Příloha má jen informační charakter. Jedná se o srovnávací tabulku 
neplatné a této směrnice. 

NT  

 
 

 
 
Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 
1.  406/2000 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1.1.2001 
2.  177/2006 Zákon č. 177/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2006 
3. 3 393/2007 Zákon č. 393/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2008 
4.  78/2013 Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 1.4.2013 
5.  193/2013 Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů 1. 8. 2013 
6. 1
5 

194/2013 Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 1.8.2013 

7.  383/2012 Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 16.11.2012 
8.  299/2011 Zákon č. 299/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 

o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
13.11.2011 
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9.  165/2012 Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 30.5.2012 
10.  318/2012 Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2013 
11.  310/2013 Zákon č. 310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další 

související zákony 
2.10.2013 

12.  90/2014 Zákon č. 90/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

21.5.2014 

13.  257/2014 Zákon č. 257/2014 Sb. kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony 1.1.2015 
14.  103/2015 Zákon č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 1.7. 2015 
15.  131/2015 Zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
1.1.2016 

16.  230/2015 Novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 1.12.2015 
17.  183/2017 Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 1.7.2017 
18.  225/2017 Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony 
1.1.2018 

19.  1/2020 Zákon č. 1/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

3.1.2020 

20.  3/2020 Zákon č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 25.1.2020 
 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1. 9434 MPO Návrh vyhlášky o energetické náročnosti budov 1.7.2018 9.3.2020 1.9.2020 
2. 9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 24. 6. 2019 28. 5. 2020 1. 7. 2023 

 
3. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 
1 ČR nechalo zpracovat v souladu se směrnicí 2009/72/ES analýzu přínosů a nákladů a postupuje v souladu s touto analýzou uveřejněnou na http://www.mpo.cz/dokument106754.html. (citován je výšek z této 

analýzy) na tuto analýzu navazuje NAP SG (NAP pro chytré sítě) dostupný na: https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/narodni-akcni-plan-pro-chytre-site/narodni-akcni-plan-
pro-chytre-site-2019---2030---aktualizace-nap-sg--248894/, který řeší postupné zavádění chytrého měření nelegislativní (postupnou) cestou. 

2 Plány jsou zpracovány v Národním akčním plánu energetické účinnosti, který je uveřejněn na http://www.mpo.cz/dokument150542.html 
3 Platná právní úprava reflektuje požadavky směrnice 2018/844, která změnila dané ustanovení směrnice 2010/31, konkrétně došlo k zavedení termínů „systém vytápění“ a „automatizační a řídící systém budovy“ 
4 Daný článek směrnice 2010/30 byl nahrazen změnovou směrnicí 2018/844 
5 Průkaz energetické náročnosti je vyžadován ke stavebnímu povolení, proto nepotřebujeme žádnou odchylku od předchozích ustanovení. 
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Celex: 32010L0075 Lhůta pro implementaci 7.1.2013 Úřední věstník                     L334 2010 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová, 2.4.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované 

prevenci a omezování znečištění) 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 2.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

Článek 1 
 

Předmět 
Tato směrnice stanoví pravidla týkající se integrované prevence a 

omezování znečištění vznikajícího v důsledku průmyslových činností. 
Stanoví rovněž pravidla, která mají vyloučit, anebo pokud to není 

proveditelné, snížit emise do ovzduší, vody a půdy a předcházet vzniku 

odpadů, v zájmu dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako 

celku. 

  Nerelevantní pro transpozici 
Ustanovení má deklaratorní charakter a nemá žádné bezprostřední 

dopady do práv fyzických nebo právnických osob, ani do kompetencí 

orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem veřejné správy.  

NT  

Článek 2 
 

Oblast působnosti 
Tato směrnice se vztahuje na průmyslové činnosti, které způsobují 

znečištění, uvedené v kapitolách II až VI..  
Tato směrnice se nevztahuje na výzkum, vývoj a zkoušení nových výrobků 

a postupů 

76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 2 písm. a) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) zařízením stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či 

více průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a 

jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce 

souvisejí s průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto 

zákonu probíhajícími v dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a 

znečištění, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou k 

výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků a procesů; za zařízení se 

považuje i stacionární technická jednotka, ve které neprobíhá žádná z 

činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže pro ni bylo 

požádáno o vydání integrovaného povolení, 

PT  

  201/2012 § 2 písm. e) e) stacionárním zdrojem ucelená technicky dále nedělitelná stacionární 

technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly 

znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou 

pouze k výzkumu, vývoji  nebo zkoušení nových výrobků a procesů, 

  

Článek 3 odst. 1) 
 

Definice 
Pro účely této směrnice se rozumí: 
"látkou" jakýkoli chemický prvek a jeho sloučeniny, s výjimkou: 
a) radioaktivních látek definovaných v článku 1 směrnice Rady 

96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, kterou se stanoví základní 

bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před 

riziky vyplývajícími z ionizujícího záření [20]; 
b) geneticky modifikovaných mikroorganismů definovaných v čl. 2 písm. 

b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES ze dne 6. května 

2009 o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy 

[21]; 
c) geneticky modifikovaných organismů definovaných v čl. 2 bodě 2 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 

2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do 

životního prostředí [22]; 

76/2002  § 1 odst. 3 Tento zákon se nevztahuje na 
a) znečištění způsobené vniknutím radioaktivních látek3) do životního 

prostředí, 
b) vypouštění radioaktivních látek do životního prostředí a emisní limity 

stanovené pro tyto látky podle zvláštního právního předpisu,
3) 

c) nakládání s geneticky modifikovanými organismy podle zvláštního 

právního předpisu.4) 

PT  

  201/2012  § 2 písm. b) b) znečišťující látkou každá látka, která svou přítomností v ovzduší má 

nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí 

anebo obtěžuje zápachem 

  

  201/2012  § 1 odst. 3 (3) Tento zákon se nevztahuje na vnášení radionuklidů2) do ovzduší, na   
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(článek,odst., 

písm., atd.) 
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ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

zdolávání požárů a na práce při odstraňování následků nebezpečných 

epidemií, živelních pohrom i jiných mimořádných událostí, prováděné 
podle jiných právních předpisů3). 

Článek 3 odst. 2) 
 

"znečištěním" lidskou činností přímo či nepřímo způsobené vniknutí látek, 

vibrací, tepla nebo hluku do ovzduší, vody nebo půdy, které může být 

škodlivé lidskému zdraví, nepříznivě ovlivnit kvalitu životního prostředí, 

vést ke škodám na hmotném majetku anebo omezit či narušit hodnotu 

životního prostředí a další zákonné způsoby využití životního prostředí; 

76/2002 § 2 písm.b) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
znečištěním lidskou činností přímo či nepřímo způsobené vniknutí látek, 

vibrací, hluku, tepla nebo jiných forem neionizujícího záření do ovzduší, 

vody nebo půdy, které může být škodlivé pro zdraví člověka nebo zvířat 

nebo může nepříznivě ovlivnit kvalitu životního prostředí nebo může 

vést ke škodám na hmotném majetku nebo může omezit či zabránit 

využívání hodnot životního prostředí, které jsou chráněny zvláštními 

právními předpisy,5) 

PT  

  201/2012  § 2 písm. c), 

d) 
c) znečišťováním (emisí) vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do 

ovzduší, 
d) úrovní znečištění hmotnostní koncentrace znečišťující látky v ovzduší 

(imise) nebo její depozice na zemský povrch za jednotku času, 

  

Článek 3 odst. 3) 
 

"zařízením" stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více 

činností uvedených v příloze I nebo v části 1 přílohy VII a jakékoli další s 

nimi přímo spojené činnosti na tomtéž místě, které po technické stránce 

souvisejí s činnostmi uvedenými ve zmíněných přílohách a mohly by 

ovlivnit emise a znečištění; 

76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 2 písm.a) Pro účely tohoto zákona se rozumí  
a) zařízením stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či 

více průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a 

jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce 

souvisejí s průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto 

zákonu probíhajícími v dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a 

znečištění, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou k 

výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků a procesů; za zařízení se 

považuje i stacionární technická jednotka, ve které neprobíhá žádná z 

činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže pro ni bylo 

požádáno o vydání integrovaného povolení, 

PT  

  201/2012  
 

§ 2 písm.e) e) stacionárním zdrojem ucelená technicky dále nedělitelná stacionární 

technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly  
znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou 

pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů, 

  

Článek 3 odst. 4) 
 

"emisemi" přímé nebo nepřímé uvolňování látek, vibrací, tepla nebo hluku 

z bodových nebo difúzních zdrojů v zařízení do ovzduší, vody či půdy; 
76/2002 
ve znění 

222/2006 

§ 2 písm.c) Pro účely tohoto zákona se rozumí  
emisí přímé nebo nepřímé vypouštění látek, šíření vibrací a vyzařování 

hluku, tepla nebo jiných forem neionizujícího záření ze zařízení do 

životního prostředí, 

PT  

  201/2012  § 2 písm. c) c) znečišťováním (emisí) vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do 

ovzduší, 
  

Článek 3 odst. 5) 
 

"mezní hodnotou emisí" objem vyjádřený pomocí určitých specifických 

parametrů, koncentrace nebo hladiny určité emise, který nesmí být během 

jednoho či více časových úseků překročen; 

76/2002 
ve znění 
222/2006 
69/2013 

§ 2 písm.d) Pro účely tohoto zákona se rozumí  
emisním limitem nejvýše přípustná emise vyjádřená množstvím, 

koncentrací, hmotnostním tokem nebo jinou specifickou veličinou, která 

nesmí být během jednoho či několika časových období překročena; 

emisní limity mohou být též stanoveny pro určité skupiny, druhy či 

PT  
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ka 
 

kategorie látek, zejména pro ty, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k 

tomuto zákonu, 
  201/2012  § 2 písm.i) i) emisním limitem nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo 

skupiny znečišťujících látek vnášené do ovzduší ze stacionárního zdroje, 
  

Článek 3 odst. 6) 
 

"normou kvality životního prostředí" souhrn požadavků, které musí dané 

životní prostředí nebo jeho určitá část v daném čase splňovat a které jsou 

stanoveny právem Unie; 

76/2002 
ve znění 

25/2008 

§ 2 písm.f) Pro účely tohoto zákona se rozumí  
standardem kvality životního prostředí souhrn požadavků stanovených 

na základě zvláštních právních předpisů,5) které musí životní prostředí 

splňovat v daném čase a místě, 

PT  

Článek 3 odst. 7) 
 

"povolením" písemné oprávnění k provozu celého zařízení, spalovacího 

zařízení, zařízení na spalování odpadu nebo zařízení na spoluspalování 

odpadu, anebo jeho části; 

76/2002 
ve znění 
25/2008 
69/2013 

§ 2 písm.g) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
integrovaným povolením rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k 

provozu zařízení, a které se vydává namísto rozhodnutí, stanovisek, 

vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů v 

oblasti ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a v oblasti 

zemědělství, pokud to tyto předpisy5) umožňují, 

PT  

  201/2012 § 17 odst.3 

písm.a) 
(3) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu je, kromě povinností uvedených v odstavci 1, dále povinen 
a) provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v souladu s 
povolením provozu, 

  

  201/2012 § 16 odst.6 (6) Odpad podle jiného právního předpisu13), s výjimkou odpadu 

uvedeného v prováděcím právním předpisu, může být tepelně zpracován 

jen ve stacionárním zdroji, ve kterém je tepelné zpracování odpadu 
povoleno podle § 11 odst. 2 písm. d). Tepelné zpracování odpadu je 
možné pouze pod dohledem osoby autorizované podle § 32 odst. 1 písm. 

c). 

  

Článek 3 odst. 8) 
 

"obecně závaznými pravidly" mezní hodnoty emisí nebo jiné podmínky, 

přinejmenším na odvětvové úrovni, které jsou přijaty za účelem přímého 

použití ke stanovení podmínek pro povolení; 

9936  Netransponováno 
 
Ustanovení o zavedení obecně závazných pravidel (čl. 6) je fakultativní 

povahy a ČR možnosti dané tímto ustanovením nevyužívá.  

NT  

Článek 3 odst. 9) 
 

"podstatnou změnou" změna v povaze, funkci či rozsahu zařízení, 

spalovacího zařízení, zařízení na spalování odpadu nebo zařízení na 

spoluspalování odpadu, která může mít významné nepříznivé účinky na 

lidské zdraví nebo životní prostředí; 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
 
 
 

§ 2 písm. i) 

bod 1. 
i) podstatnou změnou změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu 

zařízení, která může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví 

nebo životní prostředí; za podstatnou změnu se vždy považuje 
1. změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, pokud sama 

o sobě dosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 k tomuto 

zákonu, 

PT  

Článek 3 odst. 

10) 
 

"nejlepšími dostupnými technikami" nejúčinnější a nejpokročilejší stadium 

vývoje činností a jejich provozních metod dokládající praktickou vhodnost 

určité techniky jako základu pro stanovení mezních hodnot emisí a dalších 

podmínek povolení, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, nebo pokud 

to není proveditelné, tyto emise omezit, a zabránit tak nepříznivým 

dopadům na životní prostředí jako celek, přičemž 
a) "technikami" se rozumí jak používaná technologie, tak způsob, jakým je 

76/2002 
ve znění 

222/2006  
25/2008 
69/2013  
 

§ 2 písm.e) e) nejlepšími dostupnými technikami nejúčinnější a nejpokročilejší 

stadium vývoje technologií a způsobů jejich provozování, které ukazují 

praktickou vhodnost určitých technik jako základu pro stanovení 

emisních limitů a dalších závazných podmínek provozu zařízení, jejichž 

smyslem je předejít vzniku emisí, nebo pokud to není možné, omezit 

emise a jejich nepříznivé dopady na životní prostředí jako celek, 

přičemž 

PT  
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(článek,odst., 
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Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

zařízení navrženo, budováno, udržováno, provozováno a vyřazováno z 

činnosti; 
b) "dostupnými" technikami se rozumějí techniky, které byly vyvinuty v 

měřítku umožňujícím jejich zavedení v příslušném průmyslovém odvětví 

za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a 

přínosy, bez ohledu na to, zda jsou tyto techniky v dotyčném členském 

státě používány či vyráběny, pokud jsou provozovateli za rozumných 

podmínek dostupné; 
c) "nejlepšími" technikami se rozumějí techniky nejúčinnější z hlediska 

dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku; 

1. technikami se rozumí jak použitá technologie, tak způsob, jakým je 

zařízení navrženo, vybudováno, provozováno, udržováno a vyřazováno 

z provozu, 
2. dostupnými technikami se rozumí techniky vyvinuté v měřítku 

umožňujícím zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za 

ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a 

přínosy, pokud jsou provozovateli zařízení za rozumných podmínek 

dostupné bez ohledu na to, zda jsou používány nebo vyráběny v České 

republice, 
3. nejlepšími se rozumí nejúčinnější techniky z hlediska dosažení vysoké 

úrovně ochrany životního prostředí jako celku; 
při určování nejlepší dostupné techniky se přihlíží k hlediskům 

uvedeným v příloze č. 3 k tomuto zákonu, 
Článek 3 odst. 

11) 
 

"referenčním dokumentem o BAT" dokument, jenž je výsledkem výměny 

informací uspořádané podle článku 13, je vypracován pro určené činnosti a 
popisuje zejména použité techniky, současné úrovně emisí a spotřeby, 

zvažované techniky pro určení nejlepších dostupných technik, jakož i 

závěry o BAT a jakékoli nově vznikající techniky, se zvláštním 

přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze III; 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 2 písm. j) j) referenčním dokumentem o nejlepších dostupných technikách 

dokument, jenž je výsledkem výměny informací uspořádané na úrovni 

Evropské unie podle čl. 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/75/EU, je vypracován pro určené činnosti a popisuje zejména 

použité techniky, současné úrovně emisí a spotřeby, zvažované techniky 

pro určení nejlepších dostupných technik, jakož i závěry o nejlepších 

dostupných technikách a jakékoli nově vznikající techniky, se zvláštním 

přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 3 k tomuto zákonu, 

PT  

Článek 3 odst. 

12) 
 

"závěry o BAT" dokument obsahující části referenčního dokumentu o 

BAT stanovící závěry o nejlepších dostupných technikách, jejich popis, 

informace k hodnocení jejich použitelnosti, úrovně emisí spojené s 

nejlepšími dostupnými technikami, související monitorování, související 

úrovně spotřeby a případně příslušná sanační opatření; 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 2 písm. k) k) závěry o nejlepších dostupných technikách dokument obsahující části 

referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách stanovící 

závěry o nejlepších dostupných technikách, jejich popis, informace k 

hodnocení jejich použitelnosti, úrovně emisí spojené s nejlepšími 

dostupnými technikami, související monitorování, související úrovně 

spotřeby a případně příslušná sanační opatření, 

PT  

Článek 3 odst. 

13) 
 

"úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami" rozsah 

úrovní emisí získaný za běžných provozních podmínek použitím nejlepší 

dostupné techniky nebo kombinací nejlepších dostupných technik, jak jsou 

popsány v závěrech o BAT, vyjádřený jako průměr za určitý časový úsek 

za specifikovaných referenčních podmínek. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 2 písm. l) l) úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami rozsah 

úrovní emisí získaný za běžných provozních podmínek použitím nejlepší 

dostupné techniky nebo kombinací nejlepších dostupných technik, jak 

jsou popsány v závěrech o nejlepších dostupných technikách, vyjádřeny 

jako průměr za určitý časový usek za specifikovaných referenčních 

podmínek, 

PT  

Článek 3 odst. 

14) 
 

"nově vznikající technikou" nová technika průmyslové činnosti, která by 

mohla v případě, že bude vyvinuta ke komerčním účelům, poskytovat buď 

vyšší obecnou úroveň ochrany životního prostředí, nebo alespoň stejnou 

úroveň ochrany životního prostředí a vyšší úspory nákladů než stávající 

nejlepší dostupné techniky; 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 2 písm. m) m) nově vznikající technikou nová technika průmyslové činnosti, která 

by mohla v případě, že bude vyvinuta ke komerčním účelům, poskytovat 

buď vyšší obecnou úroveň ochrany životního prostředí, nebo alespoň 

stejnou úroveň ochrany životního prostředí a vyšší úspory nákladů než 

stávající nejlepší dostupné techniky, 

PT  

Článek 3 odst. 

15) 
 

"provozovatelem" fyzická nebo právnická osoba, která zařízení, spalovací 

zařízení, zařízení na spalování odpadu nebo zařízení na spoluspalování 

odpadu zcela nebo zčásti provozuje nebo řídí, nebo pokud tak stanoví 

76/2002 
ve znění 

222/2006  

§ 2 písm.h) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
h) provozovatelem zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba, která 

skutečně provozuje nebo bude provozovat zařízení; není-li taková osoba 

PT  
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vnitrostátní právo, na kterou byla přenesena rozhodující hospodářská 

pravomoc nad technickou funkcí zařízení; 
25/2008 
69/2013 

známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele zařízení vlastník 

zařízení, 
  201/2012  § 2 písm. h) h) provozovatelem právnická nebo fyzická osoba, která stacionární zdroj 

skutečně provozuje; není-li taková osoba známa nebo neexistuje, 

považuje se za provozovatele vlastník stacionárního zdroje, 

  

Článek 3 odst. 

16) 
 

"veřejností" jedna nebo více fyzických nebo právnických osob a jejich 

sdružení, organizace nebo skupiny v souladu s vnitrostátním právem nebo 

zvyklostmi; 

76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 7 odst. 1 

písm. e) 
Účastníky řízení o vydání integrovaného povolení jsou vždy občanská 

sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo 

hospodářské komory, jejichž předmětem činnosti je prosazování a 

ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů podle zvláštních 

právních předpisů, dále obce nebo kraje, na jejichž území může toto 

zařízení ovlivnit životní prostředí, pokud se jako účastníci řízení 

písemně přihlásily úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného shrnutí 

údajů ze žádosti podle § 8. 

PT  

  76/2002  § 7 odst. 2 (2) Za účastníka řízení se považuje také ten, kdo by jím byl podle 

zvláštních právních předpisů,6) není-li již jeho postavení účastníka 

vymezeno v odstavci 1. 

  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 
 
9936 

§ 8 odst. 2 (2) Úřad současně ve lhůtě podle odstavce 1 prostřednictvím 

informačního systému integrované prevence na své úřední desce a na 

úřední desce obce, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno, 

zajistí zveřejnění stručného shrnutí údajů podle § 4 odst. 1 písm. d) a 

informaci o tom, kdy a kde lze do žádosti nahlížet, pořizovat si z ní 

výpisy, opisy, popřípadě kopie. Úřad a obec tyto informace vyvěsí na 

svých úředních deskách na dobu 30 dnů. V této lhůtě může každý zaslat 

úřadu své vyjádření k žádosti. V pochybnostech se za den zahájení 

zveřejnění považuje den, v němž úřad zveřejnil stručné shrnutí údajů 

podle § 4 odst. 1 písm. d) prostřednictvím informačního systému 

integrované prevence 

  

Článek 3 odst. 

17) 
 

"dotčenou veřejností" veřejnost, která je nebo by mohla být ovlivněna 

rozhodováním o udělení nebo aktualizaci povolení nebo podmínek 

povolení nebo která má na tomto rozhodování zájem; pro účely této 

definice se nevládní organizace prosazující ochranu životního prostředí a 

splňující požadavky podle vnitrostátního práva považují za organizace 

mající na rozhodnutí zájem; 

76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 7 odst. 1 

písm. e) 
Účastníky řízení o vydání integrovaného povolení jsou vždy občanská 

sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo 

hospodářské komory, jejichž předmětem činnosti je prosazování a 

ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů podle zvláštních 

právních předpisů, dále obce nebo kraje, na jejichž území může toto 

zařízení ovlivnit životní prostředí, pokud se jako účastníci řízení 

písemně přihlásily úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného shrnutí 

údajů ze žádosti podle § 8. 

PT  

  76/2002  § 7 odst. 2 (2) Za účastníka řízení se považuje také ten, kdo by jím byl podle 

zvláštních právních předpisů,6) není-li již jeho postavení účastníka 

vymezeno v odstavci 1. 

  

  76/2002 
ve znění 

69/2013  

§ 8 odst. 2 2) Úřad současně ve lhůtě podle odstavce 1 prostřednictvím 

informačního systému integrované prevence na své úřední desce a na 

úřední desce obce, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno, 
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9936 

zajistí zveřejnění stručného shrnutí údajů podle § 4 odst. 1 písm. d) a 

informaci o tom, kdy a kde lze do žádosti nahlížet, pořizovat si z ní 

výpisy, opisy, popřípadě kopie. Úřad a obec tyto informace vyvěsí na 

svých úředních deskách na dobu 30 dnů. V této lhůtě může každý zaslat 

úřadu své vyjádření k žádosti. V pochybnostech se za den zahájení 

zveřejnění považuje den, v němž úřad zveřejnil stručné shrnutí údajů 

podle § 4 odst. 1 písm. d) prostřednictvím informačního systému 

integrované prevence 
Článek 3 odst. 

18) 
"nebezpečnými látkami" látky nebo směsi vymezené v článku 3 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 

2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí [23]; 

 76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 2 písm. o) 
 

o) nebezpečnými látkami látky nebo směsi vymezené v čl. 3 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 

2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, 

PT  

Článek 3 odst. 
19) 

"základní zprávou" informace o stavu kontaminace půdy a podzemních 

vod relevantními nebezpečnými látkami; 
76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 2 písm. p) p) základní zprávou informace o stavu znečištění půdy a podzemních 

vod příslušnými nebezpečnými látkami.  
 

PT  

Článek 3 odst. 

20) 
 

"podzemními vodami" podzemní vody ve smyslu čl. 2 bodu 2 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 

se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky  

254/2001
ve znění 

150/2010 

§ 2 odst. 2 (2) Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod 

zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za 

podzemní vody se považují též vody protékající podzemními drenážními 

systémy a vody ve studních. 

PT  

Článek 3 odst. 

21) 
 

"půdou" svrchní vrstva zemské kůry, která se nachází mezi pevným 

skalním podložím a zemským povrchem. Půda je složena z minerálních 

částic, organické hmoty, vody, vzduchu a živých organismů; 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 2 písm. n) n) půdou svrchní vrstva zemské kůry, která se nachází mezi pevným 

skalním podložím a zemským povrchem; půda je složena z minerálních 

částic, organické hmoty, vody, vzduchu a živých organismů, 

PT  

Článek 3 odst. 

22) 
 

"inspekcí v oblasti životního prostředí" veškeré činnosti, včetně prohlídek 

na místě, monitorování emisí a kontrol interních zpráv a následných 

dokumentů, ověřování vlastního monitorování, kontrol používaných 

technik a vhodnosti řízení zařízení z hlediska životního prostředí, 

prováděné příslušným orgánem nebo jeho jménem s cílem kontrolovat 

zařízení z hlediska dodržování podmínek stanovených v povolení, 

podporovat dodržování těchto podmínek a tam, kde to je nezbytné, 

monitorovat jejich dopad na životní prostředí; 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 20b odst. 1 (1) Kontrola, kterou podle tohoto zákona provádí inspekce, zahrnuje 

veškeré činnosti, včetně výkonu kontroly na místě provozu zařízení, 

monitorování emisí a kontrol dokumentace a podkladů, ověřování 

vlastního monitorování, kontrol používaných technik a vhodnosti řízení 

provozu zařízení z hlediska životního prostředí, prováděné s cílem 

kontrolovat zařízení z hlediska dodržovaní povinností stanovených tímto 

zákonem nebo integrovaným povolením, podporovat dodržovaní těchto 

povinností a tam, kde je to nezbytné, monitorovat jejich dopad na 
životní prostředí. 

PT  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 20c odst. 1 (1) Kontrolu dodržování závazných podmínek stanovených v 

integrovaném povolení k ochraně veřejného zdraví v oblasti ochrany 

před nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření provádí 

krajské hygienické stanice. 

  

  76/2002 
ve znění 

222/2006 
25/2008 
69/2013 
183/2017 
 

§ 34  Inspekce  
a) kontroluje plnění povinností stanovených tímto zákonem a povinností 

stanovených integrovaným povolením v oblasti životního prostředí, 
b) omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části podle § 19b 

odst. 3 nebo 5, 
c) rozhoduje o správních deliktech podle § 37, 
d) zveřejňuje zprávy z kontrol prostřednictvím informačního systému 
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integrované prevence, 
e) ukládá opatření k nápravě podle § 19b odst. 1 a 2, 
f) zpracovává plány kontrol na příslušný kalendářní rok podle § 20b 

odst. 3, 
g) zpracovává programy běžných kontrol podle § 20b odst. 5, 
h) informuje úřad a krajskou hygienickou stanici o plánovaných 

kontrolách, uložených pokutách a opatřeních k nápravě. 
  76/2002 

ve znění 

222/2006 
25/2008 
69/2013 
183/2017 
 
 
 

§ 35  Krajská hygienická stanice 
a) posuzuje žádost z hlediska ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany 

před nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření, 
b) kontroluje plnění závazných podmínek stanovených v integrovaném 

povolení k ochraně veřejného zdraví v oblasti ochrany před 

nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření, 
c) omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části, pokud by 

jeho dalším provozem nastalo nebo hrozí závažné poškození zdraví 

člověka z důvodu nepříznivých účinků hluku, vibrací a neionizujícího 

záření, 
d) rozhoduje o správních deliktech podle § 37, 
e) zveřejňuje zprávy z kontrol v informačním systému integrované 

prevence, 
f) informuje úřad a inspekci o plánovaných kontrolách a uložených 

pokutách. 

  

  201/2012  § 27 odst. 5 (5) Inspekce, Česká obchodní inspekce, krajský úřad, obecní úřad obce s 

rozšířenou působností a celní úřad v rozsahu své působnosti dozírají na 

dodržování ustanovení tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných. 

  

Článek 3 odst. 

23) 
 

"drůbeží" drůbež ve smyslu čl. 2 bodu 1 směrnice 90/539/EHS o 

veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř 

Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí  

382/2003  § 2 písm. o) Pro účely této vyhlášky se rozumí 
o) drůbeží - kur domácí, krůty, perličky, kachny, husy, křepelky, holubi, 

bažanti, koroptve, rovněž tak běžci odchovaní nebo držení v zajetí pro 

rozmnožování, pro produkci masa nebo konzumních vajec nebo pro 
repopulaci volně žijící zvěře, 

PT  

Článek 3 odst. 

24) 
 

"palivem" jakýkoli tuhý, kapalný nebo plynný spalitelný materiál; 201/2012  § 2 písm. l) l) palivem spalitelný materiál v pevném, kapalném nebo plynném 

skupenství, určený jeho výrobcem ke spalování za účelem uvolnění 

energetického obsahu tohoto materiálu, 

PT  

Článek 3 odst. 

25) 
"spalovacím zařízením" technické zařízení, v němž se paliva oxidují za 

účelem využití takto vyrobeného tepla; 
201/2012 § 2 písm. g) g) spalovacím stacionárním zdrojem stacionární zdroj, ve kterém se 

oxidují paliva za účelem využití uvolněného tepla, 
PT  

Článek 3 odst. 

26) 
 

"komínem" konstrukce s jedním nebo dvěma průduchy zajišťujícími 

odvod odpadních plynů za účelem jejich vypuštění do ovzduší; 
201/2012 § 17 odst. 3 

písm.d) 
(3) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu je, kromě povinností uvedených v odstavci 1, dále povinen d) 
odvádět znečišťující látky ze stacionárního zdroje do ovzduší komínem 

nebo výduchem, pokud v povolení provozu není uvedeno jinak; výška, 

ve které dochází ke znečišťování, musí být vypočtena tak, aby provozem 

tohoto zdroje nedošlo k překročení imisního limitu uvedeného v bodech 

PT  
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1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu; to neplatí v případě, kdy se 
postupuje podle § 11 odst. 5, 

  201/2012 § 4 odst. 2 (2) Emisní limity musí být dodrženy na každém komínovém průduchu 

nebo výduchu do ovzduší. Emisní limity se dělí na a) obecné emisní 

limity stanovené prováděcím právním předpisem pro znečišťující látky a 

jejich skupiny a b) specifické emisní limity stanovené prováděcím 
právním předpisem nebo v povolení podle § 11 odst. 2 písm. d) pro 

stacionární zdroj. 

  

Článek 3 odst. 

27) 
 

"provozními hodinami" doba vyjádřená v hodinách, během níž je celé 

spalovací zařízení nebo jeho část v provozu a vypouští emise do ovzduší, s 

výjimkou doby uvádění zařízení do provozu a ukončování jeho provozu; 

415/2012 § 16 odst. 1 (1) U spalovacího stacionárního zdroje se provozní hodiny stanoví jako 

doba vyjádřená v hodinách, během níž je stacionární zdroj ve 

stabilizovaném provozu. Do této doby se nezapočítává doba uvádění 

spalovacího stacionárního zdroje do provozu a doba jeho odstavování z 

provozu, které se stanoví v provozním řádu. 

PT  

Článek 3 odst. 

28) 
 

"stupněm odsíření" poměr množství síry nevyloučené spalovacím 

zařízením do ovzduší v daném časovém úseku k množství síry obsažené v 

pevném palivu, které bylo do spalovacího zařízení přivedeno a použito ve 

stejném časovém úseku; 

415/2012 § 15 odst. 1 (1) U spalovacích stacionárních zdrojů podle § 4odst. 6 zákona musí být 

plněn alespoň minimální poměr hmotnosti síry odloučené v místě 

spalovacího stacionárního zdroje v daném časovém úseku k hmotnosti 
síry obsažené v palivu, které bylo do spalovacího stacionárního zdroje 

přivedeno a ve stejném časovém úseku spáleno (dále jen „stupeň 

odsíření“). 

PT  

Článek 3 odst. 

29) 
 

"domácím tuhým palivem" přírodní pevné palivo, jež je spalováno ve 

spalovacím zařízení určeném zvláště pro ně a jež se těží místně; 
201/2012 § 4 odst. 6 (6) Technické podmínky provozu doplňují emisní limity s výjimkou 

spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném 

příkonu 50 MW a vyšším spalujících uhlí těžené v České republice a 

specificky konstruovaných pro toto palivo, u kterých může být emisní 

limit pro oxid siřičitý stanovený prováděcím právním předpisem, nelze-
li jej dosáhnout, nahrazen technickou podmínkou provozu stanovenou 

prováděcím právním předpisem. 

PT  

Článek 3 odst. 

30) 
 

"určujícím palivem" palivo, pro něž je mezní hodnota emisí stanovená v 

části 1 přílohy V nejvyšší ze všech paliv, jež se používají ve spalovacím 

zařízení ke spalování více druhů paliv využívajícím zbytky pocházející z 

destilace a zpracování při rafinaci surové ropy pro vlastní spotřebu, 

samostatně či s jinými palivy, anebo má-li několik paliv shodnou mezní 

hodnotu emisí, to z těchto paliv, jež má nejvyšší tepelný příkon; 

415/2012 
ve znění 
452/2017 

Příloha č. 2 

část III bod 

2 

2. U spalovacího stacionárního zdroje spalujícího více druhů paliv, ve 

kterém se používají zbytky z destilace a zpracování ropy samostatně 

nebo s jinými druhy paliv pro vlastní spotřebu, platí bez ohledu na 

ustanovení bodu 1 požadavky na spalování paliva s nejvyšším 

specifickým emisním limitem, pokud během provozu stacionárního 

zdroje činí podíl, jímž přispívá toto palivo k souhrnu tepelných příkonů 

dodaných všemi palivy, alespoň 50 %. 

PT  

Článek 3 odst. 

31) 
 

"biomasou" 
a) produkty, které sestávají z rostlinného materiálu pocházejícího ze 

zemědělství nebo lesnictví a které lze použít jako palivo za účelem získání 

jeho energetického obsahu; 
b) následující odpad: 
i) rostlinný odpad ze zemědělství nebo lesnictví; 
ii) rostlinný odpad z potravinářského průmyslu, pokud se vniklé teplo 

opětovně použije; 

415/2012 § 2 písm. a) a) biomasou ke spalování ve stacionárních zdrojích produkt, který je 

tvořen z rostlinného materiálu pocházejícího ze zemědělství nebo 

lesnictví a který lze použít jako palivo za účelem získání jeho 

energetického obsahu, a dále následující odpad použitý jako palivo: 
1. rostlinný odpad ze zemědělství nebo lesnictví, 
2. rostlinný odpad z potravinářského průmyslu, pokud se využije 

vyrobené teplo, 
3. rostlinný odpad z výroby čerstvé vlákniny a z výroby papíru z 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32010L0075.doc1003      str. 9 z 170   

Celex: 32010L0075 Lhůta pro implementaci 7.1.2013 Úřední věstník                     L334 2010 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová, 2.4.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované 

prevenci a omezování znečištění) 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 2.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

iii) rostlinný odpad z výroby čerstvé vlákniny a z výroby papíru z 

buničiny, pokud se spoluspaluje v místě výroby a vzniklé teplo se využije; 
iv) korkový odpad; 
v) dřevný odpad s výjimkou dřevného odpadu, který může obsahovat 

halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření 

látkami na ochranu dřeva nebo nátěrovými hmotami, včetně zejména 

dřevného odpadu ze stavebnictví a z demolic; 

buničiny, pokud se spoluspaluje v místě výroby a vzniklé teplo se 

využije, 
4. korkový odpad, 
5. dřevný odpad s výjimkou dřevného odpadu, který může obsahovat 

halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření 

látkami na ochranu dřeva nebo nátěrovými hmotami, zahrnující 

především takovéto dřevné 
odpady pocházející ze stavebnictví a z demolic, 

Článek 3 odst. 

32) 
 

"spalovacím zařízením ke spalování více druhů paliv" spalovací zařízení, v 

němž se mohou současně nebo střídavě spalovat dva nebo více druhů 

paliv; 

415/2012 § 14 odst. 4 (4) Pro spalovací stacionární zdroje, v nichž jsou současně nebo střídavě 

spalovány dva nebo více druhů paliv, se hodnoty specifických emisních 

limitů stanoví výpočtem uvedeným v části III přílohy č. 2 k této 

vyhlášce. Použití jiných druhů paliv při uvádění stacionárního zdroje do 

provozu nebo při stabilizaci hoření, definované v provozním řádu, se 

nepovažuje za spalování více druhů paliv. 

PT  

Článek 3 odst. 

33) 
 

"plynovou turbínou" rotující stroj, který přeměňuje tepelnou energii v 

mechanickou práci a který se skládá především z kompresoru, tepelného 

zařízení, ve kterém se palivo oxiduje za účelem ohřátí pracovního média, a 

turbíny; 

415/2012 Příloha č. 2 

část I 
Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém 

jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším 
Specifické emisní limity jsou vztaženy k celkovému jmenovitému 

tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky a suchý plyn při 

referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 6 % v případě pevných 

paliv a 3 % v případě kapalných a plynných paliv. 

Specifické emisní limity pro plynové turbíny a pístové spalovací motory 

jsou vztaženy k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na 

normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu 

kyslíku v odpadním plynu 15 % a nevztahují se na záložní zdroje 

energie provozované méně než 300 provozních hodin ročně. Specifické 

emisní limity pro plynové turbíny se uplatní pouze na provozní stavy, při 

kterých je překročeno 70 % instalovaného tepelného příkonu. Plynovým 

motorem se rozumí motor s vnitřním spalováním pracující na principu 

Ottova cyklu a využívající zážehové zapalování paliva nebo v případě 

dvoupalivového motoru využívající vznětové zapalování paliva. 

PT  

Článek 3 odst. 

34) 
 

"plynovým motorem" motor s vnitřním spalováním fungující na principu 

Ottova cyklu a využívající ke spalování paliva zážehového zapalování 

nebo, v případě dvojpalivového motoru, vznětového zapalování; 

415/2012 Příloha č. 2 

část I 
Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém 

jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším 
Specifické emisní limity jsou vztaženy k celkovému jmenovitému 

tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky a suchý plyn při 

referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 6 % v případě pevných 

paliv a 3 % v případě kapalných a plynných paliv. 

Specifické emisní limity pro plynové turbíny a pístové spalovací motory 

jsou vztaženy k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na 

normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu 

kyslíku v odpadním plynu 15 % a nevztahují se na záložní zdroje 

PT  
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energie provozované méně než 300 provozních hodin ročně. Specifické 

emisní limity pro plynové turbíny se uplatní pouze na provozní stavy, při 

kterých je překročeno 70 % instalovaného tepelného příkonu. Plynovým 

motorem se rozumí motor s vnitřním spalováním pracující na principu 

Ottova cyklu a využívající zážehové zapalování paliva nebo v případě 

dvoupalivového motoru využívající vznětové zapalování paliva. 
Článek 3 odst. 

35) 
"naftovým motorem" motor s vnitřním spalováním fungující na principu 

Dieslova cyklu a využívající ke spalování paliva vznětového zapalování; 
  Nerelevantní pro transpozici. Obecný pojem není třeba definovat NT  

Článek 3 odst. 

36) 
 

"malou izolovanou soustavou" malá izolovaná soustava ve smyslu čl. 2 

bodu 26 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. 

června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou [26]; 

  Nerelevantní pro transpozici  (nerelevantní v podmínkách ČR) NT  

Článek 3 odst. 

37) 
 

"odpadem" odpad ve smyslu čl. 3 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech [27]; 
201/2012 § 16 odst. 6 (6) Odpad podle jiného právního předpisu13), s výjimkou odpadu 

uvedeného v prováděcím právním předpisu, může být tepelně zpracován 

jen ve stacionárním zdroji, ve kterém je tepelné zpracování odpadu 
povoleno podle § 11 odst. 2 písm. d). Tepelné zpracování odpadu je 
možné pouze pod dohledem osoby autorizované podle § 32 odst. 1 písm. 

c). 13) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

PT  

Článek 3 odst. 

38) 
"nebezpečným odpadem" nebezpečný odpad ve smyslu čl. 3 bodu 2 

směrnice 2008/98/ES; 
185/2001 
ve znění  
154/2010 
223/2015 

§ 4 odst. 1 
písm. a) 

a) nebezpečným odpadem - odpad vykazující jednu nebo více 

nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, 
PT  

  9553     
Článek 3 odst. 

39) 
 

"smíšeným komunálním odpadem" odpad z domácností stejně jako 

živnostenský či průmyslový odpad a odpad z úřadů, který je svou 

charakteristikou a složením podobný odpadu z domácností, ale s výjimkou 

frakcí uvedených pod číslem 20 01 v příloze rozhodnutí Komise 

2000/532/ES [28], které jsou sbírány odděleně u zdroje, a s výjimkou 

dalších odpadů uvedených ve zmíněné příloze pod číslem 20 02; 

185/2001 
ve znění  
154/2010 
 

§ 4 odst. 1 
písm. b) 

b) komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při 

činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v 

Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob 

nebo fyzických osob oprávněných k podnikání 

PT  

  9553     
Článek 3 odst. 

40) 
 

"zařízením na spalování odpadu" stacionární nebo mobilní technická 

jednotka a zařízení určené k tepelnému zpracování odpadů, s využitím 

tepla vzniklého spalováním nebo bez něho, prostřednictvím spalování 

oxidací odpadu a dalšími způsoby tepelného zpracování, jako jsou 

pyrolýza, zplynování nebo plazmové procesy, pokud jsou látky tímto 

zpracováním vzniklé následně spáleny; 

201/2012 § 2 písm. o) o) tepelným zpracováním odpadu oxidace odpadu nebo jeho zpracování 

jiným termickým procesem, včetně spalování vzniklých látek, pokud by 

tím mohlo dojít k vyšší úrovni znečišťování oproti spálení 

odpovídajícího množství zemního plynu o stejném energetickém obsahu, 

PT  

  201/2012 § 2 písm. p) p) spalovnou odpadu stacionární zdroj určený k tepelnému zpracování 

odpadu, jehož hlavním účelem není výroba energie ani jiných produktů, 

a jakýkoliv stacionární zdroj, ve kterém více než 40 % tepla vzniká 

tepelným zpracováním nebezpečného odpadu nebo ve kterém se tepelně 

zpracovává neupravený směsný komunální odpad. 
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Článek 3 odst. 

41) 
 

"zařízením na spoluspalování odpadu" stacionární nebo mobilní technická 

jednotka, jejímž hlavním účelem je výroba energie nebo hmotných 

produktů a která využívá odpad jako normální nebo přídavné palivo nebo 

ve které je odpad tepelně zpracován za účelem jeho odstranění 

prostřednictvím spalování oxidací odpadu a dalšími způsoby tepelného 

zpracování, jako jsou pyrolýza, zplynování nebo plazmové procesy, pokud 

jsou látky tímto zpracováním vzniklé následně spáleny; 

201/2012 § 2 písm. o) o) tepelným zpracováním odpadu oxidace odpadu nebo jeho zpracování 

jiným termickým procesem, včetně spalování vzniklých látek, pokud by 
tím mohlo dojít k vyšší úrovni znečišťování oproti spálení 

odpovídajícího množství zemního plynu o stejném energetickém obsahu, 

PT  

  201/2012 § 2 písm. p) p) spalovnou odpadu stacionární zdroj určený k tepelnému zpracování 

odpadu, jehož hlavním účelem není výroba energie ani jiných produktů, 

a jakýkoliv stacionární zdroj, ve kterém více než 40 % tepla vzniká 

tepelným zpracováním nebezpečného odpadu nebo ve kterém se tepelně 

zpracovává neupravený směsný komunální odpad. 

  

  415/2012 Příloha č. 4 

bod 2 
2. Specifické emisní limity pro stacionární zdroje tepelně 

zpracovávající odpad společně s palivem, jiné než spalovny odpadu 
  

Článek 3 odst. 

42) 
 

"jmenovitou kapacitou" součet kapacit spalování všech pecí, z nichž se 

zařízení na spalování odpadu nebo zařízení na spoluspalování odpadu 

skládá, jak je uvedl výrobce a potvrdil provozovatel, s řádným 

přihlédnutím ke spalnému teplu odpadu vyjádřenému jako množství 

odpadu spálené za hodinu; 

415/2012 Příloha č. 4 

bod 2 
1. Specifické emisní limity pro spalovny odpadu 
Emisní limity pro spalovny odpadu jsou vztaženy k celkové jmenovité 

kapacitě a na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním 

obsahu kyslíku v odpadním plynu 11 %. Pro spalování odpadních olejů 

jsou emisní limity vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku v odpadním 

plynu 3 %. 

PT  

Článek 3 odst. 

43) 
 

"dioxiny a furany" polychlorované p-dibenzodioxiny a dibenzofurany 
uvedené v části 2 přílohy VI; 

415/2012 
ve znění 
452/2017 

§ 3 dost. 2 

písm. c) 
c) dvakrát za kalendářní rok 
1. u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad v případě 

těžkých kovů, polychlorovaných dibenzodioxinů (dále jen „PCDD“) a 

polychlorovaných dibenzofuranů (dále jen „PCDF“); během prvních 12 

měsíců provozu se provedou 4 měření po každých 3 měsících provozu 

stacionárního zdroje, 

PT  

Článek 3 odst. 

44) 
 

"organickou sloučeninou" sloučenina obsahující přinejmenším uhlík a 

jeden nebo více z těchto prvků: vodík, halogeny, kyslík, síra, fosfor, 

křemík nebo dusík, s výjimkou oxidů uhlíku a anorganických uhličitanů a 

hydrogenuhličitanů; 

  Obecný pojem. NT  

Článek 3 odst. 

45) 
 

"těkavou organickou sloučeninou" organická sloučenina nebo frakce 

kreosotu, která má při teplotě 293,15 K tlak par 0,01 kPa nebo vyšší nebo 

která za konkrétních podmínek použití vykazuje odpovídající těkavost; 

201/2012  § 2 písm. m) m) těkavou organickou látkou (VOC) jakákoli organická sloučenina 

nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, která při teplotě 

20 °C má tlak par 0,01 kPa nebo více nebo má odpovídající těkavost za 

konkrétních podmínek jejího použití,  

PT  

Článek 3 odst. 

46) 
 

"organickým rozpouštědlem" těkavá organická sloučenina, která se 

používá 
a) samostatně nebo ve spojení s jinými látkami, aniž by přitom prošla 

chemickou změnou, k rozpouštění surovin, produktů nebo odpadů; 
b) jako čisticí prostředek k rozpouštění znečišťujících látek; 
c) jako odmašťovací prostředek; 
d) jako dispergační činidlo; 

201/2012  § 2 písm. n) n) organickým rozpouštědlem jakákoli těkavá organická látka, která je 

používána samostatně nebo ve směsi s jinými látkami, aniž by přitom 

prošla chemickou změnou, k rozpouštění surovin, produktů nebo 

odpadů, nebo která se používá jako čisticí prostředek k rozpouštění 

znečišťujících látek, jako odmašťovací prostředek, jako dispergační 

činidlo, jako prostředek používaný k úpravě viskozity nebo povrchového 

napětí, jako změkčovadlo nebo jako ochranný prostředek 

PT  
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e) jako prostředek používaný k úpravě viskozity; 
f) jako prostředek používaný k úpravě povrchového napětí; 
g) jako plastifikátor; 
h) jako konzervant; 

Článek 3 odst. 
47) 
 

"nátěrovou hmotou" nátěrová hmota ve smyslu čl. 2 bodu 8 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o 

omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při 

používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a 

výrobcích pro opravy nátěru vozidel  

415/2012 
ve znění 
452/2017 

Příloha č. 5  

část II bod 4 
1. Aplikace nátěrových hmot (kód 9.8 – 9.14. přílohy č. 2 k zákonu) 
Aplikací nátěrových hmot se rozumí jakákoliv činnost zahrnující 

jednoduchou nebo vícenásobnou aplikaci spojitého filmu nátěrových 

hmot na různé typy povrchů včetně souvisejících procesů vytěkání, 

sušení a vypalování. 
Pokud aplikace nátěrových hmot zahrnuje operaci, při které je tentýž 

výrobek potiskován jakoukoli tiskařskou technologií, je tato tiskařská 

operace považována za součást natírání. Samostatné tiskařské činnosti 

však do těchto činností zahrnuty nejsou. 
Nátěrovou hmotou se rozumí jakákoliv směs, včetně transparentních 

laků a všech organických rozpouštědel nebo směsí obsahujících 

organická rozpouštědla nezbytných pro její správné použití, k vytváření 

filmu s dekorativním, ochranným nebo jiným funkčním účinkem na 

určitém povrchu. 

PT  

Článek 4 oddíl 1 
 

Povinnost mít povolení 
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření zajišťující, že žádné zařízení, 

spalovací zařízení, zařízení na spalování odpadu nebo zařízení na 

spoluspalování odpadu není provozováno bez povolení. 
Odchylně od prvního pododstavce mohou členské státy stanovit postup pro 

registraci zařízení, na které se vztahuje pouze kapitola V. 
Postup registrace musí být popsán v závazném předpise a zahrnovat 

přinejmenším oznámení provozovatele příslušnému orgánu o záměru 

provozovat zařízení. 
 

76/2002 § 16 odst. 2 Provozovatel zařízení nesmí bez platného integrovaného povolení 

zařízení provozovat. Tím nejsou dotčena ustanovení § 42 až 44. 
PT  

  76/2002 
ve znění 

222/2006 
25/2008 
69/2013 
183/2017 

§ 37 odst. 4 (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel 

zařízení dopustí přestupku tím, že provozuje zařízení bez platného 
integrovaného povolení, bez pravomocného rozhodnutí o podstatné 

změně integrovaného povolení nebo v rozporu s integrovaným 

povolením. 

  

  76/2002 
ve znění  
25/2008 
69/2013 
183/2017 

§ 37 odst. 6 
písm. b) 

(6) Za  přestupek lze uložit pokutu 
b) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 4 a 5. 
  
 

  

  76/2002 
ve znění 

§ 13 odst. 2 Pokud po projednání žádosti úřad zjistí, že záměr provozovatele zařízení 

uvedený v jeho žádosti nesplňuje požadavky tohoto zákona a zvláštních 
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222/2006 právních předpisů6) nebo že závazné podmínky navržené pro provoz 

zařízení jsou z technických důvodů nesplnitelné, žádost o vydání 

integrovaného povolení zamítne. 
  76/2002 

ve znění 

227/2009 
69/2013 
 

§ 13 odst. 3 (3) Nejsou-li dány důvody pro zamítnutí žádosti podle odstavce 2, úřad 

na podkladě výsledků projednání žádosti vydá integrované povolení, 

které kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem 

obsahuje: 
a) firmu nebo název, anebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo 

podnikání, identifikační číslo osoby, pokud je přiděleno, je-li 
provozovatelem zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba, která je 

podnikatelem, 
b) jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, není-li vydán, číslo 

dokladu, který jej nahrazuje, trvalý pobyt, je-li provozovatelem zařízení 

fyzická osoba, která není podnikatelem, 
c) popis zařízení a popis umístění zařízení, 
d) podmínky provozu zařízení, dále postupy a opatření zabezpečující 

plnění těchto podmínek (dále jen "závazné podmínky provozu"), 
e) výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle 

zvláštních právních předpisů6), které se nahrazují integrovaným 

povolením. 

  

  76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 13 odst. 4 (4) V závazných podmínkách provozu podle odstavce 3 písm. d) úřad 

stanoví 
a) emisní limity (§ 14), 
b) opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí 

a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho 

činnosti a podmínky zajišťující při úplném ukončení provozu zařízení 

navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu s požadavky § 15a, 
c) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při 

nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení 

vznikají, 
d) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního 

prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových 

vod, 
e) další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, 

které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního 

prostředí a technickou charakteristiku zařízení, 
f) opatření pro hospodárné využívání surovin a energie, 
g) opatření pro předcházení haváriím8) a omezování jejich případných 

následků, 
h) postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od 

podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, 
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zkušební provoz podle zvláštního právního předpisu24), poruchy 

zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), 
i) způsob monitorování emisí technická opatření k monitorování emisí, 

včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení 

záznamů o monitorování; v případě použití postupu podle § 14 odst. 4 

písm. b) též požadavek, aby výsledky monitorování emisí byly k 

dispozici pro shodná časová období a referenční podmínky jako v 

případě úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami, 
j) opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či 

znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně 

ochrany životního prostředí jako celku, 
k) postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení 

včetně povinnosti předkládat úřadu pravidelně alespoň jednou za rok 

výsledky monitorování emisí a další požadované údaje, které úřadu 

umožní kontrolu plnění podmínek integrovaného povolení; v případě 

použití postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) též shrnutí výsledků 

monitorování emisí umožňující srovnání s úrovněmi emisí spojenými s 

nejlepšími dostupnými technikami, 
l) postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k 

zabránění emisím do půdy a podzemních vod a způsoby monitorování 

půdy a podzemních vod v souvislosti s příslušnými nebezpečnými 

látkami, které se mohou na daném místě vyskytovat, a s ohledem na 

možnost znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení, 
m) podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů; tyto podmínky 

mohou být nahrazeny odkazem na jiné právní předpisy36). 
  76/2002 

ve znění 
69/2013 
39/2015 

§ 13 odst. 5  (5) Součástí odůvodnění integrovaného povolení je i vypořádání 

připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních podaných podle § 8 až 

11, a to v plném rozsahu. Úřad v odůvodnění integrovaného povolení 

rovněž uvede, na základě jakých závěrů o nejlepších dostupných 

technikách a referenčních dokumentů o nejlepších dostupných 

technikách byly uloženy závazné podmínky provozu. V případě udělení 

výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami 

podle § 14 odst. 5 musí odůvodnění integrovaného povolení obsahovat 

konkrétní důvody pro udělení této výjimky, včetně závěrů odborného 

posouzení, a odůvodnění závazných podmínek provozu stanovených na 

základě udělené výjimky. 

  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 13 odst. 6 Závazné podmínky provozu uložené úřadem podle odstavce 4 musí vždy 

zahrnovat podmínky, postupy a opatření, které by jinak byly stanoveny 

na základě zvláštních právních předpisů,6) podle kterých by byla vydána 

rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které se nahrazují 

integrovaným povolením. 
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  76/2002 
ve znění 

222/2006 
25/2008 
69/2013 
183/2017 

§ 29 Ministerstvo  
a) vykonává vrchní státní dozor a je ústředním orgánem státní správy 

podle tohoto zákona, 
b) rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení, 

jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí 

dotčeného státu, 
c) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím krajského úřadu, 
d) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím inspekce, 
e) provádí přezkum závazných podmínek integrovaného povolení pro 

zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní 

prostředí dotčeného státu, 
f) zabezpečuje z hlediska vlivů nejlepších dostupných technik na životní 

prostředí a v oblasti, která není v působnosti Ministerstva průmyslu a 

obchodu, Ministerstva zemědělství nebo Ministerstva zdravotnictví, 

sledování vývoje nejlepších dostupných technik obsažených v 

dokumentech Evropské unie, zajišťuje překlady těchto dokumentů, 

jejich zveřejňování a výklad, zajišťuje činnost příslušných technických 

pracovních skupin a předává informace o vývoji nejlepších dostupných 

technik, 
g) hodnotí v oblasti své působnosti aplikaci nejlepších dostupných 

technik a podílí se na zabezpečení systému výměny informací o 

nejlepších dostupných technikách, 
h) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Ministerstvem 

zemědělství v oblasti jejich působnosti zajišťuje přípravu pozic České 

republiky k závěrům o nejlepších dostupných technikách, 
i) předává výsledky hodnocení aplikace nejlepších dostupných technik 

příslušným správním úřadům a příslušným orgánům Evropské unie a 

zastupuje Českou republiku ve výboru podle čl. 75 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/75/EU, 
j) provádí metodickou činnost v oblasti vymezené tímto zákonem, 
k) plní úkoly vyplývající ze vztahu k Evropské unii v oblasti vymezené 

tímto zákonem, podává zprávy o plnění příslušných směrnic Evropské 

unie a koordinuje převzetí a zavádění práva Evropské unie v oblasti 

vymezené tímto zákonem, ve vztahu k Evropské unii zajišťuje výstupy 

ze systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, a 

jmenování členů pracovních skupin zřízených na základě čl. 13 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, 
l) v pochybnostech vydává stanoviska k zařazování činností do 

působnosti tohoto zákona, 
m) spravuje informační systém integrované prevence, 
n) je příslušným správním úřadem pro řízení vedená k zařízením na 
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území jiných států Evropské unie spadajícím do působnosti směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, jejichž provoz může 

významně negativně ovlivnit životní prostředí České republiky, 
o) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem 

zemědělství koordinuje a zabezpečuje podporu, vývoj a rozvoj nově 

vznikajících technik, 
p) ve zvláště složitých případech si může vyhradit pravomoc úřadu 

prvního stupně v řízení o vydání integrovaného povolení nebo jeho 

změně, 
q) vydává předběžnou informaci o žádosti podle § 3a pro zařízení, jehož 

provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného 

státu, 
r) vede Seznam odborně způsobilých osob podle § 6; ve spolupráci s 

Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem průmyslu a obchodu 

provádí ověřování výkonu funkce odborně způsobilé osoby, 
s) jmenuje zástupce České republiky do výborů a komisí založených na 

základě ustanovení právních předpisů Evropské unie v oblasti 

integrované prevence a omezování znečištění1) nebo na základě 

mezinárodních úmluv v této oblasti, jimiž je Česká republika vázána, 
t) schvaluje základní zprávu podle § 4a u zařízení, jehož provoz může 

významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu, 
u) rozhoduje o přestupcích podle § 37 u zařízení, jehož provoz může 

významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu, a o 

přestupcích podle § 37 odst. 3, 
v) spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu na zveřejňování 

informací o nejlepších dostupných technikách a nově vznikajících 

technikách. 
  76/2002 

ve znění 

222/2006 
25/2008 
69/2013 
183/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 33 Krajský úřad 
a) rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení s výjimkou 

zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní 

prostředí dotčeného státu, 
b) provádí přezkum závazných podmínek integrovaného povolení s 

výjimkou integrovaného povolení pro zařízení, jehož provoz může 

významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu, 
c) rozhoduje o přestupcích podle § 37, 
d) vyzývá provozovatele zařízení k podání žádosti o vydání 

integrovaného povolení nebo žádosti o změnu integrovaného povolení, 
e) hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik a předává informace o 

jejich vývoji příslušným správním úřadům a podílí se na systému 

výměny informací o nejlepších dostupných technikách, 
f) vydává rozhodnutí o omezení nebo o zastavení provozu zařízení nebo 
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9936 

jeho části podle § 19b odst. 3 až 5, 
g) je dotčeným správním orgánem v řízení podle tohoto zákona v 

případě zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit 

životní prostředí dotčeného státu, 
h) schvaluje základní zprávu podle § 4a, 
i) ukládá opatření k nápravě podle § 19b odst. 1 a 2, 
j) provádí místní šetření za účelem zjištění, zda se na zařízení vztahuje 

povinnost mít integrované povolení, 
k) na žádost provozovatele zařízení vydává předběžnou informaci o 

žádosti podle § 3a, 
l) informuje ministerstvo o udělení výjimek z úrovní emisí spojených s 

nejlepšími dostupnými technikami podle § 14 odst. 5, 
m) zveřejňuje prostřednictvím informačního systému integrované 

prevence údaje stanovené tímto zákonem, 
n) poskytuje ministerstvu podněty k vývoji informačního systému 

integrované prevence, 
o) je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení a při vydání 

kolaudačního souhlasu podle jiného právního předpisu24), pokud se 

vydání rozhodnutí, stanovisek, vyjádření nebo souhlasů podle zvláštních 

právních předpisů6) , které jsou podkladem pro vydání územního 

rozhodnutí, stavebního povolení nebo kolaudačního souhlasu podle 

jiného právního předpisu24), nahrazuje postupem v řízení o vydání 

integrovaného povolení podle tohoto zákona. 

Článek 4 oddíl 2 
 

2. Členské státy mohou stanovit, že se povolení vztahuje na dvě či více 

zařízení anebo části zařízení, pokud jsou provozovány stejným 

provozovatelem na stejném místě. 
Vztahuje-li se jedno povolení na dvě či více zařízení, musí obsahovat 

podmínky, které zajistí, že požadavky této směrnice splňuje každé 

zařízení. 

76/2002 
ve znění 

25/2008 
69/2013 

§ 2 písm.g) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
integrovaným povolením rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k 

provozu zařízení a které se vydává namísto rozhodnutí, stanovisek, 

vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů v 

oblasti ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a v oblasti 

zemědělství, pokud to tyto předpisy5) umožňují, 

PT  

  76/2002 § 16 odst. 2 Provozovatel zařízení nesmí bez platného integrovaného povolení 

zařízení provozovat. Tím nejsou dotčena ustanovení § 42 až 44. 
  

Článek 4 oddíl 3 
 

3. Členské státy mohou stanovit, že se povolení vztahuje na několik částí 

zařízení provozovaného různými provozovateli. V povolení se v tomto 

případě uvedou povinnosti jednotlivých provozovatelů 

  Nerelevantní pro transpozici. Fakultativní ustanovení. NT  

Článek 5 bod 1. 
 

Udělení povolení 
1. Aniž jsou dotčeny jiné požadavky stanovené ve vnitrostátním právu 

nebo v právu Unie, udělí příslušný orgán povolení, pokud zařízení 

vyhovuje požadavkům této směrnice. 
 

76/2002 
ve znění  
222/2006 
 

§ 13 odst. 2 Pokud po projednání žádosti úřad zjistí, že záměr provozovatele zařízení 

uvedený v jeho žádosti nesplňuje požadavky tohoto zákona a zvláštních 

právních předpisů6) nebo že závazné podmínky navržené pro provoz 

zařízení jsou z technických důvodů nesplnitelné, žádost o vydání 

integrovaného povolení zamítne. 

PT  

  76/2002 § 13 odst. 3 (3) Nejsou-li dány důvody pro zamítnutí žádosti podle odstavce 2, úřad   
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ka 
 

ve znění 

227/2009 
69/2013 
 

na podkladě výsledků projednání žádosti vydá integrované povolení, 

které kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem 

obsahuje: 
a) firmu nebo název, anebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo 

podnikání, identifikační číslo osoby, pokud je přiděleno, je-li 
provozovatelem zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba, která je 

podnikatelem, 
b) jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, není-li vydán, číslo 

dokladu, který jej nahrazuje, trvalý pobyt, je-li provozovatelem zařízení 

fyzická osoba, která není podnikatelem, 
c) popis zařízení a popis umístění zařízení, 
d) podmínky provozu zařízení, dále postupy a opatření zabezpečující 

plnění těchto podmínek (dále jen "závazné podmínky provozu"), 
e) výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle 

zvláštních právních předpisů6), které se nahrazují integrovaným 

povolením. 
  76/2002 

ve znění  
222/2006 
69/2013 

§ 13 odst. 4 (4) V závazných podmínkách provozu podle odstavce 3 písm. d) úřad 

stanoví 
a) emisní limity (§ 14), 
b) opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí 

a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho 

činnosti a podmínky zajišťující při úplném ukončení provozu zařízení 

navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu s požadavky § 15a, 
c) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při 

nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení 

vznikají, 
d) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního 

prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových 

vod, 
e) další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, 

které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního 

prostředí a technickou charakteristiku zařízení, 
f) opatření pro hospodárné využívání surovin a energie, 
g) opatření pro předcházení haváriím8) a omezování jejich případných 

následků, 
h) postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od 

podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, 

zkušební provoz podle zvláštního právního předpisu24), poruchy 

zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), 
i) způsob monitorování emisí technická opatření k monitorování emisí, 

včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení 
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záznamů o monitorování; v případě použití postupu podle § 14 odst. 4 

písm. b) též požadavek, aby výsledky monitorování emisí byly k 

dispozici pro shodná časová období a referenční podmínky jako v 

případě úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami, 
j) opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či 

znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně 

ochrany životního prostředí jako celku, 
k) postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení 

včetně povinnosti předkládat úřadu pravidelně alespoň jednou za rok 

výsledky monitorování emisí a další požadované údaje, které úřadu 

umožní kontrolu plnění podmínek integrovaného povolení; v případě 

použití postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) též shrnutí výsledků 

monitorování emisí umožňující srovnání s úrovněmi emisí spojenými s 

nejlepšími dostupnými technikami, 
l) postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k 

zabránění emisím do půdy a podzemních vod a způsoby monitorování 

půdy a podzemních vod v souvislosti s příslušnými nebezpečnými 

látkami, které se mohou na daném místě vyskytovat, a s ohledem na 

možnost znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení, 
m) podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů; tyto podmínky 

mohou být nahrazeny odkazem na jiné právní předpisy36). 
Článek 5 bod 2 
 

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k tomu, aby v případě, že se 

povolovacího řízení účastní více než jeden příslušný orgán nebo více než 

jeden provozovatel nebo je uděleno více než jedno povolení, byly 

podmínky pro udělení povolení a povolovací řízení plně koordinovány, 

aby byl zajištěn účinný integrovaný přístup všech orgánů, které jsou pro 

toto řízení příslušné. 
 

76/2002 
ve znění 

222/2006 

§ 8 odst.1 Postoupení žádosti a její zveřejnění 
(1) Úřad do 7 dnů ode dne, kdy žádost shledá úplnou, ji zašle k 

vyjádření 
a) účastníkům řízení, kromě provozovatele zařízení, který žádost podal, 
b) příslušným správním úřadům, které vykonávají působnost podle 

zvláštních právních předpisů6) a jejichž správní akty se nahrazují 

vydáním integrovaného povolení, 
c) státu, jehož životní prostředí může být významně nepříznivě 

ovlivněno provozem zařízení, (dále jen "dotčený stát"). 

PT  

  76/2002 
ve znění 
69/2013 
 

§ 8 odst. 2 (2) Úřad současně ve lhůtě podle odstavce 1 prostřednictvím 

informačního systému integrované prevence na své úřední desce a na 

úřední desce obce, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno, 

zajistí zveřejnění stručného shrnutí údajů podle § 4 odst. 1 písm. d) a 
informaci o tom, kdy a kde lze do žádosti nahlížet, pořizovat si z ní 

výpisy, opisy, popřípadě kopie. Úřad a obec tyto informace vyvěsí na 

svých úředních deskách na dobu 30 dnů. V této lhůtě může každý zaslat 

úřadu své vyjádření k žádosti. V pochybnostech se za den zahájení 

zveřejnění považuje den, v němž úřad zveřejnil stručné shrnutí údajů 

podle § 4 odst. 1 písm. d) prostřednictvím informačního systému 

integrované prevence 
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  76/2002 § 9 odst.1 Příslušný správní úřad zašle úřadu nejpozději do 30 dnů po obdržení 

žádosti své vyjádření, které musí obsahovat zejména zhodnocení návrhu 

závazných podmínek k provozu zařízení, popřípadě návrh dalších 

závazných podmínek, které navrhuje zahrnout do integrovaného 

povolení. 

  

  76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 11 (1) Úřad si může k posouzení žádosti vyžádat zpracování odborného 

vyjádření k aplikaci nejlepších dostupných technik nebo ve zvláště 

složitých případech k celé žádosti. Odborné vyjádření může zpracovávat 

pouze odborně způsobilá osoba podle § 6. O tomto postupu informuje 
úřad neprodleně účastníky řízení. 
(2) Vyjádření odborně způsobilé osoby k použití nejlepších dostupných 

technik musí minimálně obsahovat 
a) porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami, 
b) posouzení návrhu závazných podmínek provozu zařízení včetně 

vyhodnocení jejich souladu se závěry o nejlepších dostupných 

technikách a jejich technické splnitelnosti a 
c) vyhodnocení odborného posouzení podle § 14 odst. 5, pokud bylo 

předloženo, v případech podle § 14 odst. 6 a 7 stanovisko k určení 

nejlepších dostupných technik. 
(3) Odborně způsobilá osoba zašle odborné vyjádření úřadu do 30 dnů 

ode dne, kdy žádost obdržela. Pokud úřad neshledá důvody k vrácení 

vyjádření k dopracování, do 5 pracovních dnů od jeho obdržení jej 

zveřejní prostřednictvím informačního systému integrované prevence a 

na své úřední desce po dobu 15 dnů. 
(4) Úřad může odborné vyjádření vrátit odborně způsobilé osobě k 

dopracování do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Odborně způsobilá 

osoba vyjádření dopracuje podle pokynů úřadu do 10 dnů ode dne, kdy 

jí bylo vráceno. Dopracované odborné vyjádření úřad zveřejní 

neprodleně po jeho obdržení způsobem podle odstavce 3. 

  

  76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 12 (1) Úřad může po uplynutí lhůty podle § 9 odst. 1 nebo 3 nebo v případě 

postupu podle § 11 odst. 1 po obdržení odborného vyjádření nařídit k 

projednání žádosti ústní jednání. K ústnímu jednání úřad může přizvat 

kromě účastníků řízení též odborně způsobilou osobu, Českou inspekci 

životního prostředí (dále jen "inspekce") a příslušné správní úřady. Úřad 

nařídí ústní jednání vždy, požádá-li o to účastník řízení. Vyžádal-li si 
úřad k posouzení žádostí zpracování odborného vyjádření, může se ústní 

jednání konat až po uplynutí doby, po kterou bylo odborné vyjádření 

zveřejněno na úřední desce úřadu podle § 11 odst. 3.  
(2) Účastník řízení může požádat o provedení ústního jednání ve lhůtě 

pro zaslání vyjádření podle § 9 odst. 1 a 3 nebo v případě vyžádání 

odborného vyjádření ve lhůtě pro jeho zaslání úřadu podle § 11 odst. 3. 
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  76/2002 
ve znění 
69/2013 
39/2015 
 
9936 

§ 13 odst. 5 . (5) Součástí odůvodnění integrovaného povolení je i vypořádání 

připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních podaných podle § 8 až 

11, a to v plném rozsahu. Úřad v odůvodnění integrovaného povolení 

rovněž uvede, na základě jakých závěrů o nejlepších dostupných 

technikách a referenčních dokumentů o nejlepších dostupných 

technikách byly uloženy závazné podmínky provozu. V případě udělení 

výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami 
podle § 14 odst. 5 musí odůvodnění integrovaného povolení obsahovat 

konkrétní důvody pro udělení této výjimky, včetně závěrů odborného 

posouzení, a odůvodnění závazných podmínek provozu stanovených na 

základě udělené výjimky. 

  

Článek 5 bod 3 
 

3. V případě nového zařízení nebo podstatné změny zařízení, na které se 

vztahuje článek 4 směrnice 85/337/EHS, je pro udělení povolení nutno 

posoudit a použít i veškeré takto získané významné informace či závěry 

učiněné podle článků 5, 6, 7 a 9 uvedené směrnice. 

76/2002 § 4 odst.1 
písm. n) 

Žádost musí obsahovat 
n) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které byly vydány podle 

zvláštních právních předpisů,10) a podklady k nim, pokud mohou 
nahrazovat údaje uvedené v tomto odstavci, 

PT  

  76/2002 
ve znění 
69/2013 
39/2015 

§ 13 odst. 5 (5) Součástí odůvodnění integrovaného povolení je i vypořádání 

připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních podaných podle § 8 až 

11, a to v plném rozsahu. Úřad v odůvodnění integrovaného povolení 

rovněž uvede, na základě jakých závěrů o nejlepších dostupných 

technikách a referenčních dokumentů o nejlepších dostupných 

technikách byly uloženy závazné podmínky provozu. V případě udělení 

výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami 

podle § 14 odst. 5 musí odůvodnění integrovaného povolení obsahovat 

konkrétní důvody pro udělení této výjimky, včetně závěrů odborného 

posouzení, a odůvodnění závazných podmínek provozu stanovených na 

základě udělené výjimky. 

  

  76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 19a odst. 1 (1) Dojde-li úřad na základě ohlášení plánované změny zařízení podle § 

16 odst. 1 písm. b) nebo na základě přezkumu podle § 18 a 19 k závěru, 

že se jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, vyzve provozovatele 

zařízení, aby úřadu ve lhůtě, kterou stanoví, podal žádost o změnu 

integrovaného povolení, přičemž může stanovit, které náležitosti žádosti 

se nevyžadují. V řízení se postupuje obdobně podle § 3 až 15.   

  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 
 
9936 

§ 19a odst. 2 (2) Provozovatel zařízení může v rámci ohlášení plánované změny v 

zařízení podle § 16 odst. 1 písm. b) přímo podat žádost o změnu 

integrovaného povolení. Dojde-li úřad k závěru, že se jedná o 

podstatnou změnu zařízení, v řízení se dále postupuje obdobně podle § 3 

až 15. Pokud úřad dojde k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v 

zařízení, pokračuje v řízení o žádosti podle odstavce 4 a správního 

řádu40 

  

Článek 6 
 

Obecně závazná pravidla 
Aniž je dotčena povinnost mít povolení, mohou členské státy zařadit 

9936  Nerelevantní pro transpozici. Fakultativní ustanovení. NT  
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požadavky pro určité kategorie zařízení, spalovacích zařízení, zařízení na 

spalování odpadu nebo zařízení na spoluspalování odpadu do obecně 

závazných pravidel. 
Přijmou-li se obecně závazná pravidla, může povolení jednoduše 

zahrnovat odkaz na tato pravidla. 
Článek 7 písm. a) 
 

Mimořádné události a havárie 
Aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze 

dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s 

prevencí a nápravou škod na životním prostředí [30], přijmou členské státy 

v případě jakékoli mimořádné události či havárie, která má závažné 

dopady na životní prostředí, nezbytná opatření k zajištění toho, aby 
a) provozovatel ihned informoval příslušný orgán; 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
64/2014 
 

§ 16 odst. 1 
písm. d) 

d) předcházet výskytu havárií, neprodleně hlásit úřadu a inspekci 

všechny mimořádné události, havárie zařízení a havarijní úniky8) 

znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, které mají 

závažné dopady na životní prostředí, a porušení závazných podmínek 

provozu stanovených v integrovaném povolení, 
 
. 

PT  

Článek 7 písm. b) b) provozovatel ihned přijal opatření k omezení dopadů na životní 

prostředí a k zamezení dalších možných mimořádných událostí nebo 

havárií; 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
64/2014 

§ 16 odst. 1 

písm. e) 
 
 

e) v případech mimořádných událostí, havárií zařízení a havarijních 

úniků8) znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, které 

mají závažné dopady na životní prostředí, neprodleně přijmout opatření 

k omezení dopadů na životní prostředí a k zamezení dalších možných 

mimořádných událostí nebo havárií, 

PT  

Článek 7 písm. c) 
 

c) příslušný orgán vyžadoval od provozovatele přijetí veškerých vhodných 

doplňujících opatření, jež tento orgán považuje za nezbytné k omezení 

dopadů na životní prostředí a k zamezení dalších možných mimořádných 

událostí nebo havárií. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
 
9936 
 
 

§ 19b Opatření k nápravě a zastavení provozu zařízení 
(1) V případě, že provozovatel zařízení neplní povinnosti stanovené 

tímto zákonem nebo integrovaným povolením, jsou úřad nebo inspekce 

oprávněny uložit provozovateli zařízení provést v přiměřené lhůtě 

opatření k nápravě. Po dobu lhůty k provedení opatření k nápravě se 

nepoužijí § 37 a 38. 
(2) Správní orgány uvedené v odstavci 1 jsou oprávněny uložit 

provozovateli zařízení opatření k nápravě i v případě, že provozovatel 

zařízení neporušil povinnosti stanovené tímto zákonem nebo 

integrovaným povolením, jedná-li se o mimořádné události, havárie 

zařízení nebo havarijní úniky8) znečišťujících látek ze zařízení do 

životního prostředí, které mají závažné dopady na životní prostředí. 
(3) Pokud provozovatel zařízení uložená opatření k nápravě ve 

stanovené lhůtě neprovedl, jsou úřad nebo inspekce oprávněny vydat 

rozhodnutí o omezení nebo zastavení provozu zařízení nebo jeho části. 
(4) Úřad je oprávněn vydat rozhodnutí o omezení nebo zastavení 

provozu zařízení nebo jeho části též v případě, že provozovatel zařízení 

nepodá ve stanovené lhůtě podle § 19 písm. c) žádost o změnu 

integrovaného povolení. 
(5) Úřad nebo inspekce vydají rozhodnutí o omezení nebo zastavení 

provozu zařízení nebo jeho části, pokud porušení povinností 

stanovených tímto zákonem nebo integrovaným povolením představuje 

nebezpečí, že dojde k bezprostřednímu závažnému nepříznivému 

dopadu na životní prostředí. Toto rozhodnutí lze vydat i bez předchozího 

PT  
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uložení opatření k nápravě. 
(6) Při postupu podle odstavců 1 až 5 mohou úřad nebo inspekce 

stanovit, že odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

Rozhodnutím o omezení nebo zastavení provozu zařízení nebo jeho části 

nejsou dotčeny právní účinky podmínek integrovaného povolení podle § 

13 odst. 4 písm. b). 
(7) Úřad nebo inspekce uloží podle potřeby opatření k nápravě právnímu 

nástupci provozovatele zařízení, který není původcem závadného stavu. 

Povinnosti plynoucí z opatření k nápravě a rozhodnutí o omezení nebo 

zastavení provozu zařízení uložené provozovateli zařízení podle 

odstavců 1 až 5 přecházejí na jeho právního nástupce. 
Článek 8 bod 1. 
 

Nedodržení podmínek povolení 
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění, aby byly 

dodržovány podmínky povolení. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
 

§ 16 odst. 1 

písm. a) 
Provozovatel zařízení je povinen 
a) provozovat zařízení v souladu s integrovaným povolením vydaným 

podle tohoto zákona, včetně podmínek provozu zařízení stanovených v 

provozních řádech a dalších dokumentech schválených v rámci 

integrovaného povolení, 

PT  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 
 

§ 13 odst. 4 

písm. k) 
(4) V závazných podmínkách provozu podle odstavce 3 písm. d) úřad 
stanoví 
k) postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení 

včetně povinnosti předkládat úřadu pravidelně alespoň jednou za rok 

výsledky monitorování emisí a další požadované údaje, které úřadu 

umožní kontrolu plnění podmínek integrovaného povolení; v případě 

použití postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) též shrnutí výsledků 

monitorování emisí umožňující srovnání s úrovněmi emisí spojenými s 

nejlepšími dostupnými technikami, 

  

  76/2002 
ve znění 

222/2006 
25/2008 
69/2013 
183/2017 

§ 37 odst. 4 (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel 

zařízení dopustí přestupkutím, že provozuje zařízení bez platného 

integrovaného povolení, bez pravomocného rozhodnutí o podstatné 

změně integrovaného povolení nebo v rozporu s integrovaným 

povolením. 

  

  76/2002 
ve znění  
25/2008 
69/2013 
183/2017 
 
9936 
 

§ 37 odst. 6 

písm. b) 
(6) Za přestupek se uloží pokuta 
b) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 4 a 5. 
 

  

Článek 8 bod 2. 

část 1 
2. Pokud jsou podmínky povolení porušeny, členské státy zajistí, aby 
a) provozovatel ihned informoval příslušný orgán; 

76/2002  
ve znění 

§ 16 odst. 1 

písm. d) 
(1) Provozovatel zařízení je povinen 
d) předcházet výskytu havárií, neprodleně hlásit úřadu a inspekci 

PT  
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ID 
Ustanovení 

(§, odst., 
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  69/2013 
64/2014 

všechny mimořádné události, havárie zařízení a havarijní úniky8) 

znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, které mají 

závažné dopady na životní prostředí, a porušení závazných podmínek 

provozu stanovených v integrovaném povolení, 
 b) provozovatel ihned přijal opatření, která zajistí nápravu v nejkratší 

možné době; 
 

76/2002  
ve znění 

69/2013 
64/2014 

§ 16 odst. 1 

písm. f) 
f) v případě porušení závazných podmínek provozu neprodleně přijmout 

opatření, která zajistí v nejkratší možné době nápravu stavu 

způsobeného porušením těchto podmínek, 

  

 c) příslušný orgán vyžadoval od provozovatele přijetí veškerých vhodných 

doplňujících opatření, jež tento orgán považuje za nezbytné k zajištění 

nápravy. 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 19b odst. 1 (1) V případě, že provozovatel zařízení neplní povinnosti stanovené 

tímto zákonem nebo integrovaným povolením, jsou úřad nebo inspekce 

oprávněny uložit provozovateli zařízení provést v přiměřené lhůtě 

opatření k nápravě. Po dobu lhůty k provedení opatření k nápravě se 

nepoužijí § 37 a 38. 

  

  76/2002 
ve znění  
69/2013 

§ 19b odst. 3 (3) Pokud provozovatel zařízení uložená opatření k nápravě ve 

stanovené lhůtě neprovedl, jsou úřad nebo inspekce oprávněny vydat 

rozhodnutí o omezení nebo zastavení provozu zařízení nebo jeho části. 

  

  76/2002 
ve znění  
69/2013 
 
9936 

§ 19b odst. 5 

až 7 
(5) Úřad nebo inspekce vydají rozhodnutí o omezení nebo zastavení 

provozu zařízení nebo jeho části, pokud porušení povinností 

stanovených tímto zákonem nebo integrovaným povolením představuje 

nebezpečí, že dojde k bezprostřednímu závažnému nepříznivému 

dopadu na životní prostředí. Toto rozhodnutí lze vydat i bez předchozího 

uložení opatření k nápravě.  
6) Při postupu podle odstavců 1 až 5 mohou úřad nebo inspekce 

stanovit, že odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

Rozhodnutím o omezení nebo zastavení provozu zařízení nebo jeho části 

nejsou dotčeny právní účinky podmínek integrovaného povolení podle § 

13 odst. 4 písm. b). 
(7) Úřad nebo inspekce uloží podle potřeby opatření k nápravě právnímu 

nástupci provozovatele zařízení, který není původcem závadného stavu. 

Povinnosti plynoucí z opatření k nápravě a rozhodnutí o omezení nebo 

zastavení provozu zařízení uložené provozovateli zařízení podle 

odstavců 1 až 5 přecházejí na jeho právního nástupce. 

  

Článek 8 bod 2. 
část 2 
 

Pokud porušení podmínek povolení představuje bezprostřední ohrožení 

lidského zdraví nebo nebezpečí, že dojde k bezprostřednímu závažnému 

nepříznivému dopadu na životní prostředí, a není-li zjednána náprava 

podle prvního pododstavce písm. b) a c), je provozování zařízení, 

spalovacího zařízení, zařízení na spalování odpadu, zařízení na 

spoluspalování odpadu nebo jejich příslušné části pozastaveno. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
 
9936 

19b odst. 5 (5) Úřad nebo inspekce vydají rozhodnutí o omezení nebo zastavení 

provozu zařízení nebo jeho části, pokud porušení povinností 

stanovených tímto zákonem nebo integrovaným povolením představuje 

nebezpečí, že dojde k bezprostřednímu závažnému nepříznivému 

dopadu na životní prostředí. Toto rozhodnutí lze vydat i bez předchozího 

uložení opatření k nápravě. 

PT  

Článek 9 bod 1 
 

Emise skleníkových plynů 
1. Pokud jsou emise skleníkových plynů ze zařízení uvedeny v příloze I 

směrnice 2003/87/ES ve vztahu k činnosti prováděné v uvedeném zařízení, 

76/2002 
ve znění 

695/2004 

§ 14 odst. 1 

věta třetí 
Vztahují-li se na zařízení ustanovení zvláštního právního předpisu14a) 
úřad stanoví emisní limity pro tyto skleníkové plyny jen tehdy, je-li to 
nezbytné k zabránění závažného znečišťování v místě provozu 

PT  
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Ustanovení 
(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

neobsahuje povolení mezní hodnoty emisí pro přímé emise uvedeného 

plynu, ledaže je to nezbytné k tomu, aby nebylo způsobeno žádné 

podstatné místní znečištění životního prostředí. 
Článek 9 bod 2 
 

2. Členské státy se mohou rozhodnout, že pro činnosti uvedené v příloze I 

směrnice 2003/87/ES nestanoví požadavky týkající se energetické 

účinnosti s ohledem na spalovací jednotky nebo jiné jednotky emitující 

oxid uhličitý v místě, kde se zařízení nachází 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Fakultativní ustanovení. 

NT  

Článek 9 bod 3 
 

3. Pokud je to nezbytné, příslušné orgány povolení náležitě pozmění. 
 

76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 19a odst. 1 
a 2 

Řízení o změně integrovaného povolení 
(1) Dojde-li úřad na základě ohlášení plánované změny v provozu 

zařízení podle § 16 odst. 1 písm. b) nebo na základě přezkumu podle § 

18 a 19 k závěru, že se jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, 

vyzve provozovatele zařízení, aby úřadu ve lhůtě, kterou stanoví, podal 

žádost o změnu integrovaného povolení, přičemž může stanovit, které 

náležitosti žádosti se nevyžadují. V řízení se postupuje přiměřeně podle 

§ 3 až 15. 
(2) Dojde-li úřad na základě ohlášení plánované změny v provozu 

zařízení podle § 16 odst. 1 písm. b) nebo na základě přezkumu podle § 

18 a 19 k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, 

ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení, provede 

změnu integrovaného povolení úřad. Změnu integrovaného povolení 

zveřejní úřad obdobně podle § 13 odst. 8. Úřad zašle změnu 

integrovaného povolení Ministerstvu životního prostředí do 7 dnů od 

nabytí právní moci této změny. 

PT  

Článek 9 bod 4 
 

4. Odstavce 1 až 3 se nevztahují na zařízení dočasně vyňatá ze systému pro 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii v souladu 

s článkem 27 směrnice 2003/87/ES. 

76/2002 
ve znění 

695/2004 

§ 14 odst. 1 

věta třetí 
Vztahují-li se na zařízení ustanovení zvláštního právního předpisu14a) 
úřad stanoví emisní limity pro tyto skleníkové plyny jen tehdy, je-li to 
nezbytné k zabránění závažného znečišťování v místě provozu 

PT  

Článek 10 
 

Oblast působnosti 
Tato kapitola se vztahuje na činnosti uvedené v příloze I, které dosahují 

kapacitních prahových hodnot uvedených ve zmíněné příloze, jsou-li 
stanoveny. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Ustanovení má deklaratorní charakter a nemá žádné bezprostřední 

dopady do práv fyzických nebo právnických osob, ani do kompetencí 

orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem veřejné správy.  

NT  

Článek 11 písm. a 
 

Obecné zásady základních povinností provozovatele 
Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby byla zařízení 

provozována v souladu s těmito zásadami: 
a) jsou učiněna všechna vhodná preventivní opatření proti znečišťování; 
 

76/2002 
ve znění  
222/2006 
69/2013 

§ 13 odst. 4 (4) V závazných podmínkách provozu podle odstavce 3 písm. d) úřad 

stanoví 
a) emisní limity (§ 14), 
b) opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí 

a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho 

činnosti a podmínky zajišťující při úplném ukončení provozu zařízení 

navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu s požadavky § 15a, 
c) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při 

nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení 

vznikají, 
d) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního 

PT  
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Ustanovení 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / 
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Ustanovení 

(§, odst., 
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Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových 

vod, 
e) další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, 

které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního 
prostředí a technickou charakteristiku zařízení, 
f) opatření pro hospodárné využívání surovin a energie, 
g) opatření pro předcházení haváriím8) a omezování jejich případných 

následků, 
h) postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od 
podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, 

zkušební provoz podle zvláštního právního předpisu24), poruchy 

zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), 
i) způsob monitorování emisí technická opatření k monitorování emisí, 

včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení 

záznamů o monitorování; v případě použití postupu podle § 14 odst. 4 

písm. b) též požadavek, aby výsledky monitorování emisí byly k 

dispozici pro shodná časová období a referenční podmínky jako v 

případě úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami, 
j) opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či 

znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně 

ochrany životního prostředí jako celku, 
k) postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení 

včetně povinnosti předkládat úřadu pravidelně alespoň jednou za rok 

výsledky monitorování emisí a další požadované údaje, které úřadu 

umožní kontrolu plnění podmínek integrovaného povolení; v případě 

použití postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) též shrnutí výsledků 

monitorování emisí umožňující srovnání s úrovněmi emisí spojenými s 

nejlepšími dostupnými technikami, 
l) postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k 

zabránění emisím do půdy a podzemních vod a způsoby monitorování 

půdy a podzemních vod v souvislosti s příslušnými nebezpečnými 

látkami, které se mohou na daném místě vyskytovat, a s ohledem na 

možnost znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení, 
m) podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů; tyto podmínky 

mohou být nahrazeny odkazem na jiné právní předpisy36). 
Článek 11 písm. 

b 
 

b) jsou použity nejlepší dostupné techniky; 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 14 odst. 3 

až 8 
(3) Při stanovení závazných podmínek provozu, zejména emisních 

limitů, úřad vychází z nejlepších dostupných technik a použije závěry o 

nejlepších dostupných technikách, aniž by však předepisoval použití 

jakékoli konkrétní metody či technologie. Takto stanovené závazné 

podmínky provozu nesmí být mírnější než podmínky provozu, které by 

jinak byly stanoveny podle zvláštních právních předpisů.6) 

PT  
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Ustanovení 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / 
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Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
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Poznám

ka 
 

(3) Při stanovení závazných podmínek provozu, zejména emisních 

limitů, úřad vychází z nejlepších dostupných technik a použije závěry o 

nejlepších dostupných technikách, aniž by však předepisoval použití 

jakékoli konkrétní metody či technologie. Takto stanovené závazné 

podmínky provozu nesmí být mírnější než podmínky provozu, které by 

jinak byly stanoveny podle zvláštních právních předpisů.6) 
(4) Úřad stanoví emisní limity, které zajišťují, že za běžných provozních 

podmínek emise nepřekročí úrovně emisí spojené s nejlepšími 

dostupnými technikami, jak jsou stanoveny v rozhodnutích o závěrech o 

nejlepších dostupných technikách, a to jedním z těchto způsobů  
a) stanovením emisních limitů, které nepřekračují úrovně emisí spojené 

s nejlepšími dostupnými technikami; tyto emisní limity jsou vyjádřeny 

za stejné období jako úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými 

technikami nebo za období kratší a za totožných referenčních podmínek, 

nebo  
b) stanovením jiných emisních limitů, než jsou hodnoty uvedené v 

písmeni a), pokud jde o hodnoty, období a referenční podmínky. 
Použije-li se postup podle písmene b), úřad nejméně jednou ročně 

posoudí výsledky monitorování emisí s cílem zajistit, aby emise za 

běžných provozních podmínek nepřekračovaly úrovně emisí spojené s 

nejlepšími dostupnými technikami.  
(5) Úřad může v konkrétních případech stanovit mírnější emisní limity, 

než je stanoveno v odstavci 4. Postup lze použít, pouze pokud odborné 

posouzení předložené provozovatelem prokáže, že v jeho důsledku 

nedojde k závažnému znečištění životního prostředí, celkově bude 

dosaženo vysoké úrovně ochrany životního prostředí a že by dosažení 

úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami popsanými 

v závěrech o nejlepších dostupných technikách vedlo k nákladům, 

jejichž výše by nebyla přiměřená přínosům pro životní prostředí, a to z 

důvodů  
a) zeměpisné polohy daného zařízení nebo místních podmínek životního 

prostředí, nebo  
b) technické charakteristiky daného zařízení. 
Náležitosti obsahu odborného posouzení stanoví prováděcí právní 

předpis.  
(6) Stanoví-li úřad závazné podmínky provozu na základě nejlepších 

dostupných technik, které nejsou popsány v žádných příslušných 

závěrech o nejlepších dostupných technikách, postupuje tak, aby  
a) byly parametry dotyčné techniky určeny se zvláštním přihlédnutím ke 

kritériím uvedeným v příloze č. 3 a  
b) byly splněny požadavky stanovené v odstavcích 1 až 5. 
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(§, odst., 
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Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

Neobsahují-li příslušné závěry o nejlepších dostupných technikách 

hodnoty emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, musí 

použitá technika zajišťovat míru ochrany životního prostředí 

rovnocennou nejlepším dostupným technikám popsaným v závěrech o 

nejlepších dostupných technikách.  
(7) Nevztahují-li se žádné závěry o nejlepších dostupných technikách na 

činnosti nebo typ výrobního procesu prováděné v zařízení nebo 

nezabývají-li se žádné závěry o nejlepších dostupných technikách všemi 

možnými dopady činnosti nebo procesu na životní prostředí, stanoví 

úřad závazné podmínky provozu na základě nejlepších dostupných 

technik, které po projednání s provozovatelem zařízení určí pro dotyčné 

činnosti nebo procesy, přičemž zvláštní pozornost věnuje kritériím 

uvedeným v příloze č. 3 k tomuto zákonu.  
(8) Při stanovení požadavků na monitorování emisí úřad vychází z 

požadavků na monitorování, které jsou popsány v závěrech o nejlepších 

dostupných technikách, pokud existují. Úřad stanoví minimální 

frekvenci monitorování tak, aby bylo zajištěno pravidelné monitorování 

půdy alespoň jedenkrát za 10 let a pravidelné monitorování podzemních 

vod jedenkrát za 5 let, není-li toto monitorování založeno na 

systematickém hodnocení rizika znečištění. 
Článek 11 písm. c 
 

c) nedochází k významnému znečišťování; 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 14 odst. 3 (3) Při stanovení závazných podmínek provozu, zejména emisních 

limitů, úřad vychází z nejlepších dostupných technik a použije závěry o 

nejlepších dostupných technikách, aniž by však předepisoval použití 

jakékoli konkrétní metody či technologie. Takto stanovené závazné 

podmínky provozu nesmí být mírnější než podmínky provozu, které by 

jinak byly stanoveny podle zvláštních právních předpisů.6) 

PT  

  76/2002 § 15 odst. 1 (1) Úřad v integrovaném povolení stanoví provozovateli zařízení, který 

nemůže dosáhnout s použitím nejlepších dostupných technik standard 

kvality životního prostředí, povinnost uskutečnit dodatečné podmínky ke 

splnění standardu kvality životního prostředí, například podmínky 

omezující provoz zařízení v určitou denní dobu. 

  

  76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 18 odst. 2 

písm. d) 
(2) Úřad vždy přezkoumá závazné podmínky integrovaného povolení, 
e) je-li znečištění životního prostředí v důsledku provozu zařízení tak 

značné, že významně přesahuje standard kvality životního prostředí a 

nelze se k němu přiblížit jinak než změnou závazných podmínek 

provozu zařízení. 

  

Článek 11 písm. 

d 
 

d) předchází se vzniku odpadů v souladu se směrnicí 2008/98/ES; 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013  

§ 13 odst. 4 

písm. c) 
V závazných podmínkách provozu podle odstavce 3 písm. d) úřad 

stanoví 
c) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při 

nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení 

vznikají, 

PT  
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  76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 13 odst. 6 (6) Závazné podmínky provozu uložené úřadem podle odstavce 4 musí 

vždy zahrnovat podmínky, postupy a opatření, které by jinak byly 

stanoveny na základě zvláštních právních předpisů,6) podle kterých by 

byla vydána rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které se 

nahrazují integrovaným povolením. 

  

  76/2002  § 46 odst. 3 (3) Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů6) a 

správních aktů, které integrované povolení nezahrnuje, zůstávají 

integrovaným povolením nedotčeny. 

  

  185/2001 
ve znění 

154/2010 
223/2015 

§ 9a  
(1) V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato 

hierarchie způsobů nakládání s odpady: 
 
a) předcházení vzniku odpadů, 
 
b) příprava k opětovnému použití, 
 
c) recyklace odpadů, 
 
d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 
 
e) odstranění odpadů. 
 
(2) Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit v 

případě odpadů, u nichž je to podle posouzení celkových dopadů 

životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním vhodné s 

ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany životního 

prostředí. 
 
(3) Při uplatňování hierarchie se zohlední 
 
a) celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na 

snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí a lidské zdraví, 
 
b) technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost, 
 
c) ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a 

hospodářské a sociální dopady. 

  

  185/2001 
ve znění 

314/2006 
154/2010 

§ 10 Předcházení vzniku odpadů 
. (1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost 

předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 

vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, 
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ka 
 

169/2013 případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní 

prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními 

předpisy.15) 
 
(2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí 

výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik 

nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných 

odpadů. 
 
(3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí 

na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na 

obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o 

způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků. 
  9553 

9936 
    

Článek 11 písm. e 
 

e) jestliže odpady vznikají, jsou v pořadí podle priority a v souladu se 

směrnicí 2008/98/ES připraveny k opětovnému použití, recyklovány, 

využívány, anebo, pokud využití není technicky a ekonomicky možné, 

odstraněny s vyloučením či omezením jakýchkoli dopadů na životní 

prostředí; 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 13 odst. 4 

písm. c) 
V závazných podmínkách provozu podle odstavce 3 písm. d) úřad 

stanoví 
c) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při 

nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení 

vznikají, 

PT  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 13 odst. 6 (6) Závazné podmínky provozu uložené úřadem podle odstavce 4 musí 

vždy zahrnovat podmínky, postupy a opatření, které by jinak byly 

stanoveny na základě zvláštních právních předpisů,6) podle kterých by 

byla vydána rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které se 

nahrazují integrovaným povolením. 

  

  76/2002  § 46 odst. 3 (3) Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů6) a 

správních aktů, které integrované povolení nezahrnuje, zůstávají 

integrovaným povolením nedotčeny. 

  

  185/2001 
ve znění 

154/2010 
223/2015 

§ 9a  (1) V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato 

hierarchie způsobů nakládání s odpady: 
 
a) předcházení vzniku odpadů, 
 
b) příprava k opětovnému použití, 
 
c) recyklace odpadů, 
 
d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 
 
e) odstranění odpadů. 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32010L0075.doc1003      str. 31 z 170   

Celex: 32010L0075 Lhůta pro implementaci 7.1.2013 Úřední věstník                     L334 2010 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová, 2.4.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované 

prevenci a omezování znečištění) 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 2.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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ka 
 

 
(2) Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit v 

případě odpadů, u nichž je to podle posouzení celkových dopadů 

životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním vhodné s 

ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany životního 

prostředí. 
 
(3) Při uplatňování hierarchie se zohlední 
 
a) celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na 

snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí a lidské zdraví, 
 
b) technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost, 
 
c) ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a 

hospodářské a sociální dopady. 
  9553 

9936 
    

Článek 11 písm. f 
 

f) energie je využívána účinně; 
 

76/2002 
ve znění 

222/2006 

§ 13 odst. 4 

písm. f) 
V závazných podmínkách provozu podle odstavce 3 písm. d) úřad 

stanoví 
opatření pro hospodárné využívání surovin a energie, 

PT  

Článek 11 písm. 

g 
 

g) jsou přijata nezbytná opatření, která mají předcházet výskytu havárií a 

omezovat jejich následky; 
 

76/2002 § 13 odst. 4 

písm. g) 
V závazných podmínkách provozu podle odstavce 3 písm. d) úřad 

stanoví 
g) opatření pro předcházení haváriím8) a omezování jejich případných 

následků, 

PT  

Článek 11 písm. 

h 
 

h) při úplném ukončení činnosti jsou přijata nezbytná opatření k zabránění 

jakémukoli riziku znečištění a k navrácení místa provozu do uspokojivého 

stavu definovaného v souladu s článkem 22. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 13 odst. 4 

písm. b) 
(4) V závazných podmínkách provozu podle odstavce 3 písm. d) úřad 

stanoví 
b) opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí 

a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho 

činnosti a podmínky zajišťující při úplném ukončení provozu zařízení 

navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu s požadavky § 15a, 

PT  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 
 
 
 
 
 
 

§ 15a  Ukončení provozu zařízení 
(1) Závazné podmínky provozu týkající se úplného ukončení provozu 

zařízení stanoví úřad v integrovaném povolení tak, aby bylo zajištěno 

dodržení odstavců 2 až 5. 
(2) Ukončení provozu zařízení nesmí být spojeno s ohrožením životního 

prostředí a s rizikem vyšší úrovně znečištění. Provozovatel zařízení je 

vždy povinen uvést místo provozu zařízení do stavu, který nebude 

představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní 

prostředí. 
(3) Při úplném ukončení provozu zařízení posoudí provozovatel zařízení 
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zejména stav znečištění půdy a podzemních vod nebezpečnými látkami 

používanými, vyráběnými nebo vypouštěnými daným zařízením. Pokud 

zařízení oproti stavu uvedenému v základní zprávě způsobilo významné 

znečištění půdy nebo podzemních vod těmito nebezpečnými látkami, 

učiní provozovatel zařízení kroky nezbytné k odstranění znečištění tak, 

aby bylo dané místo uvedeno do stavu popsaného v základní zprávě. Za 

tímto účelem lze zohlednit technickou proveditelnost takových opatření. 
(4) Provozovatel zařízení po úplném ukončení provozu zařízení v 

případě, že znečištění půdy a podzemních vod v daném místě 

představuje významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí v 

důsledku povolených činností prováděných provozovatelem zařízení 

před schválením základní zprávy, přijme nezbytná opatření k odstranění, 

regulaci, izolaci nebo snížení množství příslušných nebezpečných látek 

tak, aby dané místo přestalo uvedené riziko představovat. Přitom je 

nutno zohlednit současný nebo budoucí schválený způsob využívání 

daného místa a charakteristiku stavu území, kde je zařízení umístěno. 
(5) Pokud se na provozovatele zařízení nevztahuje povinnost vypracovat 

základní zprávu, učiní provozovatel zařízení po úplném ukončení 

provozu zařízení nezbytná opatření k odstranění, regulaci, izolaci nebo 

snížení množství nebezpečných látek tak, aby dané místo již v důsledku 

znečištění půdy a podzemních vod způsobeného povolenými činnostmi 

nepředstavovalo žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní 

prostředí. Přitom je nutno zohlednit současný nebo budoucí schválený 

způsob využívání daného místa a charakteristiku stavu území, kde je 

zařízení umístěno. 
Článek 12 odst. 1 

písm a - d 
 

Žádosti o povolení 
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření zajišťující, aby žádost o 

povolení obsahovala popis 
a) zařízení a jeho činností; 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 4 odst. 1 

písm. c)  
 

Žádost musí obsahovat 
c) popis činnosti, identifikační údaje o umístění činnosti (obec, 

katastrální území, parcelní číslo, popř. označení stavby), popř. kategorii 

činnosti, pokud je uvedena v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a určení 

hlavní činnosti, 

PT  

 b) surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energie, která je v 

zařízení používána anebo jím produkována; 
76/2002 § 4 odst. 1 

písm. e) 
e) popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energií, které se 

v zařízení používají nebo jsou jím produkovány, 
  

 c) zdrojů emisí ze zařízení; 
d) podmínek místa zařízení; 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 4 odst. 1 

písm. f) a g) 
f) seznam a popis zdrojů emisí a zdrojů hluku, vibrací a neionizujícího 

záření a popis dalších vlivů zařízení, jejich vlastností, účinků na životní 

prostředí a zdraví lidí a předpokládaného množství emisí do 

jednotlivých složek životního prostředí, 
g) charakteristiku stavu území (zejména popis stávající imisní situace a 

stávajícího stavu znečištění půdy a podzemních vod), kde je nebo má být 

zařízení umístěno, včetně vymezení základních střetů v území, 

  

  288/2013 Příloha č. 1 VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ,. 
ROZSAH A ZPŮSOB JEJÍHO VYPLNĚNÍ 
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Článek 12 odst. 1 

písm. e 
e) tam, kde je to povinné, základní zprávy podle čl. 22 odst. 2; 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 4 odst. 1 

písm. q) 
q) základní zprávu (§ 4a), pokud je provozovatel zařízení povinen 

zajistit její vypracování. 
PT  

Článek 12 odst. 1 

písm. f 
f) povahy a množství předpokládaných emisí ze zařízení do jednotlivých 

složek prostředí, jakož i určení významných účinků těchto emisí na životní 

prostředí; 
g) navrhované technologie a dalších metod určených pro předcházení, 

nebo pokud to není možné, ke snížení emisí ze zařízení; 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 4 odst. 1 

písm. f), h) 
f) seznam a popis zdrojů emisí a zdrojů hluku, vibrací a neionizujícího 

záření a popis dalších vlivů zařízení, jejich vlastností, účinků na životní 

prostředí a zdraví lidí a předpokládaného množství emisí do 

jednotlivých složek životního prostředí, 
 

PT  

  76/2002  § 4 odst. 1 

písm. h) 
h) popis technologie a dalších technik k předcházení vzniku emisí, a kde 

to není možné, k omezení emisí znečišťujících životní prostředí 
  

  288/2013 Příloha č. 1 VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ,. 

ROZSAH A ZPŮSOB JEJÍHO VYPLNĚNÍ 
 

  

Článek 12 odst. 1  

písm. h 
h) opatření k předcházení vzniku odpadů, které v zařízení vznikají, a k 

přípravě jejich opětovného použití, recyklaci a využití; 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 4 odst. 1 

písm. i) 
i) popis opatření k předcházení vzniku, k přípravě opětovného použití, 

recyklaci a využití odpadů, které v zařízení vznikají, 
PT  

  288/2013 Příloha č. 1 VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ,. 

ROZSAH A ZPŮSOB JEJÍHO VYPLNĚNÍ 
 

  

Článek 12 odst. 1 

písm. i 
 i) dalších opatření plánovaných k dodržování obecných zásad základních 

povinností provozovatele stanovených v článku 11; 
 

76/2002  § 4 odst. 1 

písm.k) 
k) porovnání stávajícího nebo uvažovaného zařízení s nejlepšími 

dostupnými technikami, 
PT  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 4 odst. 1 

písm.l) 
l) popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností 

preventivního charakteru, jako například hospodárné využívání energie, 
předcházení haváriím8) a omezování jejich případných následků, 

vyloučení rizik případného znečišťování životního prostředí a 

ohrožování zdraví člověka pocházejícího ze zařízení po ukončení jeho 

činnosti v co největší možné míře, 

  

  288/2013 Příloha č. 1 VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ,. 

ROZSAH A ZPŮSOB JEJÍHO VYPLNĚNÍ 
 

  

Čl. 12 odst. 1  

písm. j) 
j) opatření plánovaných k monitorování emisí do životního prostředí; 
 

76/2002  § 4 odst. 1 

písm. j) 
j) popis dosavadních nebo uvažovaných opatření pro měření a 

monitorování emisí vypouštěných do životního prostředí 
PT  

  288/2013 Příloha č. 1 VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ,. 

ROZSAH A ZPŮSOB JEJÍHO VYPLNĚNÍ 
 

  

Čl. 12 odst. 1  

písm. k) 
k) hlavních náhradních řešení k navrhovaným technologiím, technikám a 

opatřením prověřených žadatelem, ve formě přehledu. 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 4 odst. 1 

písm. p) 
p) přehled případných náhradních řešení k navrhovaným technikám a 

opatřením prověřených provozovatelem zařízení 
 

PT  

  288/2013 Příloha č. 1 VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ,.   
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ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

ROZSAH A ZPŮSOB JEJÍHO VYPLNĚNÍ 
 

Čl. 12 druhý 

pododstavec 
Žádost o povolení musí též obsahovat shrnutí údajů, které jsou uvedeny v 

prvním pododstavci, bez technických podrobností a odborných pojmů 
 

76/2002 
ve znění 

222/2006 

§ 4 odst. 1 

písm. d) 
d) stručné shrnutí údajů uvedených v písmenech a) až c) a e) až l) a p) 

všeobecně srozumitelným způsobem, 
 

PT  

  288/2013 Příloha č. 1 VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ,. 

ROZSAH A ZPŮSOB JEJÍHO VYPLNĚNÍ 
 

  

Čl. 12, odst. 2 2. Pokud informace poskytnuté v souladu s požadavky směrnice Rady 

85/337/EHS nebo bezpečnostní zpráva vypracovaná v souladu se směrnicí 

96/82/ES nebo informace poskytnuté v souladu s jiným právním 

předpisem splňují některý z požadavků odstavce 1, je možné tyto 

informace do žádosti zahrnout nebo je k žádosti přiložit. 

76/2002  § 4 odst. 1 

písm. n) a o)  
n) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které byly vydány podle 

zvláštních právních předpisů,10) a podklady k nim, pokud mohou 
nahrazovat údaje uvedené v tomto odstavci, 
 
o) podklady, které jsou vyžadovány pro vydání rozhodnutí, stanovisek, 

vyjádření a souhlasů podle zvláštních právních předpisů6) a integrované 

povolení je má nahradit, pokud již nejsou obsaženy v náležitostech 
uvedených pod písmeny a) až n), 

PT  

  288/2013 Příloha č. 1 VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ,. 

ROZSAH A ZPŮSOB JEJÍHO VYPLNĚNÍ 
 

  

Článek 13, odst. 

1 a 2 
 

Referenční dokumenty o BAT a výměna informací 
1. Za účelem vypracování, přezkoumání a případné nezbytné aktualizace 

referenčních dokumentů o BAT pořádá Komise výměnu informací mezi 

členskými státy, dotčenými průmyslovými odvětvími, nevládními 

organizacemi, které podporují ochranu životního prostředí, a Komisí.  
2. Výměna informací se týká zejména 
a) výkonnosti zařízení a technik z hlediska emisí, vyjádřených případně 

jako krátkodobé a dlouhodobé průměry, a souvisejících referenčních 

podmínek, spotřeby a povahy surovin, spotřeby vody, využívání energie a 

vzniku odpadů; 
b) používaných technik, souvisejícího monitorování, mezisložkových 

vlivů, ekonomické a technické přijatelnosti a rozvoje v těchto oblastech; 
c) nejlepších dostupných technik a nově vznikajících technik zjištěných v 

návaznosti na posouzení otázek uvedených v písmenech a) a b). 

76/2002 
ve znění 
25/2008 
69/2013 

§ 29 písm. 

k) 
Ministerstvo 
k) plní úkoly vyplývající ze vztahu k Evropské unii v oblasti vymezené 

tímto zákonem, podává zprávy o plnění příslušných směrnic Evropské 

unie a koordinuje převzetí a zavádění práva Evropské unie v oblasti 
vymezené tímto zákonem, ve vztahu k Evropské unii zajišťuje výstupy 

ze systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, a 

jmenování členů pracovních skupin zřízených na základě čl. 13 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, 

PT  

Článek 13, odst. 

3 až 6 
3. Komise zřídí a pravidelně svolává fórum složené ze zástupců členských 

států, dotčených průmyslových odvětví a nevládních organizací, které 

podporují ochranu životního prostředí. 
Komise získá stanovisko fóra k praktickým záležitostem pro výměnu 

informací, a zejména 
a) k jednacímu řádu fóra; 
b) k pracovnímu programu pro výměnu informací; 
c) k pokynům pro sběr údajů; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje postup 

Evropské komise. 

NT  
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Ustanovení 
(článek,odst., 
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ID 
Ustanovení 
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
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Poznám

ka 
 

d) k pokynům pro vypracování referenčních dokumentů o BAT a 

zabezpečení jejich kvality včetně vhodnosti jejich obsahu a formátu. 
Pokyny uvedené v druhém pododstavci písm. c) a d) zohlední stanovisko 

fóra a přijmou se regulativním postupem podle čl. 75 odst. 2. 
4. Komise obdrží a zveřejní stanovisko fóra k navrhovanému obsahu 

referenčních dokumentů o BAT a pro účely postupů stanovených v 

odstavci 5 toto stanovisko zohlední. 
5. Rozhodnutí o závěrech o BAT se přijímají regulativním postupem podle 

čl. 75 odst. 2. 
6. Po přijetí rozhodnutí podle odstavce 5 Komise referenční dokument o 

BAT neprodleně zpřístupní veřejnosti a zajistí, aby byly závěry o BAT 

dostupné ve všech úředních jazycích Unie. 
Článek 13, odst. 

7 
7. Do přijetí příslušného rozhodnutí podle odstavce 5 se závěry o 

nejlepších dostupných technikách z referenčních dokumentů o BAT 

přijatých Komisí přede dnem uvedeným v článku 83 použijí jako závěry o 

BAT pro účely této kapitoly, s výjimkou čl. 15 odst. 3 a 4. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 14 odst. 10 (10) Do přijetí rozhodnutí podle čl. 13 odst. 5 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/75/EU o závěrech o nejlepších dostupných 

technikách na úrovni Evropské unie se pro účely stanovení závazných 

podmínek provozu použijí závěry o nejlepších dostupných technikách z 

referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách přijatých 

Evropskou komisí před 6. lednem 2011, s výjimkou emisních limitů 

podle odstavců 4 a 5. 

PT  

Článek 14, odst. 

1 
 

Podmínky povolení 
1. Členské státy zajistí, aby v povolení byla uvedena veškerá opatření 

nutná ke splnění požadavků podle článků 11 a 18. 

76/2002 
ve znění 

227/2009 
69/2013 
 

§ 13 odst. 3 (3) Nejsou-li dány důvody pro zamítnutí žádosti podle odstavce 2, úřad 

na podkladě výsledků projednání žádosti vydá integrované povolení, 

které kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem 

obsahuje: 
a) firmu nebo název, anebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo 

podnikání, identifikační číslo osoby, pokud je přiděleno, je-li 
provozovatelem zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba, která je 

podnikatelem, 
b) jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, není-li vydán, číslo 

dokladu, který jej nahrazuje, trvalý pobyt, je-li provozovatelem zařízení 

fyzická osoba, která není podnikatelem, 
c) popis zařízení a popis umístění zařízení, 
d) podmínky provozu zařízení, dále postupy a opatření zabezpečující 

plnění těchto podmínek (dále jen "závazné podmínky provozu"), 

PT  

  76/2002 
ve znění  
222/2006 
69/2013 

§ 13 odst. 4 (4) V závazných podmínkách provozu podle odstavce 3 písm. d) úřad 

stanoví 
a) emisní limity (§ 14), 
b) opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí 

a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho 

činnosti a podmínky zajišťující při úplném ukončení provozu zařízení 

navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu s požadavky § 15a, 
c) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při 
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nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení 

vznikají, 
d) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního 

prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových 

vod, 
e) další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, 

které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního 

prostředí a technickou charakteristiku zařízení, 
f) opatření pro hospodárné využívání surovin a energie, 
g) opatření pro předcházení haváriím8) a omezování jejich případných 

následků, 
h) postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od 

podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, 

zkušební provoz podle zvláštního právního předpisu24), poruchy 

zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), 
i) způsob monitorování emisí technická opatření k monitorování emisí, 

včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení 

záznamů o monitorování; v případě použití postupu podle § 14 odst. 4 

písm. b) též požadavek, aby výsledky monitorování emisí byly k 

dispozici pro shodná časová období a referenční podmínky jako v 
případě úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami, 
j) opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či 

znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně 

ochrany životního prostředí jako celku, 
k) postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení 

včetně povinnosti předkládat úřadu pravidelně alespoň jednou za rok 

výsledky monitorování emisí a další požadované údaje, které úřadu 

umožní kontrolu plnění podmínek integrovaného povolení; v případě 

použití postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) též shrnutí výsledků 

monitorování emisí umožňující srovnání s úrovněmi emisí spojenými s 

nejlepšími dostupnými technikami, 
l) postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k 

zabránění emisím do půdy a podzemních vod a způsoby monitorování 

půdy a podzemních vod v souvislosti s příslušnými nebezpečnými 

látkami, které se mohou na daném místě vyskytovat, a s ohledem na 

možnost znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení, 
m) podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů; tyto podmínky 

mohou být nahrazeny odkazem na jiné právní předpisy36). 
  76/2002 

ve znění 

69/2013 

§ 13 odst. 6 (6) Závazné podmínky provozu uložené úřadem podle odstavce 4 musí 

vždy zahrnovat podmínky, postupy a opatření, které by jinak byly 
stanoveny na základě zvláštních právních předpisů,6) podle kterých by 
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ka 
 

byla vydána rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které se 

nahrazují integrovaným povolením. 
  76/2002 

ve znění 

695/2004 
69/2013 
222/2006 
 

§ 14 odst. 1 

až 9 
(1) Úřad stanoví emisní limity pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 

2 k tomuto zákonu, pokud jsou ze zařízení vypouštěny, a další emisní 

limity, které se stanovují na základě jiných právních předpisů.6) Úřad 

může též stanovit emisní limity pro jiné skupiny nebo kategorie 
znečišťujících látek a příslušné limity pro hluk, vibrace a neionizující 

záření37). Vztahují-li se na zařízení ustanovení zvláštního právního 

předpisu,14a) úřad stanoví emisní limity pro tyto skleníkové plyny jen 

tehdy, je-li to nezbytné k zabránění závažného znečišťování v místě 

provozu. Emisní limity mohou být doplněny nebo nahrazeny 

ekvivalentními parametry nebo jinými technickými opatřeními, která 

zajistí rovnocennou úroveň ochrany životního prostředí. 
(2) Emisní limity pro znečišťující látky a příslušné limity pro vibrace, 

hluk, teplo nebo jiné formy neionizujícího záření se vztahují obvykle k 

místu, kde emise vycházejí ze zařízení. K ředění před místem, kde emise 

opouští zařízení, se při stanovení emisních limitů nepřihlíží. V případě 

výpustí odpadních vod do kanalizace úřad při určování emisního limitu 

příslušného zařízení může přihlédnout k čisticímu efektu čistírny 

odpadních vod za předpokladu, že je zaručena rovnocenná úroveň 

ochrany životního prostředí jako celku2) a že výsledkem není větší 

znečištění životního prostředí. 
(3) Při stanovení závazných podmínek provozu, zejména emisních 

limitů, úřad vychází z nejlepších dostupných technik a použije závěry o 

nejlepších dostupných technikách, aniž by však předepisoval použití 

jakékoli konkrétní metody či technologie. Takto stanovené závazné 

podmínky provozu nesmí být mírnější než podmínky provozu, které by 

jinak byly stanoveny podle zvláštních právních předpisů.6) 
(4) Úřad stanoví emisní limity, které zajišťují, že za běžných provozních 

podmínek emise nepřekročí úrovně emisí spojené s nejlepšími 

dostupnými technikami, jak jsou stanoveny v rozhodnutích o závěrech o 

nejlepších dostupných technikách, a to jedním z těchto způsobů 
a) stanovením emisních limitů, které nepřekračují úrovně emisí spojené 

s nejlepšími dostupnými technikami; tyto emisní limity jsou vyjádřeny 

za stejné období jako úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými 

technikami nebo za období kratší a za totožných referenčních podmínek, 

nebo 
b) stanovením jiných emisních limitů, než jsou hodnoty uvedené v 

písmeni a), pokud jde o hodnoty, období a referenční podmínky. 
Použije-li se postup podle písmene b), úřad nejméně jednou ročně 

posoudí výsledky monitorování emisí s cílem zajistit, aby emise za 
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běžných provozních podmínek nepřekračovaly úrovně emisí spojené s 

nejlepšími dostupnými technikami. 
(5) Úřad může v konkrétních případech stanovit mírnější emisní limity, 

než je stanoveno v odstavci 4. Postup lze použít, pouze pokud odborné 

posouzení předložené provozovatelem prokáže, že v jeho důsledku 

nedojde k závažnému znečištění životního prostředí, celkově bude 

dosaženo vysoké úrovně ochrany životního prostředí a že by dosažení 

úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami popsanými 

v závěrech o nejlepších dostupných technikách vedlo k nákladům, 

jejichž výše by nebyla přiměřená přínosům pro životní prostředí, a to z 

důvodů 
a) zeměpisné polohy daného zařízení nebo místních podmínek životního 

prostředí, nebo 
b) technické charakteristiky daného zařízení. 
Náležitosti obsahu odborného posouzení stanoví prováděcí právní 

předpis. 
(6) Stanoví-li úřad závazné podmínky provozu na základě nejlepších 

dostupných technik, které nejsou popsány v žádných příslušných 

závěrech o nejlepších dostupných technikách, postupuje tak, aby 
a) byly parametry dotyčné techniky určeny se zvláštním přihlédnutím ke 

kritériím uvedeným v příloze č. 3 a 
b) byly splněny požadavky stanovené v odstavcích 1 až 5. 
Neobsahují-li příslušné závěry o nejlepších dostupných technikách 

hodnoty emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, musí 

použitá technika zajišťovat míru ochrany životního prostředí 

rovnocennou nejlepším dostupným technikám popsaným v závěrech o 

nejlepších dostupných technikách. 
(7) Nevztahují-li se žádné závěry o nejlepších dostupných technikách na 
činnosti nebo typ výrobního procesu prováděné v zařízení nebo 

nezabývají-li se žádné závěry o nejlepších dostupných technikách všemi 

možnými dopady činnosti nebo procesu na životní prostředí, stanoví 

úřad závazné podmínky provozu na základě nejlepších dostupných 

technik, které po projednání s provozovatelem zařízení určí pro dotyčné 

činnosti nebo procesy, přičemž zvláštní pozornost věnuje kritériím 

uvedeným v příloze č. 3 k tomuto zákonu. 
(8) Při stanovení požadavků na monitorování emisí úřad vychází z 

požadavků na monitorování, které jsou popsány v závěrech o nejlepších 

dostupných technikách, pokud existují. Úřad stanoví minimální 

frekvenci monitorování tak, aby bylo zajištěno pravidelné monitorování 

půdy alespoň jedenkrát za 10 let a pravidelné monitorování podzemních 

vod jedenkrát za 5 let, není-li toto monitorování založeno na 
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systematickém hodnocení rizika znečištění. 
(9) Úřad může ke zkoušení a použití nově vznikajících technik udělit 

dočasnou výjimku z emisních limitů stanovených podle odstavců 3 až 7 
v celkové délce nepřesahující 9 měsíců, je-li po uplynutí uvedené lhůty 

používání techniky buď zastaveno, nebo se při činnosti dosáhne alespoň 

úrovně emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami. 
  76/2002 

 
 
9936 

§ 15 odst. 1 Úřad v integrovaném povolení stanoví provozovateli zařízení, který 

nemůže dosáhnout s použitím nejlepších dostupných technik standard 

kvality životního prostředí, povinnost uskutečnit dodatečné podmínky ke 

splnění standardu kvality životního prostředí, například podmínky 

omezující provoz zařízení v určitou denní dobu. 

  

Článek 14 písm. a 
 

Tato opatření obsahují alespoň 
a) mezní hodnoty emisí pro znečišťující látky uvedené v příloze II a další 

znečišťující látky, které by mohly být emitovány z dotyčného zařízení ve 

významném množství, se zřetelem k jejich povaze a možnosti přenosu z 

jedné složky životního prostředí do druhé; 

76/2002 § 13 odst. 4 

písm. a) 
V závazných podmínkách provozu podle odstavce 3 písm. d) úřad 

stanoví 
a) emisní limity (§ 14), 
 

PT  

  76/2002 
ve znění 

695/2004 
69/2013 

§ 14 odst. 1  (1) Úřad stanoví emisní limity pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 

2 k tomuto zákonu, pokud jsou ze zařízení vypouštěny, a další emisní 

limity, které se stanovují na základě jiných právních předpisů.6) Úřad 

může též stanovit emisní limity pro jiné skupiny nebo kategorie 

znečišťujících látek a příslušné limity pro hluk, vibrace a neionizující 

záření37). Vztahují-li se na zařízení ustanovení zvláštního právního 

předpisu,14a) úřad stanoví emisní limity pro tyto skleníkové plyny jen 
tehdy, je-li to nezbytné k zabránění závažného znečišťování v místě 

provozu. Emisní limity mohou být doplněny nebo nahrazeny 

ekvivalentními parametry nebo jinými technickými opatřeními, která 

zajistí rovnocennou úroveň ochrany životního prostředí. 

  

Článek 14 písm. 

b 
 

b) vhodné požadavky na ochranu půdy a podzemní vody a opatření k 

monitorování odpadů, které v zařízení vznikají, a k nakládání s nimi; 
76/2002 
ve znění 

69/2013 

13 odst. 4  
písm. c) a d) 

c) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při 

nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení 

vznikají, 

PT  

    d) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního 

prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových 

vod 

  

Článek 14 písm. c 
 

c) vhodné požadavky na monitorování emisí uvádějící 
i) metody, frekvenci a postup vyhodnocování měření a 
ii) v případě použití čl. 15 odst. 3 písm. b) požadavek, aby výsledky 

monitorování emisí byly k dispozici pro táž časová období a referenční 

podmínky jako v případě úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými 

technikami; 

76/2002  
ve znění 

69/2013 
 
 
 

§ 13 odst. 4 

písm. i)  
 

i) způsob monitorování emisí technická opatření k monitorování emisí, 

včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení 

záznamů o monitorování; v případě použití postupu podle § 14 odst. 4 

písm. b) též požadavek, aby výsledky monitorování emisí byly k 

dispozici pro shodná časová období a referenční podmínky jako v 

případě úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami, 

PT  

Článek 14 písm. 

d 
d) povinnost předkládat příslušnému orgánu pravidelně a alespoň jednou 

za rok 
76/2002 
ve znění 

§ 13 odst. 4 

písm. k)  
k) postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení 

včetně povinnosti předkládat úřadu pravidelně alespoň jednou za rok 

PT  
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 i) informace na základě výsledků monitorování emisí podle písmene c) a 

další požadované údaje, jež příslušnému orgánu umožní ověřit soulad s 

podmínkami povolení; a 
ii)  použije-li se čl. 15 odst. 3 písm. b), shrnutí výsledků monitorování 

emisí umožňující srovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími 

dostupnými technikami 

69/2013 
 
 

 
 

výsledky monitorování emisí a další požadované údaje, které úřadu 

umožní kontrolu plnění podmínek integrovaného povolení; v případě 

použití postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) též shrnutí výsledků 

monitorování emisí umožňující srovnání s úrovněmi emisí spojenými s 

nejlepšími dostupnými technikami, 

  76/2002 
ve znění 

69/2013 
 
 

§ 16a odst. 1  
 
 

(1) Provozovatel zařízení je povinen každoročně předávat úřadu v 

elektronické podobě zprávu s údaji o plnění podmínek integrovaného 

povolení v rozsahu stanoveném úřadem v integrovaném povolení podle 

§ 13 odst. 4 písm. k) (dále jen „zpráva o plnění podmínek integrovaného 

povolení“). Pokud provozovatel zařízení ohlásil některé shodné údaje 

požadované k doložení plnění podmínek integrovaného povolení v rámci 

plnění ohlašovacích povinností podle jiných právních předpisů38) 

prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 

v oblasti životního prostředí39) nebo prostřednictvím datové schránky 

ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 

prostředí, postačí uvést odkaz na tyto údaje. 

  

  288/2013 Příloha č. 4 VZOR ZPRÁVY O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO 

POVOLENÍ 
PT  

Článek 14 písm. e 
 

e) vhodné požadavky na pravidelnou údržbu a na dohled nad opatřeními 

přijatými k zabránění emisím do půdy a podzemních vod podle písmene b) 

a vhodné požadavky na pravidelné monitorování půdy a podzemních vod v 

souvislosti s příslušnými nebezpečnými látkami, které se mohou na daném 

místě vyskytovat, a s ohledem na možnost kontaminace půdy a 

podzemních vod v místě zařízení; 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 13 odst. 4 

písm. l) 
l) postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k 
zabránění emisím do půdy a podzemních vod a způsoby monitorování 

půdy a podzemních vod v souvislosti s příslušnými nebezpečnými 

látkami, které se mohou na daném místě vyskytovat, a s ohledem na 

možnost znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení, 

PT  

Článek 14 písm. f 
 

f) opatření pro případ jiných než běžných provozních podmínek, jako je 

spouštění, odstavování, neúmyslný únik látek, špatná funkce, krátkodobá 

přerušení a úplné ukončení provozu; 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 13 odst. 4 

písm. h) 
h) postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od 

podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, 

zkušební provoz podle zvláštního právního předpisu24), poruchy 

zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), 

PT  

Článek 14 písm. 

g 
g) ustanovení týkající se minimalizace dálkového přenosu znečištění či 

znečištění přesahujícího hranice států; 
76/2002 § 13 odst. 4 

písm. j) 
j) opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či 

znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně 

ochrany životního prostředí jako celku, 

PT  

Článek 14 písm. 

h  
h) podmínky pro posouzení dodržování mezních hodnot emisí nebo odkaz 

na platné požadavky stanovené jinde. 
76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 13 odst. 4 
písm. m) 

h) postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od 

podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, 

zkušební provoz podle zvláštního právního předpisu24), poruchy 

zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), 

PT  

Článek 14 bod 2  
 

2. Pro účely odst. 1 písm. a) mohou být mezní hodnoty doplněny nebo 

nahrazeny ekvivalentními parametry nebo jinými technickými opatřeními, 

která zajistí rovnocennou úroveň ochrany životního prostředí. 

76/2002 
ve znění 

695/2004 

§ 14 odst. 1 

věta 

poslední 
 

Emisní limity mohou být doplněny nebo nahrazeny ekvivalentními 

parametry nebo jinými technickými opatřeními, která zajistí 

rovnocennou úroveň ochrany životního prostředí. 
 

PT  

Článek 14 bod 3 3. Při stanovení podmínek povolení se jako reference použijí závěry o 76/2002 § 14 odst. 3 (3) Při stanovení závazných podmínek provozu, zejména emisních PT  
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BAT. ve znění 

69/2013 
věta první limitů, úřad vychází z nejlepších dostupných technik a použije závěry o 

nejlepších dostupných technikách, aniž by však předepisoval použití 

jakékoli konkrétní metody či technologie. 
Článek 14 bod 4 4. Aniž je dotčen článek 18, může příslušný orgán stanovit přísnější 

podmínky povolení, než jsou podmínky, které lze splnit využitím 
nejlepších dostupných technik, jež jsou popsány v závěrech o BAT. 

Členské státy mohou stanovit pravidla, na jejichž základě může příslušný 

orgán takové přísnější podmínky stanovit. 

  Nerelevantní pro transpozici. Fakultativní ustanovení NT  

Článek 14 bod 5 5. Stanoví-li příslušný orgán podmínky povolení na základě nejlepších 

dostupných technik, které nejsou popsány v žádných příslušných závěrech 

o BAT, zajistí, aby 
a) byla dotyčná technika určena se zvláštním přihlédnutím ke kritériím 

uvedeným v příloze III a 
b) byly splněny požadavky stanovené v článku 15. 
Neobsahují-li závěry o BAT uvedené v prvním pododstavci hodnoty emisí 

spojené s nejlepšími dostupnými technikami, zajistí příslušný orgán, aby 

technika uvedená v prvním pododstavci zajišťovala míru ochrany 
životního prostředí rovnocennou nejlepším dostupným technikám 

popsaným v závěrech o BAT 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 14 odst. 6 (6) Stanoví-li úřad závazné podmínky provozu na základě nejlepších 

dostupných technik, které nejsou popsány v žádných příslušných 

závěrech o nejlepších dostupných technikách, postupuje tak, aby 
a) byly parametry dotyčné techniky určeny se zvláštním přihlédnutím ke 

kritériím uvedeným v příloze č. 3 a 
b) byly splněny požadavky stanovené v odstavcích 1 až 5. 
Neobsahují-li příslušné závěry o nejlepších dostupných technikách 

hodnoty emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, musí 

použitá technika zajišťovat míru ochrany životního prostředí 

rovnocennou nejlepším dostupným technikám popsaným v závěrech o 

nejlepších dostupných technikách. 

PT  

Článek 14 bod 6 6. Nevztahují-li se žádné závěry o BAT na činnosti nebo typ výrobního 

procesu prováděné v zařízení nebo nezabývají-li se tyto závěry všemi 

možnými dopady činnosti nebo procesu na životní prostředí, stanoví 

příslušný orgán po předchozí konzultaci s provozovatelem podmínky 

povolení na základě nejlepších dostupných technik, které určí pro dotyčné 

činnosti nebo procesy, přičemž zvláštní pozornost věnuje kritériím 

uvedeným v příloze III. 

76/2002  § 14 odst. 7 (7) Nevztahují-li se žádné závěry o nejlepších dostupných technikách na 

činnosti nebo typ výrobního procesu prováděné v zařízení nebo 

nezabývají-li se žádné závěry o nejlepších dostupných technikách všemi 

možnými dopady činnosti nebo procesu na životní prostředí, stanoví 

úřad závazné podmínky provozu na základě nejlepších dostupných 

technik, které po projednání s provozovatelem zařízení určí pro dotyčné 

činnosti nebo procesy, přičemž zvláštní pozornost věnuje kritériím 

uvedeným v příloze č. 3 k tomuto zákonu. 

PT  

Článek 14 bod 7 7. U zařízení uvedených v bodě 6.6 přílohy I se použijí odstavce 1 až 6 

tohoto článku, aniž jsou dotčeny právní předpisy týkající se dobrých 

životních podmínek zvířat. 

76/2002  
 
 
9936 

§ 46 odst. 3 

a 4 
(3) Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů6) a 

správních aktů, které integrované povolení nezahrnuje, zůstávají 

integrovaným povolením nedotčeny. 
 4) Pokud tento zákon nebo předpisy vydané k jeho provedení nestanoví 

jinak, postupuje se podle zvláštních právních předpisů.6) 

PT  

Článek 15 bod 1 
 

Mezní hodnoty emisí, ekvivalentní parametry a technická opatření 
1. Mezní hodnoty emisí pro znečišťující látky se vztahují k bodu, kde 

emise zařízení opouštějí, a žádné ředění před uvedeným bodem se při 

zjišťování těchto hodnot nebere v úvahu. 
V případě nepřímých výpustí znečišťujících látek do vody může být při 

určování mezních hodnot emisí pro dotyčné zařízení za předpokladu, že je 

zaručena rovnocenná úroveň ochrany životního prostředí jako celku a že 

výsledkem není vyšší stupeň znečištění životního prostředí, vzat v úvahu 

čisticí efekt čistírny odpadních vod. 

76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 14 odst. 2 (2) Emisní limity pro znečišťující látky a příslušné limity pro vibrace, 

hluk, teplo nebo jiné formy neionizujícího záření se vztahují obvykle k 
místu, kde emise vycházejí ze zařízení. K ředění před místem, kde emise 

opouští zařízení, se při stanovení emisních limitů nepřihlíží. V případě 

výpustí odpadních vod do kanalizace úřad při určování emisního limitu 

příslušného zařízení může přihlédnout k čisticímu efektu čistírny 

odpadních vod za předpokladu, že je zaručena rovnocenná úroveň 

ochrany životního prostředí jako celku2) a že výsledkem není větší 

znečištění životního prostředí. 

PT  
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Článek 15 bod 2 2. Aniž je dotčen článek 18, musí mezní hodnoty emisí, ekvivalentní 

parametry a jiná technická opatření uvedená v čl. 14 odst. 1 a 2 vycházet z 

nejlepších dostupných technik, aniž je předepsáno použití jakékoli 

konkrétní metody či technologie. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 14 odst. 3 (3) Při stanovení závazných podmínek provozu, zejména emisních 

limitů, úřad vychází z nejlepších dostupných technik a použije závěry o 

nejlepších dostupných technikách, aniž by však předepisoval použití 

jakékoli konkrétní metody či technologie. Takto stanovené závazné 

podmínky provozu nesmí být mírnější než podmínky provozu, které by 

jinak byly stanoveny podle zvláštních právních předpisů.6) 

PT  

Článek 15 bod 3  3. Příslušný orgán stanoví mezní hodnoty emisí, které zajišťují, že za 

běžných provozních podmínek emise nepřekročí úrovně emisí spojené s 

nejlepšími dostupnými technikami, jak jsou stanoveny v rozhodnutích o 

závěrech o BAT uvedených v čl. 13 odst. 5, a to jedním z těchto způsobů: 
a) stanovením mezních hodnot emisí, které nepřekračují úrovně emisí 

spojené s nejlepšími dostupnými technikami. Tyto mezní hodnoty emisí 

jsou vyjádřeny za stejné období jako úrovně emisí spojené s nejlepšími 

dostupnými technikami nebo za období kratší a za totožných referenčních 

podmínek; nebo 
b) stanovením jiných mezních hodnot emisí, než jsou hodnoty uvedené v 

písmeni a), pokud jde o hodnoty, období a referenční podmínky. 
Použije-li se písmeno b), příslušný orgán nejméně jednou ročně posoudí 

výsledky monitorování emisí s cílem zajistit, aby emise za běžných 

provozních podmínek nepřekračovaly úrovně emisí spojené s nejlepšími 

dostupnými technikami. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 14 odst. 4  (4) Úřad stanoví emisní limity, které zajišťují, že za běžných provozních 

podmínek emise nepřekročí úrovně emisí spojené s nejlepšími 

dostupnými technikami, jak jsou stanoveny v rozhodnutích o závěrech o 

nejlepších dostupných technikách, a to jedním z těchto způsobů 
a) stanovením emisních limitů, které nepřekračují úrovně emisí spojené 

s nejlepšími dostupnými technikami; tyto emisní limity jsou vyjádřeny 

za stejné období jako úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými 

technikami nebo za období kratší a za totožných referenčních podmínek, 

nebo 
b) stanovením jiných emisních limitů, než jsou hodnoty uvedené v 

písmeni a), pokud jde o hodnoty, období a referenční podmínky. 
Použije-li se postup podle písmene b), úřad nejméně jednou ročně 

posoudí výsledky monitorování emisí s cílem zajistit, aby emise za 

běžných provozních podmínek nepřekračovaly úrovně emisí spojené s 

nejlepšími dostupnými technikami. 

PT  

Článek 15 bod 4 4. Odchylně od odstavce 3, a aniž je dotčen článek 18, může příslušný 

orgán v konkrétních případech stanovit mírnější mezní hodnoty emisí. 

Takovou odchylku lze použít, pouze pokud posouzení prokáže, že by 

dosažení úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami 

popsanými v závěrech o BAT vedlo k nákladům, jejichž výše by nebyla 

přiměřená přínosům pro životní prostředí, a to z důvodů: 
a) zeměpisné polohy daného zařízení nebo jeho místních 

environmentálních podmínek; nebo 
b) technické charakteristiky daného zařízení. 
Příslušný orgán doloží v příloze k podmínkám povolení důvody vedoucí k 

použití prvního pododstavce, včetně výsledku posouzení a odůvodnění 

uložených podmínek. 
Mezní hodnoty emisí stanovené v souladu s prvním pododstavcem však 

nesmějí překročit mezní hodnoty emisí, jsou-li tyto hodnoty v přílohách 

této směrnice stanoveny. 
Příslušný orgán v každém případě zajistí, aby nedošlo k závažnému 

znečištění a aby bylo celkově dosaženo vysoké úrovně ochrany životního 

prostředí. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§14 odst. 5 (5) Úřad může v konkrétních případech stanovit mírnější emisní limity, 

než je stanoveno v odstavci 4. Postup lze použít, pouze pokud odborné 

posouzení předložené provozovatelem prokáže, že v jeho důsledku 

nedojde k závažnému znečištění životního prostředí, celkově bude 

dosaženo vysoké úrovně ochrany životního prostředí a že by dosažení 

úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami popsanými 

v závěrech o nejlepších dostupných technikách vedlo k nákladům, 

jejichž výše by nebyla přiměřená přínosům pro životní prostředí, a to 

z důvodů 
a) zeměpisné polohy daného zařízení nebo místních podmínek životního 

prostředí, nebo 
b) technické charakteristiky daného zařízení. 
Náležitosti obsahu odborného posouzení stanoví prováděcí právní 

předpis. 

PT  

  76/2002 
ve znění 

§ 14 odst. 3 (3) Při stanovení závazných podmínek provozu, zejména emisních 

limitů, úřad vychází z nejlepších dostupných technik a použije závěry o 
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69/2013 nejlepších dostupných technikách, aniž by však předepisoval použití 

jakékoli konkrétní metody či technologie. Takto stanovené závazné 

podmínky provozu nesmí být mírnější než podmínky provozu, které by 

jinak byly stanoveny podle zvláštních právních předpisů.6) 
  288/2013 Příloha č. 3 NÁLEŽITOSTI OBSAHU ODBORNÉHO POSOUZENÍ K UDĚLENÍ 

VÝJIMKY Z ÚROVNÍ EMISÍ SPOJENÝCH S NEJLEPŠÍMI 

DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI 

PT  

Článek 15, 

předposlední věta 
Na základě informací poskytnutých členskými státy v souladu s čl. 72 

odst. 1, zejména pokud jde o uplatňování tohoto odstavce, může Komise v 

případě potřeby vyhodnotit a prostřednictvím pokynů dále upřesnit 

kritéria, jež mají být při použití tohoto odstavce zohledněna. 

  Nerelevantní pro transpozici. 
Ustanovení zakládá pravomoc Evropské komise. 

NT  

Článek 15, 

poslední věta 
Příslušný orgán znovu posoudí použití prvního pododstavce v rámci 

každého přezkoumávání podmínek povolení podle článku 21. 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 18 odst. 5 (5) Byla-li pro zařízení udělena výjimka z úrovní emisí spojených s 

nejlepšími dostupnými technikami podle § 14 odst. 5, je úřad povinen 

posoudit důvodnost udělení této výjimky v rámci každého přezkumu 

závazných podmínek integrovaného povolení, s výjimkou přezkumu 

prováděného na základě odstavce 2 písm. c), není-li jeho důvodem 

změna emisních limitů nebo standardů kvality životního prostředí 

provedená z důvodu jiné změny zvláštních právních předpisů6), která 

může mít vliv na závazné podmínky provozu stanovené v integrovaném 

povolení, a přezkumu prováděného na základě odstavce 6. 

PT  

Článek 15 5. Příslušný orgán může ke zkoušení a použití nově vznikajících technik 

udělit dočasnou výjimku z požadavků odstavců 2 a 3 tohoto článku a čl. 11 

písm. a) a b) v celkové délce nepřesahující devět měsíců, je-li po uplynutí 

uvedené lhůty používání techniky buď zastaveno, nebo se při činnosti 
dosáhne alespoň úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými 

technikami. 

76/2002  § 14 odst. 9 (9) Úřad může ke zkoušení a použití nově vznikajících technik udělit 

dočasnou výjimku z emisních limitů stanovených podle odstavců 3 až 7 

v celkové délce nepřesahující 9 měsíců, je-li po uplynutí uvedené lhůty 

používání techniky buď zastaveno, nebo se při činnosti dosáhne alespoň 

úrovně emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami. 

PT  

Článek 16 bod 1 
 

Požadavky na monitorování 
1. Požadavky na monitorování uvedené v čl. 14 odst. 1 písm. c) vycházejí 

ze závěrů týkajících se monitorování, které jsou popsány v závěrech o 

BAT, pokud existují. 

76/2002  § 14 odst. 8 

věta první  
(8) Při stanovení požadavků na monitorování emisí úřad vychází z 

požadavků na monitorování, které jsou popsány v závěrech o nejlepších 

dostupných technikách, pokud existují.  

PT  

Článek 16 bod 2 
 

2. Četnost pravidelného monitorování uvedeného v čl. 14 odst. 1 písm. e) 

stanoví příslušný orgán v povolení pro každé jednotlivé zařízení nebo v 

obecně závazných pravidlech. 
Aniž je dotčen první pododstavec, provádí se pravidelné monitorování 

nejméně jednou za pět let v případě podzemních vod a jednou za deset let 

v případě půdy, není-li toto monitorování založeno na systematickém 

hodnocení rizika kontaminace. 

76/2002  § 14 odst. 8 

věta druhá 
Úřad stanoví minimální frekvenci monitorování tak, aby bylo zajištěno 

pravidelné monitorování půdy alespoň jedenkrát za 10 let a pravidelné 

monitorování podzemních vod jedenkrát za 5 let, není-li toto 
monitorování založeno na systematickém hodnocení rizika znečištění. 

PT  

Článek 17 
 

Obecně závazná pravidla k činnostem uvedeným v příloze I 
1. Při přijímání obecně závazných pravidel zajistí členské státy 

integrovaný přístup a vysokou úroveň ochrany životního prostředí 

rovnocennou úrovni, jíž lze dosáhnout prostřednictvím jednotlivých 

9936  Nerelevantní pro transpozici.  Ustanovení o zavedení obecně závazných 

pravidel (čl. 6) je fakultativní povahy a ČR možností dané tímto 

ustanovením nevyužívá.  

NT  
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ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

podmínek povolení. 
2. Obecně závazná pravidla vycházejí z nejlepších dostupných technik, 

aniž by k zajištění souladu s články 14 a 15 předepisovala použití jakékoli 

techniky či konkrétní technologie. 
3. Členské státy zajišťují aktualizaci obecně závazných pravidel tak, aby 

zohledňovala vývoj nejlepších dostupných technik a bylo dosaženo 

souladu s článkem 21. 
4. Obecně závazná pravidla přijatá v souladu s odstavci 1, 2 a 3 obsahují 

odkaz na tuto směrnici nebo se takový odkaz učiní při jejich úředním 

vyhlášení. 
Článek 18 
 

Normy kvality životního prostředí 
Pokud určitá norma kvality životního prostředí vyžaduje dodržení 

přísnějších podmínek, než jakých lze dosáhnout použitím nejlepších 

dostupných technik, uvedou se v povolení dodatečná opatření, aniž jsou 

dotčena jiná opatření, která mohou být k dosažení souladu s normami 

kvality životního prostředí učiněna. 

76/2002 § 15 odst. 1 Úřad v integrovaném povolení stanoví provozovateli zařízení, který 

nemůže dosáhnout s použitím nejlepších dostupných technik standard 

kvality životního prostředí, povinnost uskutečnit dodatečné podmínky ke 

splnění standardu kvality životního prostředí, například podmínky 

omezující provoz zařízení v určitou denní dobu. 

PT  

Článek 19 
 

Vývoj nejlepších dostupných technik 
Členské státy zajistí, aby příslušný orgán sledoval vývoj nejlepších 

dostupných technik nebo aby byl informován o tomto vývoji a o 

zveřejnění všech nových nebo aktualizovaných závěrů o BAT, a tyto 

informace poskytují dotčené veřejnosti. 

76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 5 Odborná podpora výkonu státní správy 
 Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) zajistí 

odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti integrované prevence 

prostřednictvím jím řízené příspěvkové organizace (dále jen "agentura"). 

Ministerstvo zároveň rozšíří hlavní činnost této organizace v její 

zřizovací listině v souladu s větou první a rozšíří její organizační 

uspořádání o útvar integrované prevence. 

PT  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 27 odst. 2, 

3 a 5  
(2) V rámci systému výměny informací ministerstvo, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství k jednotlivým kategoriím 

činností uvedeným v příloze č. 1 k tomuto zákonu a průřezovým 

oblastem podle své působnosti zajišťují 
a) zřízení a činnost technických pracovních skupin, 
b) překlady relevantních dokumentů Evropské unie k nejlepším 

dostupným technikám, 
c) informování orgánů veřejné správy, provozovatelů zařízení a 

veřejnosti o nejlepších dostupných technikách a nově vznikajících 

technikách. 
(3) Technické pracovní skupiny se ve své činnosti zaměřují především 

na 
a) sledování nejlepších dostupných technik v příslušné oblasti v České 

republice a na úrovni Evropské unie, 
b) přípravu podkladů k závěrům o nejlepších dostupných technikách a 

referenčním dokumentům o nejlepších dostupných technikách, 
c) poskytování podkladů pro přípravu pozice České republiky při 

vyjednávání na úrovni Evropské unie, 
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d) hodnocení odborné kvality překladů závěrů o nejlepších dostupných 

technikách před jejich zveřejněním, 
e) sledování vývoje nově vznikajících technik. 
(5) Informace o nejlepších dostupných technikách a nově vznikajících 

technikách zveřejňuje na svých internetových stránkách Ministerstvo 

průmyslu a obchodu. 
  76/2002 

ve znění  
25/2008 
69/2013 

§ 29 písm. 

g), h), i), k), 
o), v ) 

Ministerstvo životního prostředí 
g) hodnotí v oblasti své působnosti aplikaci nejlepších dostupných 

technik a podílí se na zabezpečení systému výměny informací o 

nejlepších dostupných technikách, 
h) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Ministerstvem 

zemědělství v oblasti jejich působnosti zajišťuje přípravu pozic České 

republiky k závěrům o nejlepších dostupných technikách, 
i) předává výsledky hodnocení aplikace nejlepších dostupných technik 

příslušným správním úřadům a příslušným orgánům Evropské unie a 

zastupuje Českou republiku ve výboru podle čl. 75 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/75/EU, 
k) plní úkoly vyplývající ze vztahu k Evropské unii v oblasti vymezené 

tímto zákonem, podává zprávy o plnění příslušných směrnic Evropské 

unie a koordinuje převzetí a zavádění práva Evropské unie v oblasti 

vymezené tímto zákonem, ve vztahu k Evropské unii zajišťuje výstupy 

ze systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, a 

jmenování členů pracovních skupin zřízených na základě čl. 13 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, 
o) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem 

zemědělství koordinuje a zabezpečuje podporu, vývoj a rozvoj nově 

vznikajících technik, 
v) spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu na zveřejňování 

informací o nejlepších dostupných technikách a nově vznikajících 

technikách. 

  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 30 písm. 

a), c), d), e), 
h) 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
a) zabezpečuje pro kategorie činností uvedených v bodech 1 až 4, 6.1 až 

6.3 a 6.7 až 6.10 v příloze č. 1 k tomuto zákonu sledování nejlepších 

dostupných technik obsažených v dokumentech Evropské unie, zajišťuje 

překlady těchto dokumentů, zveřejňuje tyto dokumenty, včetně svého 

výkladu k nim, zajišťuje činnost příslušných technických pracovních 
skupin, navrhuje členy pracovních skupin zřízených na základě čl. 13 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU a poskytuje 

informace o vývoji nejlepších dostupných technik, 
c) hodnotí v oblasti své působnosti aplikaci nejlepších dostupných 

technik a podílí se na zabezpečení systému výměny informací o 
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nejlepších dostupných technikách, 
d) v oblasti své působnosti společně s ministerstvem zajišťuje přípravu 

pozic České republiky k závěrům o nejlepších dostupných technikách, 
e) společně s ministerstvem zajišťuje podporu a hodnocení nově 

vznikajících technik, 
h) ve spolupráci s ministerstvem a Ministerstvem zemědělství zajišťuje 

zveřejňování informací o nejlepších dostupných technikách a nově 

vznikajících technikách. 
  76/2002 

ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 31 písm. 

a), c), d), e), 
h) 

Ministerstvo zemědělství 
a) zabezpečuje v oblasti své působnosti, tj. z hlediska nejlepších 

dostupných technik pro kategorie činností 6.4, 6.5 a 6.6 uvedené v 

příloze č. 1 k tomuto zákonu, sledování těchto technik obsažených v 
dokumentech Evropské unie, zajišťuje překlady těchto dokumentů, 

zveřejňuje tyto dokumenty, včetně svého výkladu k nim, zajišťuje 

činnost příslušných technických pracovních skupin, navrhuje členy 

pracovních skupin zřízených na základě čl. 13 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/75/EU a poskytuje informace o vývoji 

nejlepších dostupných technik, 
c) hodnotí v oblasti své působnosti aplikaci nejlepších dostupných 

technik a podílí se na zabezpečení systému výměny informací o 

nejlepších dostupných technikách, 
d) v oblasti své působnosti společně s ministerstvem zajišťuje přípravu 

pozic České republiky k závěrům o nejlepších dostupných technikách, 
e) společně s ministerstvem zajišťuje podporu a hodnocení nově 

vznikajících technik, 
h) spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu na zveřejňování 

informací o nejlepších dostupných technikách a nově vznikajících 

technikách. 

  

  76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 
 
9936 

§ 33 písm. e) Krajský úřad 
hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik a předává informace o 
jejich vývoji příslušným správním úřadům a podílí se na systému 

výměny informací o nejlepších dostupných technikách 

  

Článek 20 bod 1 1. Členské státy přijmou nezbytná opatření zajišťující, aby provozovatel 

uvědomil příslušný orgán o jakýchkoli plánovaných změnách povahy, 

funkce či rozsahu zařízení, jež by mohly mít následky pro životní 

prostředí. V případě potřeby provede příslušný orgán aktualizaci povolení. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
 

§ 16 odst. 1 

písm. b) 
(1) Provozovatel zařízení je povinen 
b) ohlásit úřadu každou plánovanou změnu v užívání, způsobu provozu 

nebo rozsahu zařízení, která by mohla mít důsledky pro životní 

prostředí, 

PT  

Článek 20 bod 2 
 

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření zajišťující, aby se žádná 

podstatná změna, kterou provozovatel plánuje, neuskutečnila bez povolení 

uděleného v souladu s touto směrnicí. Žádost o povolení a rozhodnutí 

76/2002 
ve znění 

222/2006 

§ 19a odst. 1 (1) Dojde-li úřad na základě ohlášení plánované změny zařízení podle § 

16 odst. 1 písm. b) nebo na základě přezkumu podle § 18 a 19 k závěru, 

že se jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, vyzve provozovatele 

PT  
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příslušného orgánu se vztahuje na části zařízení a údaje uvedené v článku 

12, které mohou být touto podstatnou změnou ovlivněny. 
69/2013 zařízení, aby úřadu ve lhůtě, kterou stanoví, podal žádost o změnu 

integrovaného povolení, přičemž může stanovit, které náležitosti žádosti 

se nevyžadují. V řízení se postupuje obdobně podle § 3 až 15.  
  76/2002 

ve znění  
69/2013 

§ 19a odst. 2 (2) Provozovatel zařízení může v rámci ohlášení plánované změny v 

zařízení podle § 16 odst. 1 písm. b) přímo podat žádost o změnu 

integrovaného povolení. Dojde-li úřad k závěru, že se jedná o 

podstatnou změnu zařízení, v řízení se dále postupuje obdobně podle § 3 

až 15. Pokud úřad dojde k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v 

zařízení, pokračuje v řízení o žádosti podle odstavce 4 a správního 

řádu40). 

  

Článek 20 bod 3 
 

3. Každá změna povahy, funkce či rozsahu zařízení se považuje za 

podstatnou, pokud sama o sobě dosahuje kapacitních prahových hodnot 

stanovených v příloze I. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 2 písm. i) 

bod 1 
i) podstatnou změnou změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu 

zařízení, která může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví 

nebo životní prostředí; za podstatnou změnu se vždy považuje 
1. změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, pokud sama 

o sobě dosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 k tomuto 

zákonu, 

PT  

Článek 21 bod 1 
 

Přezkoumání a aktualizace podmínek povolení příslušným orgánem 
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření zajišťující, aby příslušný orgán 

v souladu s odstavci 2 až 5 pravidelně přezkoumával všechny podmínky 

povolení a v případě, že je to nutné pro zajištění souladu s touto směrnicí, 

tyto podmínky aktualizoval. 

76/2002 
ve znění 

222/2006 

§ 18 odst. 1 Úřad provede alespoň každých 8 let přezkum, zda nedošlo ke změně 

okolností, které mohou vést ke změně závazných podmínek 

integrovaného povolení. 

PT  

  76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 
  

§ 18 odst. 2 (2) Úřad vždy přezkoumá závazné podmínky integrovaného povolení, 
a) má-li za to, že došlo k závažnému porušení podmínek integrovaného 

povolení, 
b) zjistí-li, že provozní bezpečnost procesu nebo činnosti zařízení 

vyžaduje, aby bylo použito jiné techniky, 
c) vyžaduje-li to změna emisních limitů nebo standardů kvality 

životního prostředí provedená na základě jiných právních předpisů6), 

nebo jiná změna zvláštních právních předpisů6), která může mít vliv na 

závazné podmínky provozu stanovené v integrovaném povolení, 
d) je-li znečištění životního prostředí v důsledku provozu zařízení tak 

značné, že významně přesahuje standard kvality životního prostředí a 

nelze se k němu přiblížit jinak než změnou závazných podmínek 

provozu zařízení, nebo 
e) použije-li úřad při stanovování emisních limitů postup podle § 14 

odst. 4 písm. b) a výsledky monitorování prokáží, že emise za běžných 

provozních podmínek překračovaly úrovně emisí spojené s nejlepšími 

dostupnými technikami 

  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 18 odst. 3 (3) Úřad provede přezkum všech závazných podmínek integrovaného 

povolení, je-li zveřejněno rozhodnutí o závěrech o nejlepších 

dostupných technikách pro hlavní činnost zařízení podle přílohy č. 1 k 
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ka 
 

tomuto zákonu. Při přezkumu se zohlední všechny nové nebo 

aktualizované závěry o nejlepších dostupných technikách použitelné pro 

dané zařízení, které byly přijaty na úrovni Evropské unie podle čl. 13 

odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU od udělení 

povolení nebo jeho posledního přezkumu. Úřad na základě provedeného 

přezkumu zajistí, aby do 4 let od zveřejnění příslušných závěrů o 

nejlepších dostupných technikách byly závazné podmínky 

integrovaného povolení v souladu se závěry o nejlepších dostupných 

technikách a aby provozovatel zařízení byl povinen tyto podmínky 

dodržovat. 
  76/2002 

ve znění 

69/2013 

§ 18 odst.4 (4) Pokud se na zařízení nevztahují žádné závěry o nejlepších 

dostupných technikách, úřad vždy přezkoumá závazné podmínky 

integrovaného povolení, umožňuje-li vývoj v oblasti nejlepších 

dostupných technik významné snížení emisí. 

  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 18 odst.5 (5) Byla-li pro zařízení udělena výjimka z úrovní emisí spojených s 

nejlepšími dostupnými technikami podle § 14 odst. 5, je úřad povinen 

posoudit důvodnost udělení této výjimky v rámci každého přezkumu 

závazných podmínek integrovaného povolení, s výjimkou přezkumu 

prováděného na základě odstavce 2 písm. c), není-li jeho důvodem 

změna emisních limitů nebo standardů kvality životního prostředí 

provedená z důvodu jiné změny zvláštních právních předpisů6), která 

může mít vliv na závazné podmínky provozu stanovené v integrovaném 

povolení, a přezkumu prováděného na základě odstavce 

  

  76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 19a  odst. 

1 až 3 
Řízení o změně integrovaného povolení 
(1) Dojde-li úřad na základě ohlášení plánované změny zařízení podle § 

16 odst. 1 písm. b) nebo na základě přezkumu podle § 18 a 19 k závěru, 

že se jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, vyzve provozovatele 

zařízení, aby úřadu ve lhůtě, kterou stanoví, podal žádost o změnu 

integrovaného povolení, přičemž může stanovit, které náležitosti žádosti 

se nevyžadují. V řízení se postupuje obdobně podle § 3 až 15. 
(2) Provozovatel zařízení může v rámci ohlášení plánované změny v 

zařízení podle § 16 odst. 1 písm. b) přímo podat žádost o změnu 

integrovaného povolení. Dojde-li úřad k závěru, že se jedná o 

podstatnou změnu zařízení, v řízení se dále postupuje obdobně podle § 3 

až 15. Pokud úřad dojde k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v 

zařízení, pokračuje v řízení o žádosti podle odstavce 4 a správního 

řádu40). 
(3) Dojde-li úřad na základě ohlášení plánované změny v zařízení podle 

§ 16 odst. 1 písm. b), která nebyla spojena se žádostí o změnu 

integrovaného povolení podle odstavce 2, nebo na základě přezkumu 

podle § 18 a 19 k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu zařízení, ale 
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Poznám

ka 
 

že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení, rozhodne o 

změně integrovaného povolení v řízení z moci úřední. 
Článek 21 bod 2 
 

2. Na žádost příslušného orgánu předloží provozovatel veškeré informace, 
které jsou nezbytné k přezkoumání podmínek povolení, zejména včetně 

výsledků monitorování emisí a jiných údajů umožňujících srovnání 

provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami popsanými v 

příslušných závěrech o BAT a s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími 

dostupnými technikami. 
Příslušný orgán při přezkoumávání podmínek povolení použije všechny 

informace získané z monitorování nebo inspekcí. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 18 odst. 10 (10) Úřad při přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení 

použije relevantní informace získané z monitorování nebo kontrol 

provedených podle tohoto zákona. 
  
 

PT  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 18 odst. 11 (11) Provozovatel zařízení je povinen na žádost úřadu předložit veškeré 

informace, které jsou nezbytné k přezkumu závazných podmínek 

integrovaného povolení, včetně výsledků monitorovaní emisí a jiných 

údajů umožňujících srovnání provozu zařízení s nejlepšími dostupnými 

technikami popsanými v příslušných závěrech o nejlepších dostupných 

technikách a s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými 

technikami. 

  

Článek 21 bod 3 
 

3. Do čtyř let od zveřejnění rozhodnutí o závěrech o BAT podle čl. 13 

odst. 5 týkajícího se hlavní činnosti zařízení příslušný orgán zajistí, aby 
a) všechny podmínky povolení pro dotyčné zařízení byly přezkoumány a v 

případě nutnosti aktualizovány s cílem zajistit soulad s touto směrnicí, 

zejména s čl. 15 odst. 3 a 4 tam, kde jsou použitelné; 
b) zařízení tyto podmínky povolení dodržovalo. 
Při přezkoumání se zohlední všechny nové nebo aktualizované závěry o 

BAT použitelné pro dané zařízení, které byly v souladu s čl. 13 odst. 5 

přijaty od udělení povolení nebo jeho posledního přezkoumání. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 18 odst. 3 (3) Úřad provede přezkum všech závazných podmínek integrovaného 

povolení, je-li zveřejněno rozhodnutí o závěrech o nejlepších 

dostupných technikách pro hlavní činnost zařízení podle přílohy č. 1 k 

tomuto zákonu. Při přezkumu se zohlední všechny nové nebo 

aktualizované závěry o nejlepších dostupných technikách použitelné pro 

dané zařízení, které byly přijaty na úrovni Evropské unie podle čl. 13 

odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU od udělení 

povolení nebo jeho posledního přezkumu. Úřad na základě provedeného 

přezkumu zajistí, aby do 4 let od zveřejnění příslušných závěrů o 

nejlepších dostupných technikách byly závazné podmínky 

integrovaného povolení v souladu se závěry o nejlepších dostupných 

technikách a aby provozovatel zařízení byl povinen tyto podmínky 

dodržovat. 

PT  

Článek 21 bod 4 
 

4. Pokud se na zařízení nevztahují žádné závěry o BAT, podmínky 

povolení se přezkoumají a v případě nutnosti aktualizují, pokud vývoj v 

oblasti nejlepších dostupných technik umožňuje významné snížení emisí. 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 18 odst. 4 (4) Pokud se na zařízení nevztahují žádné závěry o nejlepších 

dostupných technikách, úřad vždy přezkoumá závazné podmínky 

integrovaného povolení, umožňuje-li vývoj v oblasti nejlepších 

dostupných technik významné snížení emisí. 

PT  

Článek 21 bod 5 
 

5. Podmínky povolení se přezkoumají a v případě potřeby aktualizují 

alespoň v jednom z těchto případů: 
a) znečištění působené zařízením je tak značné, že je nutné znovu prověřit 

mezní hodnoty emisí uvedené v povolení anebo do povolení zahrnout 

mezní hodnoty nové; 
b) bezpečnost provozu vyžaduje, aby byly použity jiné techniky; 
c) je nezbytné dodržovat novou nebo revidovanou normu kvality životního 

76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 18 odst. 2 

písm. b), c), 

d) 

Úřad vždy přezkoumá závazné podmínky integrovaného povolení,  
b) zjistí-li, že provozní bezpečnost procesu nebo činnosti zařízení 

vyžaduje, aby bylo použito jiné techniky, 
c) vyžaduje-li to změna emisních limitů nebo standardů kvality 

životního prostředí provedená na základě jiných právních předpisů6), 

nebo jiná změna zvláštních právních předpisů6), která může mít vliv na 

závazné podmínky provozu stanovené v integrovaném povolení, 

PT  
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Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

prostředí v souladu s článkem 18. d) je-li znečištění životního prostředí v důsledku provozu zařízení tak 

značné, že významně přesahuje standard kvality životního prostředí a 

nelze se k němu přiblížit jinak než změnou závazných podmínek 

provozu zařízení, nebo 
Článek 22 bod 1 
 

Uzavření zařízení 
1. Aniž je dotčena směrnice 2000/60/ES, směrnice 2004/35/ES, směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o 
ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu [31] a 

příslušné právní předpisy Unie o ochraně půdy, stanoví příslušný orgán 

podmínky povolení tak, aby při úplném ukončení činností bylo zajištěno 

dodržení odstavců 3 a 4 tohoto článku. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
 
 
 
 

§ 13 odst. 4 

písm. b) 
V závazných podmínkách provozu podle odstavce 3 písm. d) úřad 

stanoví 
b) opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí 

a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho 

činnosti a podmínky zajišťující při úplném ukončení provozu zařízení 

navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu s požadavky § 15a, 

PT  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 15a odst. 1 (1) Závazné podmínky provozu týkající se úplného ukončení provozu 

zařízení stanoví úřad v integrovaném povolení tak, aby bylo zajištěno 

dodržení odstavců 2 až 5. 

  

Článek 22 bod 2 
 

2. Pokud činnost zahrnuje používání, výrobu nebo uvolňování příslušných 

nebezpečných látek, a s ohledem na možnost kontaminace půdy a 

podzemních vod v místě zařízení vypracuje provozovatel základní zprávu 

a předloží ji příslušnému orgánu před zahájením provozu zařízení či před 

první aktualizací povolení pro zařízení provedenou po 7. lednu 2013. 
Komise vypracuje pokyny týkající se obsahu základní zprávy. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 4a odst. 1 (1) Pokud jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení 

vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a 

podzemních vod30) v místě zařízení, je provozovatel zařízení povinen 

zajistit vypracování základní zprávy a předložit základní zprávu úřadu 

ke schválení jako součást žádosti. 

PT  

  69/2013 čl. II bod 4 4. Provozovatelé zařízení uvedených v bodě 1, kteří jsou povinni zajistit 

zpracování základní zprávy podle § 4a odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., ve 

znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předloží úřadu 

základní zprávu ke schválení v rámci prvního řízení o změně 

integrovaného povolení podle § 19a zákona č. 76/2002 Sb., ve znění 

účinném ode dne účinnosti tohoto zákona, které bude zahájeno po 7. 

lednu 2014.  

  

  69/2013 čl. II bod 5. 5. Provozovatelé zařízení uvedených v bodě 3, kteří jsou povinni zajistit 

zpracování základní zprávy podle § 4a odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., ve 

znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předloží základní 

zprávu úřadu ke schválení jako součást žádosti o vydání integrovaného 

povolení. 

  

 Základní zpráva musí obsahovat informace, které jsou zapotřebí k určení 

stavu půdy a kontaminace podzemních vod, aby bylo možno učinit 

kvantifikované srovnání se stavem při úplném ukončení činností podle 

odstavce 3. 
Základní zpráva obsahuje přinejmenším tyto informace: 
a) informace o stávajícím využití a případně o minulých využitích daného 

místa; 
b) dostupné stávající informace o rozborech půdy a podzemních vod 

popisující stav místa v době vypracování zprávy anebo nové rozbory půdy 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 4a odst. 2 (2) Základní zpráva musí obsahovat informace, které jsou zapotřebí k 

určení stavu znečištění půdy a podzemních vod, aby bylo možno učinit 

kvantifikované srovnání se stavem při úplném ukončení provozu 

zařízení podle § 15a. Náležitosti základní zprávy stanoví prováděcí 

právní předpis. 
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ka 
 

a podzemních vod s ohledem na možnost znečištění půdy a podzemních 

vod nebezpečnými látkami, jež mají být dotyčným zařízením používány, 

vyráběny nebo uvolňovány. 
Splňují-li informace poskytnuté v souladu s jinými vnitrostátními právními 

předpisy či předpisy Unie požadavky tohoto odstavce, mohou být zahrnuty 

do předkládané základní zprávy nebo k ní mohou být připojeny.  
 

  76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 4a odst. 4 (4) Pro zpracování základní zprávy lze využít dokumenty týkající se 

znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení, zpracované podle 

jiných právních předpisů32). 

  

  288/2013 Příloha č. 2 NÁLEŽITOSTI ZÁKLADNÍ ZPRÁVY   
Článek 22 bod 3 
 

3. Při úplném ukončení činností posoudí provozovatel stav kontaminace 

půdy a podzemních vod příslušnými nebezpečnými látkami používanými, 

vyráběnými nebo uvolňovanými daným zařízením. Pokud zařízení oproti 

stavu uvedenému v základní zprávě podle odstavce 2 způsobilo významné 

znečištění půdy nebo podzemních vod těmito nebezpečnými látkami, učiní 

provozovatel kroky nezbytné k odstranění znečištění tak, aby bylo dané 

místo uvedeno do zmíněného stavu. Za tímto účelem lze zohlednit 

technickou proveditelnost takových opatření. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 15a odst. 3 (3) Při úplném ukončení provozu zařízení posoudí provozovatel zařízení 

zejména stav znečištění půdy a podzemních vod nebezpečnými látkami 
používanými, vyráběnými nebo vypouštěnými daným zařízením. Pokud 

zařízení oproti stavu uvedenému v základní zprávě způsobilo významné 

znečištění půdy nebo podzemních vod těmito nebezpečnými látkami, 

učiní provozovatel zařízení kroky nezbytné k odstranění znečištění tak, 

aby bylo dané místo uvedeno do stavu popsaného v základní zprávě. Za 

tímto účelem lze zohlednit technickou proveditelnost takových opatření. 

PT  

 Aniž je dotčen první pododstavec, přijme provozovatel po úplném 

ukončení činnosti a v případě, že kontaminace půdy a podzemních vod 

daného místa představuje významné riziko pro lidské zdraví nebo životní 

prostředí v důsledku povolených činností prováděných provozovatelem 

před první aktualizací povolení vztahujícího se k zařízení po 7. lednu 

2013, a s přihlédnutím k podmínkám místa zařízení stanoveným podle čl. 

12 odst. 1 písm. d) nezbytná opatření k odstranění, regulaci, izolaci nebo 

snížení množství příslušných nebezpečných látek tak, aby dané místo, 

vzhledem k současnému nebo budoucímu schválenému způsobu 

využívání, přestalo uvedené riziko představovat. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 15a odst. 4 (4) Provozovatel zařízení po úplném ukončení provozu zařízení v 

případě, že znečištění půdy a podzemních vod v daném místě 

představuje významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí v 

důsledku povolených činností prováděných provozovatelem zařízení 

před schválením základní zprávy, přijme nezbytná opatření k odstranění, 

regulaci, izolaci nebo snížení množství příslušných nebezpečných látek 

tak, aby dané místo přestalo uvedené riziko představovat. Přitom je 

nutno zohlednit současný nebo budoucí schválený způsob využívání 

daného místa a charakteristiku stavu území, kde je zařízení umístěno. 

  

Článek 22 bod 4 
 

4. Pokud se od provozovatele nepožaduje vypracování základní zprávy 

podle odstavce 2, učiní provozovatel po úplném ukončení činnosti 

nezbytná opatření, která jsou zaměřena na odstranění, regulaci, izolaci 

nebo snížení množství příslušných nebezpečných látek tak, aby dané 

místo, vzhledem k současnému nebo budoucímu schválenému způsobu 

využívání, již v důsledku kontaminace půdy a podzemních vod plynoucí z 

povolených činností a s přihlédnutím k podmínkám místa zařízení 

stanoveným podle čl. 12 odst. 1 písm. d) nepředstavovalo žádné významné 

riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 15a odst. 5 (5) Pokud se na provozovatele zařízení nevztahuje povinnost vypracovat 

základní zprávu, učiní provozovatel zařízení po úplném ukončení 

provozu zařízení nezbytná opatření k odstranění, regulaci, izolaci nebo 

snížení množství nebezpečných látek tak, aby dané místo již v důsledku 

znečištění půdy a podzemních vod způsobeného povolenými činnostmi 

nepředstavovalo žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní 

prostředí. Přitom je nutno zohlednit současný nebo budoucí schválený 

způsob využívání daného místa a charakteristiku stavu území, kde je 

zařízení umístěno. 

PT  

Článek 23 bod 1 

první 

pododstavec 

Inspekce v oblasti životního prostředí 
1. Členské státy zřídí systém pro inspekce zařízení v oblasti životního 

prostředí, zaměřené na přezkoumání plné šíře významných účinků 

255/2012 § 1 odst. 2 (1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů 

územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo 

fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy 

PT  
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ka 
 

 dotyčného zařízení na životní prostředí. 
 

(dále jen „kontrolní orgán“), při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, 

orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a 

fyzických osob (dále jen „kontrolovaná osoba“). 
  255/2012 § 2 Kontrolní orgán při kontrole zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní 

povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních předpisů nebo které jí 

byly uloženy na základě těchto předpisů. 

  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 20b odst. 1 (1) Kontrola, kterou podle tohoto zákona provádí inspekce, zahrnuje 

veškeré činnosti, včetně výkonu kontroly na místě provozu zařízení, 

monitorování emisí a kontrol dokumentace a podkladů, ověřování 

vlastního monitorování, kontrol používaných technik a vhodnosti řízení 

provozu zařízení z hlediska životního prostředí, prováděné s cílem 

kontrolovat zařízení z hlediska dodržovaní povinností stanovených tímto 

zákonem nebo integrovaným povolením, podporovat dodržovaní těchto 

povinností a tam, kde je to nezbytné, monitorovat jejich dopad na 

životní prostředí. 

  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 20c odst. 1 (1) Kontrolu dodržování závazných podmínek stanovených v 

integrovaném povolení k ochraně veřejného zdraví v oblasti ochrany 

před nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření provádí 

krajské hygienické stanice. 

  

  76/2002 
ve znění 

222/2006  
69/2013 

§ 34  písm. 

a) 
Inspekce  
a) kontroluje plnění povinností stanovených tímto zákonem a povinností 

stanovených integrovaným povolením v oblasti životního prostředí, 

  

  76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 35 písm. a) Krajská hygienická stanice 
b) kontroluje plnění závazných podmínek stanovených v integrovaném 

povolení k ochraně veřejného zdraví v oblasti ochrany před 

nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření, 

  

Článek 23 bod 1 

druhý 

pododstavec 

Členské státy zajistí, aby provozovatelé poskytovali příslušným orgánům 

veškerou nezbytnou pomoc při jakékoli prohlídce na místě, při odebírání 

vzorků a při shromažďování veškerých potřebných informací, které jsou 

pro plnění jejich povinností v rámci této směrnice nezbytné. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
64/2014 

§ 16 odst. 1 

písm. c) 
(1) Provozovatel zařízení je povinen 
c) umožnit příslušným správním orgánům výkon kontrolní a přezkumné 

činnosti podle tohoto zákona bez zbytečného odkladu, spolupracovat s 

nimi a poskytovat jim veškeré požadované informace v pravdivé a úplné 

podobě, 

PT  

Článek 23 bod 2 
 

2. Členské státy zajistí, aby se na všechna zařízení vztahoval plán inspekcí 

v oblasti životního prostředí na celostátní, regionální nebo místní úrovni a 

aby byl tento plán pravidelně přezkoumáván a podle potřeby aktualizován. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 20b odst. 3 (3) Inspekce zpracovává plán kontrol na období kalendářního roku. 

Plány kontrol se vztahují na všechna zařízení, pro která bylo vydáno 

integrované povolení podle tohoto zákona. 

PT  

Článek 23 bod 3 
 

3. Každý plán inspekcí v oblasti životního prostředí musí obsahovat 
a) obecné posouzení příslušných významných otázek v oblasti životního 

prostředí; 
b) zeměpisnou oblast, na kterou se vztahuje; 
c) seznam zařízení, na která se vztahuje; 
d) postupy pro vypracování programu běžných inspekcí v oblasti životního 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 20b odst. 4 (4) Plán kontrol musí minimálně obsahovat 
a) obecné posouzení příslušných významných otázek v oblasti životního 

prostředí, 
b) zeměpisnou oblast, na kterou se vztahuje, 
c) seznam zařízení, na která se vztahuje, 
d) postupy pro vypracování programů běžných kontrol podle odstavce 5, 

PT  
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ka 
 

prostředí podle odstavce 4; 
e) postupy pro mimořádné inspekce v oblasti životního prostředí podle 
odstavce 5; 
f) je-li to nezbytné, ustanovení o spolupráci mezi různými inspekčními 

orgány. 

e) postupy pro mimořádné kontroly podle odstavce 7. 

Článek 23 bod 4 
 

4. Příslušný orgán na základě plánů inspekcí pravidelně vypracovává 

programy běžných inspekcí v oblasti životního prostředí, včetně četnosti 

prohlídek na místě u různých druhů zařízení. 
Doba mezi dvěma prohlídkami na místě se stanoví na základě 

systematického posuzování rizik v oblasti životního prostředí u dotyčných 

zařízení, přičemž v případě zařízení představujících nejvyšší riziko nesmí 

být delší než jeden rok a v případě zařízení představujících nejnižší riziko 

delší než tři roky 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 20b odst. 5 (5) Inspekce na základě plánů kontrol pravidelně vypracovává programy 

běžných kontrol, včetně stanovení četnosti kontrol na místě u různých 

druhů zařízení. Doba mezi dvěma kontrolami na místě se stanoví na 

základě systematického posuzování rizik v oblasti životního prostředí u 

dotčených zařízení, přičemž v případě zařízení představujících nejvyšší 

riziko nesmí být delší než 1 rok a v případě zařízení představujících 

nejnižší riziko delší než 3 roky. 

PT  

 Pokud inspekce zjistí závažné porušení podmínek povolení, bude do šesti 

měsíců od ní provedena dodatečná prohlídka na místě 
76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 20b odst. 8 (8) Pokud inspekce zjistí v rámci výkonu kontroly na místě závažné 

porušení závazných podmínek integrovaného povolení, provede do 6 

měsíců od této kontroly opakovanou kontrolu na místě. 

  

 Při systematickém posuzování rizik v oblasti životního prostředí se 

vychází alespoň z těchto kritérií: 
a) možné a skutečné dopady dotyčných zařízení na lidské zdraví a životní 

prostředí při zohlednění úrovní a druhů emisí, citlivosti místního prostředí 

a rizika havárií; 
b) historie dodržování podmínek povolení; 
c) účast provozovatele v systému Unie pro environmentální řízení podniků 

a audit (EMAS) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1221/2009 [32]. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 20b odst. 6 (6) Při systematickém posuzování rizik v oblasti životního prostředí se 

vždy posoudí 
a) možné a skutečné dopady dotyčných zařízení na lidské zdraví a 

životní prostředí při zohlednění úrovní a druhů emisí, citlivosti místního 
prostředí a rizika havárií, 
b) historie dodržování podmínek integrovaného povolení, 
c) účast provozovatele zařízení v systému Společenství pro 

environmentální řízení podniků a audit (EMAS)41) nebo jiném systému 

environmentálního řízení. 

  

Článek 23 bod 5 
 

5. Mimořádné inspekce v oblasti životního prostředí se provádějí co 

nejdříve a případně před udělením, přezkoumáním či aktualizací povolení 

za účelem prošetření závažných stížností týkajících se životního prostředí 

a vyšetření závažných havárií, mimořádných událostí a případů 

nedodržování požadavků v oblasti životního prostředí. 
Komise může přijmout pokyny týkající se kritérií pro posouzení rizik v 

oblasti životního prostředí. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 20b odst. 7 (7) Mimořádné kontroly se provádějí zejména za účelem prošetření 

stížností týkajících se životního prostředí a vyšetření závažných havárií, 

mimořádných událostí a případů nedodržování požadavků v oblasti 

životního prostředí, a pokud je třeba, i před vydáním integrovaného 

povolení, přezkumem závazných podmínek integrovaného povolení 

nebo změnou integrovaného povolení. Mimořádné kontroly lze provádět 

též na základě poznatků kontrolního orgánu z vlastní kontrolní činnosti. 

PT  

Článek 23 bod 6 

část 1 
 

6. V návaznosti na každou prohlídku na místě vypracuje příslušný orgán 

zprávu, v níž budou popsána příslušná zjištění o tom, jak dané zařízení 

dodržuje podmínky povolení, a závěry o případné nutnosti dalších opatření 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
64/2014 

§ 20b odst. 9 (9) V návaznosti na každou kontrolu na místě vypracuje inspekce vedle 

protokolu o kontrolním zjištění42) zprávu, která obsahuje popis 

kontrolního zjištění a závěry o případných dalších opatřeních (dále jen 

„zpráva“). 

PT  

 . 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
64/2014 

§ 20b odst. 

10 
(10) Stejnopis zprávy zašle inspekce provozovateli zařízení do 2 měsíců 

od provedení výkonu kontroly na místě, pouze pokud v této lhůtě nebyl 

vyhotoven protokol o kontrolním zjištění45). 
  

  

  76/2002 § 20b odst. (11) Inspekce zveřejní zprávu prostřednictvím informačního systému   
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ka 
 

ve znění 

69/2013 
11 integrované prevence do 4 měsíců od uskutečnění výkonu kontroly na 

místě. 
  76/2002 

ve znění 

69/2013 

§ 20c odst. 2 (2) Ustanovení § 20b odst. 9 až 11 o zprávě z kontroly se na kontrolu 

prováděnou na základě tohoto zákona krajskými hygienickými stanicemi 

použijí obdobně. 

  

Článek 23 bod 6 

část 3 
 

Zpráva se oznámí dotyčnému provozovateli do dvou měsíců od provedení 

prohlídky na místě. Zprávu příslušný orgán zpřístupní veřejnosti v souladu 

se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 
2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí [33] do čtyř 

měsíců po uskutečnění prohlídky na místě. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
64/2014 

§ 20b odst. 

10 
(10) Stejnopis zprávy zašle inspekce provozovateli zařízení do 2 měsíců 

od provedení výkonu kontroly na místě, pouze pokud v této lhůtě nebyl 

vyhotoven protokol o kontrolním zjištění45). 
  

PT  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 20b odst. 

11 
(11) Inspekce zveřejní zprávu prostřednictvím informačního systému 

integrované prevence do 4 měsíců od uskutečnění výkonu kontroly na 

místě. 

  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 20c odst. 2 (2) Ustanovení § 20b odst. 9 až 11 o zprávě z kontroly se na kontrolu 

prováděnou na základě tohoto zákona krajskými hygienickými stanicemi 

použijí obdobně. 

  

Článek 23 bod 6 

část 2 
 

Aniž je dotčen čl. 8 odst. 2, zajistí příslušný orgán, aby provozovatel v 

přiměřené době přijal veškerá nutná opatření, která byla ve zprávě určena 
255/2012 § 25 odst. 4 (4) Kontrolní orgán předá svá zjištění o nedostatcích příslušnému 

orgánu, který je oprávněn ve své působnosti činit opatření k nápravě 

zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné nedostatky. 

PT  

  76/2002 
ve znění 

222/2006  
25/2008 
69/2013 

§ 34 písm. 

b), c) e) 
Inspekce 
b) omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části podle § 19b 

odst. 3 nebo 5, 
c) rozhoduje o správních deliktech podle § 37, 
e) ukládá opatření k nápravě podle § 19b odst. 1 a 2, 
Krajská hygienická stanice 
c) omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části, pokud by 

jeho dalším provozem nastalo nebo hrozí závažné poškození zdraví 

člověka z důvodu nepříznivých účinků hluku, vibrací a neionizujícího 

záření,  
d) rozhoduje o správních deliktech podle § 37, 

  

  258/2000 
ve znění 
392/2005   
151/2011  
223/2013   
274/2003  
267/2015  
252/2014   
74/2006 

§ 84 odst. 1, 

písm. b) a 

m) a odst. 2 

Státní zdravotní dozor 
(1) Při výkonu státního zdravotního dozoru orgány ochrany veřejného 

zdraví v rozsahu své působnosti 
b) mohou pozastavit výkon činnosti, pokud při ní byly porušeny 

povinnosti v ochraně veřejného zdraví, a to do doby odstranění závady, 
m) mohou pozastavit provoz nebo používání zdroje hluku, vibrací nebo 

zdroje neionizujícího záření, je-li to nezbytné k ochraně veřejného 

zdraví, a to do doby odstranění závady, 
 (2) V případech podle odstavce 1 písm. b), e), g), h) a m) je osoba, které 

bylo nápravné opatření uloženo neprodleně, povinna informovat 

příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o odstranění závady a, 
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(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
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spočívá-li závada ve skutečnosti, kterou lze měřit nebo provést její 

laboratorní vyšetření, předložit i důkaz o dodržování povinností 

stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství a 

právními předpisy nebo uložených na jejich základě rozhodnutím 

příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Pro účely tohoto důkazu 

může osoba měření a laboratorní vyšetření provést jen prostřednictvím 

držitele autorizace (§ 83c), držitele osvědčení o akreditaci4a) nebo 

osoby, která má osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní 

praxe30) pro příslušný obor měření a vyšetřování, je-li pro příslušný 

obor měření a vyšetřování autorizace, akreditace či vydání osvědčení 

právními předpisy upraveno, pokud není sama takto kvalifikovaná. 

Určení a měření faktorů životních a pracovních podmínek podle 

odstavce 1 písm. p) lze provést jen prostřednictvím držitele autorizace (§ 

83c), držitele osvědčení o akreditaci 4a) nebo osoby, která má osvědčení 

o dodržování zásad správné laboratorní praxe30) pro příslušný obor 

měření a vyšetřování, je-li pro příslušný obor měření a vyšetřování 

autorizace, akreditace či vydání osvědčení právními předpisy upraveno. 

Věty druhá a třetí se nepoužijí, stanoví-li tento zákon pro příslušné 

měření jinak (§ 32a). 
  258/2000 

ve znění 

274/2003 
392/2005 
74/2006 
151/2011 
223/2013 
267/2015 
252/2014 
 

§ 84 odst. 2  (2) V případech podle odstavce 1 písm. b), e), g), h) a m) je osoba, které 

bylo nápravné opatření uloženo neprodleně, povinna informovat 

příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o odstranění závady a, 

spočívá-li závada ve skutečnosti, kterou lze měřit nebo provést její 
laboratorní vyšetření, předložit i důkaz o dodržování povinností 

stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství a 

právními předpisy nebo uložených na jejich základě rozhodnutím 

příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Pro účely tohoto důkazu 

může osoba měření a laboratorní vyšetření provést jen prostřednictvím 

držitele autorizace (§ 83c), držitele osvědčení o akreditaci4a) nebo 

osoby, která má osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní 

praxe30) pro příslušný obor měření a vyšetřování, je-li pro příslušný 

obor měření a vyšetřování autorizace, akreditace či vydání osvědčení 

právními předpisy upraveno, pokud není sama takto kvalifikovaná. 

Určení a měření faktorů životních a pracovních podmínek podle 

odstavce 1 písm. p) lze provést jen prostřednictvím držitele autorizace (§ 

83c), držitele osvědčení o akreditaci 4a) nebo osoby, která má osvědčení 

o dodržování zásad správné laboratorní praxe30) pro příslušný obor 

měření a vyšetřování, je-li pro příslušný obor měření a vyšetřování 

autorizace, akreditace či vydání osvědčení právními předpisy upraveno. 

Věty druhá a třetí se nepoužijí, stanoví-li tento zákon pro příslušné 

měření jinak (§ 32a). 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32010L0075.doc1003      str. 56 z 170   

Celex: 32010L0075 Lhůta pro implementaci 7.1.2013 Úřední věstník                     L334 2010 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová, 2.4.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované 

prevenci a omezování znečištění) 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 2.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
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Článek 24 písm. 

a, b 
 

Přístup k informacím a účast veřejnosti na povolovacím řízení 
1. Členské státy zajistí, aby dotčená veřejnost dostávala včasnou a účinnou 

možnost účasti na řízení o 
a) udělování povolení pro nová zařízení; 
b) udělování povolení pro veškeré podstatné změny; 

76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 7 odst. 1 

písm. e) 
Účastníky řízení o vydání integrovaného povolení jsou vždy občanská 

sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo 

hospodářské komory, jejichž předmětem činnosti je prosazování a 

ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů podle zvláštních 

právních předpisů, dále obce nebo kraje, na jejichž území může toto 

zařízení ovlivnit životní prostředí, pokud se jako účastníci řízení 

písemně přihlásily úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného shrnutí 

údajů ze žádosti podle § 8. 

PT  

  76/2002  § 7 odst. 2 (2) Za účastníka řízení se považuje také ten, kdo by jím byl podle 

zvláštních právních předpisů,6) není-li již jeho postavení účastníka 

vymezeno v odstavci 1. 

  

  76/2002  
ve znění 
222/2006 

§ 8 odst. 1 

písm. a) 
(1) Úřad do 7 dnů ode dne, kdy žádost shledá úplnou, ji zašle k 

vyjádření 
a) účastníkům řízení, kromě provozovatele zařízení, který žádost podal, 

  

  76/2002 
ve znění  
69/2013 

§ 8 odst. 2 (2) Úřad současně ve lhůtě podle odstavce 1 prostřednictvím 

informačního systému integrované prevence na své úřední desce a na 
úřední desce obce, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno, 

zajistí zveřejnění stručného shrnutí údajů podle § 4 odst. 1 písm. d) a 

informaci o tom, kdy a kde lze do žádosti nahlížet, pořizovat si z ní 

výpisy, opisy, popřípadě kopie. Úřad a obec tyto informace vyvěsí na 

svých úředních deskách na dobu 30 dnů. V této lhůtě může každý zaslat 

úřadu své vyjádření k žádosti. V pochybnostech se za den zahájení 

zveřejnění považuje den, v němž úřad zveřejnil stručné shrnutí údajů 

podle § 4 odst. 1 písm. d) prostřednictvím informačního systému 

integrované prevence 

  

  76/2002  
 

§ 9 odst. 1, 3 Vyjádření příslušných správních úřadů a účastníků řízení 
(1) Příslušný správní úřad zašle úřadu nejpozději do 30 dnů po obdržení 

žádosti své vyjádření, které musí obsahovat zejména zhodnocení návrhu 

závazných podmínek k provozu zařízení, popřípadě návrh dalších 

závazných podmínek, které navrhuje zahrnout do integrovaného 

povolení. 
  (3) Účastníci řízení mohou zaslat úřadu svá vyjádření ve lhůtě uvedené 

v odstavci 1. 

  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 11 odst. 3 

a 4 
 

(3) Odborně způsobilá osoba zašle odborné vyjádření úřadu do 30 dnů 

ode dne, kdy žádost obdržela. Pokud úřad neshledá důvody k vrácení 

vyjádření k dopracování, do 5 pracovních dnů od jeho obdržení jej 

zveřejní prostřednictvím informačního systému integrované prevence a 

na své úřední desce po dobu 15 dnů.  
(4) Úřad může odborné vyjádření vrátit odborně způsobilé osobě k 

dopracování do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Odborně způsobilá 

osoba vyjádření dopracuje podle pokynů úřadu do 10 dnů ode dne, kdy 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32010L0075.doc1003      str. 57 z 170   

Celex: 32010L0075 Lhůta pro implementaci 7.1.2013 Úřední věstník                     L334 2010 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová, 2.4.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované 

prevenci a omezování znečištění) 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 2.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

jí bylo vráceno. Dopracované odborné vyjádření úřad zveřejní 

neprodleně po jeho obdržení způsobem podle odstavce 3. 
  76/2002 

ve znění 

69/2013 
39/2015 

§ 13 odst. 5  (5) Součástí odůvodnění integrovaného povolení je i vypořádání 

připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních podaných podle § 8 až 

11, a to v plném rozsahu. Úřad v odůvodnění integrovaného povolení 

rovněž uvede, na základě jakých závěrů o nejlepších dostupných 

technikách a referenčních dokumentů o nejlepších dostupných 

technikách byly uloženy závazné podmínky provozu. V případě udělení 

výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami 

podle § 14 odst. 5 musí odůvodnění integrovaného povolení obsahovat 

konkrétní důvody pro udělení této výjimky, včetně závěrů odborného 

posouzení, a odůvodnění závazných podmínek provozu stanovených na 

základě udělené výjimky. 

  

  76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 19a odst. 1 (1) Dojde-li úřad na základě ohlášení plánované změny zařízení podle § 

16 odst. 1 písm. b) nebo na základě přezkumu podle § 18 a 19 k závěru, 

že se jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, vyzve provozovatele 

zařízení, aby úřadu ve lhůtě, kterou stanoví, podal žádost o změnu 

integrovaného povolení, přičemž může stanovit, které náležitosti žádosti 

se nevyžadují. V řízení se postupuje obdobně podle § 3 až 15. 

  

  76/2002 
ve znění  
69/2013 
 
9936 

§ 19a odst. 2 (2) Provozovatel zařízení může v rámci ohlášení plánované změny v 

zařízení podle § 16 odst. 1 písm. b) přímo podat žádost o změnu 

integrovaného povolení. Dojde-li úřad k závěru, že se jedná o 

podstatnou změnu zařízení, v řízení se dále postupuje obdobně podle § 3 

až 15. Pokud úřad dojde k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v 

zařízení, pokračuje v řízení o žádosti podle odstavce 4 a správního 

řádu40). 

  

Článek 24 písm. c c) udělování nebo aktualizaci povolení zařízení v případě návrhu na 

uplatnění čl. 15 odst. 4; 
76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 19a odst. 6 (6) Změna zařízení se vždy považuje za podstatnou v případě, že 
zahrnuje výjimku z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými 

technikami podle § 14 odst. 5 nebo vyplývá z výsledků přezkumu 

závazných podmínek integrovaného povolení provedeného podle § 18 

odst. 2 písm. d). Pokud provozovatel zařízení podá samostatnou žádost o 

udělení výjimky podle § 14 odst. 5, postupuje se v řízení o změně 

integrovaného povolení obdobně podle § 3 až 15. 

PT  

Článek 24 písm. 

d 
 

d) aktualizaci povolení nebo podmínek povolení pro zařízení v souladu s 

čl. 21 odst. 5 písm. a). 
76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 19a odst. 6 

věta první 
(6) Změna zařízení se vždy považuje za podstatnou v případě, že 

zahrnuje výjimku z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými 

technikami podle § 14 odst. 5 nebo vyplývá z výsledků přezkumu 

závazných podmínek integrovaného povolení provedeného podle § 18 

odst. 2 písm. d) 

PT  

 Pro tuto účast platí postup stanovený v příloze IV. 
 

76/2002 
ve znění 

222/2006 

§ 7 odst. 1 

písm. e) 
Účastníky řízení o vydání integrovaného povolení jsou vždy občanská 

sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo 

hospodářské komory, jejichž předmětem činnosti je prosazování a 
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69/2013 ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů podle zvláštních 

právních předpisů, dále obce nebo kraje, na jejichž území může toto 

zařízení ovlivnit životní prostředí, pokud se jako účastníci řízení 

písemně přihlásily úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného shrnutí 

údajů ze žádosti podle § 8. 
  76/2002  § 7 odst. 2 (2) Za účastníka řízení se považuje také ten, kdo by jím byl podle 

zvláštních právních předpisů,6) není-li již jeho postavení účastníka 

vymezeno v odstavci 1. 

  

  76/2002  
ve znění 
222/2006 

§ 8 odst. 1 

písm. a) 
(1) Úřad do 7 dnů ode dne, kdy žádost shledá úplnou, ji zašle k 

vyjádření 
a) účastníkům řízení, kromě provozovatele zařízení, který žádost podal, 

  

  76/2002 
ve znění  
69/2013 

§ 8 odst. 2 (2) Úřad současně ve lhůtě podle odstavce 1 prostřednictvím 

informačního systému integrované prevence na své úřední desce a na 

úřední desce obce, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno, 

zajistí zveřejnění stručného shrnutí údajů podle § 4 odst. 1 písm. d) a 

informaci o tom, kdy a kde lze do žádosti nahlížet, pořizovat si z ní 

výpisy, opisy, popřípadě kopie. Úřad a obec tyto informace vyvěsí na 

svých úředních deskách na dobu 30 dnů. V této lhůtě může každý zaslat 

úřadu své vyjádření k žádosti. V pochybnostech se za den zahájení 

zveřejnění považuje den, v němž úřad zveřejnil stručné shrnutí údajů 

podle § 4 odst. 1 písm. d) prostřednictvím informačního systému 

integrované prevence 

  

  76/2002  
 

§ 9 odst. 1, 3 Vyjádření příslušných správních úřadů a účastníků řízení 
(1) Příslušný správní úřad zašle úřadu nejpozději do 30 dnů po obdržení 

žádosti své vyjádření, které musí obsahovat zejména zhodnocení návrhu 

závazných podmínek k provozu zařízení, popřípadě návrh dalších 

závazných podmínek, které navrhuje zahrnout do integrovaného 

povolení. 
  (3) Účastníci řízení mohou zaslat úřadu svá vyjádření ve lhůtě uvedené 

v odstavci 1. 

  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 
39/2015 

§ 13 odst. 5  (5) Součástí odůvodnění integrovaného povolení je i vypořádání 

připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních podaných podle § 8 až 

11, a to v plném rozsahu. Úřad v odůvodnění integrovaného povolení 

rovněž uvede, na základě jakých závěrů o nejlepších dostupných 

technikách a referenčních dokumentů o nejlepších dostupných 

technikách byly uloženy závazné podmínky provozu. V případě udělení 

výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami 

podle § 14 odst. 5 musí odůvodnění integrovaného povolení obsahovat 
konkrétní důvody pro udělení této výjimky, včetně závěrů odborného 

posouzení, a odůvodnění závazných podmínek provozu stanovených na 

základě udělené výjimky. 
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(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 
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Poznám

ka 
 

  76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 19a odst. 1 (1) Dojde-li úřad na základě ohlášení plánované změny zařízení podle § 

16 odst. 1 písm. b) nebo na základě přezkumu podle § 18 a 19 k závěru, 

že se jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, vyzve provozovatele 

zařízení, aby úřadu ve lhůtě, kterou stanoví, podal žádost o změnu 

integrovaného povolení, přičemž může stanovit, které náležitosti žádosti 

se nevyžadují. V řízení se postupuje obdobně podle § 3 až 15. 

  

  76/2002 
ve znění  
69/2013 
 
9936 

§ 19a odst. 2 (2) Provozovatel zařízení může v rámci ohlášení plánované změny v 

zařízení podle § 16 odst. 1 písm. b) přímo podat žádost o změnu 

integrovaného povolení. Dojde-li úřad k závěru, že se jedná o 

podstatnou změnu zařízení, v řízení se dále postupuje obdobně podle § 3 

až 15. Pokud úřad dojde k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v 

zařízení, pokračuje v řízení o žádosti podle odstavce 4 a správního 

řádu40). 

  

Článek 24 část 2 

písm. a 
 

2. Po přijetí rozhodnutí o udělení, přezkoumání či aktualizaci povolení 

příslušný orgán zpřístupní veřejnosti, a to i prostřednictvím internetu v 

souvislosti s písmeny a), b) a f), tyto informace: 
a) obsah rozhodnutí včetně kopie povolení a případných následných 

aktualizací; 

76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 
 
9936 

§ 13 odst. 9 Rozhodnutí o žádosti 
(9) Rozhodnutí podle odstavce 2 nebo 3 úřad do 5 dnů ode dne nabytí 

právní moci zveřejní prostřednictvím informačního systému integrované 

prevence a na své úřední desce po dobu 30 dnů zveřejní informaci o 

tom, kdy a kde lze do rozhodnutí nahlédnout. Pokud byla žádost 

projednána podle § 10, uvědomí úřad o rozhodnutí podle odstavce 2 
nebo 3 dotčený stát. 

PT  

Článek 24 část 2 

písm. b 
 

b) důvody, na kterých je rozhodnutí založeno; 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
39/2015 

§ 13 odst. 5  (5) Součástí odůvodnění integrovaného povolení je i vypořádání 

připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních podaných podle § 8 až 

11, a to v plném rozsahu. Úřad v odůvodnění integrovaného povolení 

rovněž uvede, na základě jakých závěrů o nejlepších dostupných 

technikách a referenčních dokumentů o nejlepších dostupných 

technikách byly uloženy závazné podmínky provozu. V případě udělení 

výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami 

podle § 14 odst. 5 musí odůvodnění integrovaného povolení obsahovat 

konkrétní důvody pro udělení této výjimky, včetně závěrů odborného 

posouzení, a odůvodnění závazných podmínek provozu stanovených na 

základě udělené výjimky. 

PT  

  500/2004 
ve znění 
183/2017 
 
 
9936 

§ 68 odst. 1, 

3 
(1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení 

účastníků. 
  (3) V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, 

podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při 

jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak 

se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich 

vyjádřením k podkladům rozhodnutí. 

  

Článek 24 část 2 

písm. c 
 

c) výsledky konzultací konaných před přijetím rozhodnutí a vysvětlení, 

jakým způsobem byly tyto výsledky v daném rozhodnutí zohledněny; 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 13 odst. 5  (5) Součástí odůvodnění integrovaného povolení je i vypořádání 

připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních podaných podle § 8 až 

11, a to v plném rozsahu. Úřad v odůvodnění integrovaného povolení 

PT  
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ka 
 

39/2015 
 
 
9936 

rovněž uvede, na základě jakých závěrů o nejlepších dostupných 

technikách a referenčních dokumentů o nejlepších dostupných 

technikách byly uloženy závazné podmínky provozu. V případě udělení 

výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami 

podle § 14 odst. 5 musí odůvodnění integrovaného povolení obsahovat 

konkrétní důvody pro udělení této výjimky, včetně závěrů odborného 

posouzení, a odůvodnění závazných podmínek provozu stanovených na 

základě udělené výjimky. 
Článek 24 část 2 

písm. d 
d) názvy referenčních dokumentů o BAT s významem pro dotyčné 

zařízení nebo činnost; 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
 
9936 

§ 13 odst. 5 

věta třetí 
Úřad v odůvodnění integrovaného povolení rovněž uvede, na základě 

jakých závěrů o nejlepších dostupných technikách a referenčních 

dokumentů o nejlepších dostupných technikách byly uloženy závazné 

podmínky provozu. 

PT  

Článek 24 část 2 

písm. e 
 

e) způsob zohlednění nejlepších dostupných technik a úrovní emisí 

přiřazených k nejlepším dostupným technikám v podmínkách povolení 

uvedených v článku 14, včetně mezních hodnot emisí; 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
 
9936 

§ 13 odst. 5 

věta třetí 
Úřad v odůvodnění integrovaného povolení rovněž uvede, na základě 

jakých závěrů o nejlepších dostupných technikách a referenčních 

dokumentů o nejlepších dostupných technikách byly uloženy závazné 

podmínky provozu. 

PT  

Článek 24 část 2 

písm. f 
f) je-li udělena výjimka podle čl. 15 odst. 4, konkrétní důvody pro tuto 

výjimku vycházející z kritérií uvedených v daném odstavci a stanovených 

podmínek. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
 
9936 

§ 13 odst. 5 

věta 

poslední 

V případě udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími 

dostupnými technikami podle § 14 odst. 5 musí odůvodnění 

integrovaného povolení obsahovat konkrétní důvody pro udělení této 

výjimky, včetně závěrů odborného posouzení, a odůvodnění závazných 

podmínek provozu stanovených na základě udělené výjimky. 

PT  

Článek 24 část 3 
 

3. Příslušný orgán rovněž zpřístupní veřejnosti, a to i prostřednictvím 

internetu, alespoň pokud jde o písmeno a): 
a) opatření přijatá provozovatelem při úplném ukončení činností v souladu 

s článkem 22; 
. 
 

76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 13 odst. 9 Rozhodnutí o žádosti 
(9) Rozhodnutí podle odstavce 2 nebo 3 úřad do 5 dnů ode dne nabytí 

právní moci zveřejní prostřednictvím informačního systému integrované 

prevence a na své úřední desce po dobu 30 dnů zveřejní informaci o 

tom, kdy a kde lze do rozhodnutí nahlédnout. Pokud byla žádost 

projednána podle § 10, uvědomí úřad o rozhodnutí podle odstavce 2 

nebo 3 dotčený stát. 

PT  

 b) výsledky monitorování emisí vyžadovaného podmínkami pro vydání 

povolení, které má příslušný orgán k dispozici 
76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 5a odst. 4 

písm.h) 
(4) V informačním systému integrované prevence jsou pro účely 

zveřejnění vedeny tyto údaje: 
h) ohlášené údaje o plnění podmínek integrovaného povolení (§ 16a 

odst. 1), 

  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 16a odst. 1 (1) Provozovatel zařízení je povinen každoročně předávat úřadu v 

elektronické podobě zprávu s údaji o plnění podmínek integrovaného 

povolení v rozsahu stanoveném úřadem v integrovaném povolení podle 

§ 13 odst. 4 písm. k) (dále jen „zpráva o plnění podmínek integrovaného 

povolení“). Pokud provozovatel zařízení ohlásil některé shodné údaje 

požadované k doložení plnění podmínek integrovaného povolení v rámci 

plnění ohlašovacích povinností podle jiných právních předpisů38) 
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ka 
 

prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 

v oblasti životního prostředí39) nebo prostřednictvím datové schránky 

ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 

prostředí, postačí uvést odkaz na tyto údaje. 
  123/1998 

ve znění 

6/2005 

§ 2 písm. a) 

body 3 a 5 
Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) informacemi o životním prostředí (dále jen "informace") informace v 

jakékoliv technicky proveditelné podobě, které vypovídají zejména o 
3. stavu složek životního prostředí, včetně geneticky modifikovaných 

organismů, a o interakci mezi nimi, o látkách, energii, hluku, záření, 

odpadech včetně radioaktivních odpadů a dalších emisích do životního 

prostředí, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat jeho složky, a o 

důsledcích těchto emisí, 
5. vlivech staveb, činností, technologií a výrobků na životní prostředí a 

veřejné zdraví a o posuzování vlivů na životní prostředí, 

  

  123/1998 
ve znění 

6/2005 

§ 2 písm. c) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
c) zpřístupňováním informací jejich poskytování jakoukoliv technicky 

proveditelnou formou jednotlivým právnickým nebo fyzickým osobám, 

jež o ně požádaly, (dále jen "žadatel"), přímé nahlížení do písemností 

nebo jiných souborů informací, pořizování výpisů, opisů nebo kopií 

žadatelem v sídle nebo v jiných prostorách povinných subjektů a 

informování o způsobech a metodách získání jednotlivých informací; 

  

  123/1998 
ve znění 

6/2005 

§ 3 odst. 1 (1) Žadatel může za účelem získání informace o životním prostředí 

požádat povinný subjekt o zpřístupnění informace o životním prostředí. 

Svou žádost nemusí odůvodňovat. Žádost lze učinit ústně, písemně, 

telefonicky, elektronicky, faxem nebo jinou technicky proveditelnou 
formou. Ze žádosti musí být zřejmé, čeho se má týkat informace, jež má 

být poskytnuta. Ze žádosti musí být patrno, kdo ji podal. 

  

  123/1998 
 
 
9936 

§ 7 odst. 1 (1) Informaci je třeba zpřístupnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 

30 dnů od obdržení žádosti, ledaže by si zvláštní okolnosti výjimečně 

vynucovaly prodloužení této lhůty, nejvýše však do 60 dnů. O takových 

okolnostech a o prodloužení lhůty musí být žadatel před uplynutím 

30denní lhůty vyrozuměn. 

  

Článek 24 část 4 4. Odstavce 1, 2 a 3 tohoto článku platí s výhradou omezení stanovených v 

čl. 4 odst. 1 a 2 směrnice 2003/4/ES. 
123/1998 
ve znění 
6/2005  
413/2005 

§ 8 Omezení přístupu k informacím 
(1) Odepřeno bude zpřístupnění informace, pokud je vylučují předpisy 
a) o ochraně utajovaných informací,5) 
b) o ochraně osobních 6) nebo individuálních údajů2) a o ochraně 

osobnosti,7) 
c) o ochraně duševního vlastnictví,8) 
d) o ochraně obchodního tajemství.9) 
(2) Zpřístupnění informace může být rovněž odepřeno, pokud 
a) byla povinnému subjektu předána osobou, která k tomu nebyla podle 

PT  
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zákona povinna a nedala předchozí písemný souhlas k zpřístupnění této 

informace, 
b) by zpřístupnění této informace mohlo mít nepříznivý vliv na ochranu 

životního prostředí v místech, kterých se informace týká, 
c) žadatel se domáhá informací opatřovaných v rámci přípravného řízení 

(vyšetřování) v trestních věcech,10) nebo se informace týká 

neukončených řízení a nepravomocných rozhodnutí o přestupcích a 

jiných správních deliktech, 
d) žádost byla formulována nesrozumitelně nebo příliš obecně a žadatel, 

ač byl k tomu vyzván, ji podle § 3 odst. 2 tohoto zákona nedoplnil, nebo 
jde o anonymní žádost. 
(3) Dále je možno odepřít zpřístupnění informace, pokud 
a) se týká dosud nezpracovaných nebo nevyhodnocených údajů, 
b) žádost je formulována zjevně provokativně nebo obstrukčně, 
c) žadatel již má požadovanou informaci prokazatelně k dispozici, 
d) se týká vnitřních pokynů povinného subjektu, které se vztahují 

výhradně k jeho vnitřnímu chodu. 
(4) Porušením obchodního tajemství není zpřístupnění informace 

označené za obchodní tajemství, pokud 
a) se požadovaná informace týká působení provozní činnosti podnikatele 

na životní prostředí, 
b) hrozí bezprostřední ohrožení lidského zdraví a životního prostředí, 
c) požadovaná informace byla získána z prostředků z veřejných 

rozpočtů. 
(5) Porušením práva na ochranu osobnosti není poskytnutí informace o 

původci činnosti znečišťující nebo jinak ohrožující nebo poškozující 

životní prostředí obsažené v pravomocném rozhodnutí o trestném činu, 

přestupku nebo jiném správním deliktu. 
(6) Pokud je to možné, zpřístupní se požadovaná informace po 

vyloučení těch skutečností, které zakládají důvod pro odepření 

zpřístupnění informace podle odstavců 1 a 2. O takovém zásahu a jeho 

důvodu musí být žadatel vždy při zpřístupnění informace uvědoměn. 
(7) Právo odepřít zpřístupnění informace trvá pouze po dobu, po kterou 
trvá důvod odepření. 
(8) Je-li odepřeno zpřístupnění informace v případech uvedených v 

odstavci 3 písm. a), sdělí povinný subjekt žadateli údaj o odhadu doby 

potřebné na zpracování nebo vyhodnocení požadovaných údajů, a pokud 

tuto činnost neprovádí sám, i identifikační údaje osoby, která má tuto 

činnost provést. 
(9) Jde-li o žádost o poskytnutí informace o emisích vypouštěných nebo 

vyzařovaných do životního prostředí, nelze použít důvody odepření 
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zpřístupnění informace uvedené v odstavci 1 písm. b) a d) a v odstavci 2 
písm. a) a b). 

Článek 25 část 1 
 

Přístup k právní ochraně 
1. Členské státy zajistí, aby v souladu s příslušným vnitrostátním právním 

řádem měly osoby z řad dotčené veřejnosti možnost dosáhnout přezkumu 

soudem nebo jiným nezávislým a nestranným orgánem zřízeným ze 

zákona, a mohly tak napadat hmotnou nebo procesní zákonnost jakýchkoli 

rozhodnutí, jednání nebo opomenutí podléhajících článku 24, pokud je 

splněna jedna z těchto podmínek: 
a) mají dostatečný zájem; 
b) namítají porušení práva v případech, kdy to správní právo procesní 

členského státu požaduje jako předběžnou podmínku. 
 

150/2002 § 65 Žalobní legitimace 
(1) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku 

porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, 

jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo 

povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení 

takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li 
tento nebo zvláštní zákon jinak. 
(2) Žalobu proti rozhodnutí správního orgánu může podat i účastník 

řízení před správním orgánem, který není k žalobě oprávněn podle 

odstavce 1, tvrdí-li, že postupem správního orgánu byl zkrácen na 

právech, která jemu příslušejí, takovým způsobem, že to mohlo mít za 

následek nezákonné rozhodnutí. 

PT  

  150/2002 § 79 odst. 1 (1) Ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis 

platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti 

nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil 

správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo 

osvědčení. To neplatí, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního 

orgánu fikci, že bylo vydáno rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný 

právní důsledek. 

  

Článek 25 část 2 
 

2. Členské státy stanoví, v jaké fázi mohou být rozhodnutí, jednání nebo 

opomenutí napadena. 
 

150/2002 § 68 písm. a) Žaloba je nepřípustná také tehdy, 
a) nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před 

správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí 

správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému 

prostředku jiného, 

PT  

  150/2002 § 79 odst. 1 (1) Ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis 

platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti 

nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil 

správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo 

osvědčení. To neplatí, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního 

orgánu fikci, že bylo vydáno rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný 

právní důsledek. 

  

Článek 25 část 3 
 

3. Členské státy určí, co představuje dostatečný zájem a porušování práva, 

v souladu s cílem poskytnout zúčastněné veřejnosti široký přístup k právní 

ochraně. 
K tomuto účelu je zájem jakékoli nevládní organizace, která podporuje 

ochranu životního prostředí a splňuje veškeré požadavky vnitrostátního 

práva, pokládán pro účely odst. 1 písm. a) za dostatečný. 
Pro účely odst. 1 písm. b) se předpokládá, že tyto organizace mají práva, 

která mohou být porušena. 

76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 7 odst. 1 

písm. e  ) 
Účastníky řízení o vydání integrovaného povolení jsou vždy  
d) občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské 

svazy nebo hospodářské komory, jejichž předmětem činnosti je 
prosazování a ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů podle 

zvláštních právních předpisů, dále obce nebo kraje, na jejichž území 

může toto zařízení ovlivnit životní prostředí, pokud se jako účastníci 

přihlásily úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného shrnutí údajů ze 

žádosti podle § 8.  

PT  
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  150/2002 
 
9936 

§ 65 (1) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku 

porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, 

jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo 

povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení 

takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li 
tento nebo zvláštní zákon jinak. 
 (2) Žalobu proti rozhodnutí správního orgánu může podat i účastník 

řízení před správním orgánem, který není k žalobě oprávněn podle 

odstavce 1, tvrdí-li, že postupem správního orgánu byl zkrácen na 

právech, která jemu příslušejí, takovým způsobem, že to mohlo mít za 

následek nezákonné rozhodnutí. 

  

Článek 25 část 4 
 

4. Odstavce 1, 2 a 3 nevylučují možnost předběžného přezkumu správním 

orgánem a nedotýkají se požadavku, aby tam, kde to vyžaduje vnitrostátní 

právo, byly před předáním věci k soudnímu přezkumu vyčerpány postupy 

správního přezkumu. 
Každé takové řízení musí být spravedlivé, nestranné a včasné a nesmí být 

nepřiměřeně nákladné. 

150/2002 § 68 písm. a) Žaloba je nepřípustná také tehdy, 
a) nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před 

správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí 

správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému 

prostředku jiného, 

PT  

  150/2002 § 79 odst. 1 (1) Ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis 

platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti 

nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil 

správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo 

osvědčení. To neplatí, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního 

orgánu fikci, že bylo vydáno rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný 

právní důsledek. 

  

Článek 25 část 5 
 

5. Členské státy zajistí, aby byly veřejnosti poskytnuty praktické 

informace o přístupu ke správnímu a soudnímu přezkumu. 
106/1999 
ve znění 

61/2006 
167/2012 
222/2015 
12/2020 

§ 5 (1) Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém 

sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně 

přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace: 
a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a 

principů, za kterých provozuje svoji činnost, 
b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné 

informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či 

jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob, 
c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti 

rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to 

včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti 

kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba 

dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a 

způsob a místo, kde lze takový formulář získat, 
d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech 

žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, 

které je třeba dodržovat, 

PT  
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e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt 

zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a 

povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve 

vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto 

předpisy poskytnuty k nahlédnutí, 
f) sazebník úhrad za poskytování informací, 
g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v 

oblasti poskytování informací (§ 18),  
h) výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4,  
i) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7,  
j) adresu elektronické podatelny. 
(2) Povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách 

zpřístupnit 
a) právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti, 
b) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a 

programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona 

včetně případných návrhů licenčních smluv2b) podle § 14a, 
a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo 

kopii. 
(3) Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto 

informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O 

informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo 

mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí 

zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah. 
(4) Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v 

odstavci 1 a 2 též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato 

povinnost se nevztahuje na povinné subjekty, které jsou pouze 

fyzickými osobami. V případě informací uvedených v odstavci 2 písm. 

a) postačuje ke splnění této povinnosti uvedení odkazu na místo, kde 

jsou tyto informace již zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Strukturu zveřejňovaných informací stanoví prováděcí právní 

předpis. 
(5) Povinné subjekty, které vedou a spravují registry, evidence, seznamy 

nebo rejstříky obsahující informace, které jsou na základě zvláštního 

zákona každému přístupné, jsou tyto informace povinny zveřejňovat v 

přehledné formě způsobem umožňujícím i dálkový přístup. Na tyto 

subjekty se pro tento účel nevztahuje povinnost zamezit sdružování 

informací podle zvláštního právního předpisu.3a) 
(6) Povinnost zveřejnit informace podle odstavců 4 a 5 splní povinný 

subjekt tím, že je způsobem umožňujícím dálkový přístup bez 

zbytečného odkladu zpřístupní správci portálu veřejné správy nebo mu 
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je předá. Formu a datový formát zpřístupňovaných a předávaných 

informací stanoví prováděcí právní předpis. 
(7) Povinný subjekt může informace podle odstavce 1 zveřejnit i dalšími 

způsoby a s výjimkami uvedenými v tomto zákoně může zveřejnit i další 

informace. 
  500/2004 § 68 odst. 1, 

5, 6 
(1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení 

účastníků.  
(5) V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v 

jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který 

správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se 

odvolání podává. 
(6) Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v 

poučení uvedena. 

  

  500/2004 § 72 odst. 1 Oznamování rozhodnutí 
(1) Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením stejnopisu 

písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením. 

Nestanoví-li zákon jinak, má ústní vyhlášení účinky oznámení pouze v 

případě, že se účastník současně vzdá nároku na doručení písemného 

vyhotovení rozhodnutí. Tato skutečnost se poznamená do spisu. 

  

Článek 26 část 1 
 

Účinky přesahující hranice států 
1. Je-li si členský stát vědom, že by provoz určitého zařízení mohl mít 

závažný nepříznivý vliv na životní prostředí v jiném členském státě, nebo 

pokud o to členský stát, který by mohl být významně zasažen, požádá, 

předá členský stát, na jehož území byla podána žádost o povolení podle 

článku 4 nebo čl. 20 odst. 2, druhému členskému státu veškeré informace, 

které musí sdělit nebo zpřístupnit podle přílohy IV, ve stejnou dobu, kdy je 

zpřístupní veřejnosti. 
Tyto informace slouží jako podklad pro jakékoli nezbytné konzultace v 

rámci dvoustranných vztahů mezi těmito členskými státy na základě 

vzájemnosti a rovnoprávnosti. 

76/2002 
ve znění 
222/2006 

§ 8 odst. 1  Rozeslání žádosti a její zveřejnění  
(1) Úřad do 7 dnů ode dne, kdy žádost shledá úplnou, ji zašle 

k vyjádření 
a) účastníkům řízení, kromě provozovatele zařízení, který žádost podal,   
b) příslušným správním úřadům, které vykonávají působnost podle 

zvláštních právních předpisů a jejichž správní akty se nahrazují vydáním 

integrovaného povolení,  
c) státu, jehož životní prostředí může být významně nepříznivě 

ovlivněno provozem zařízení (dále jen „dotčený stát“) 

PT  

  76/2002 
ve znění 

222/2006 
 
9936 

§ 10 Pokud dotčený stát požádá o projednání svého vyjádření k podané 

žádosti, postupuje úřad v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými 

je Česká republika vázána. O dobu projednávání žádosti s dotčeným 

státem se lhůty pro vydání integrovaného povolení stanovené tímto 

zákonem prodlužují.  

  

Článek 26 část 2 2. V rámci svých dvoustranných vztahů členské státy zajistí, aby v 

případech uvedených v odstavci 1 byly žádosti po přiměřenou dobu též 

zpřístupněny veřejnosti členského státu, která by mohla být dotčena, aby 

takto mohla využít práva na podání připomínek předtím, než příslušný 

orgán rozhodne. 

76/2002 
ve znění 

222/2006 
 
 

§ 8 odst. 3 Úřad dále postoupí žádost dotčenému státu ke zveřejnění, přičemž 

postupuje v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká 

republika vázána. 

PT  

  76/2002 § 10 Pokud dotčený stát požádá o projednání svého vyjádření k podané   
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ve znění 

222/2006 
žádosti, postupuje úřad v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými 

je Česká republika vázána. O dobu projednávání žádosti s dotčeným 

státem se lhůty pro vydání integrovaného povolení stanovené tímto 

zákonem prodlužují.  
Článek 26 část 3 3. Při rozhodování o žádosti o povolení bere příslušný orgán v úvahu 

výsledky veškerých konzultací podle odstavců 1 a 2. 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
39/2015 
 
9936 

§ 13 odst. 5  (5) Součástí odůvodnění integrovaného povolení je i vypořádání 

připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních podaných podle § 8 až 

11, a to v plném rozsahu. Úřad v odůvodnění integrovaného povolení 

rovněž uvede, na základě jakých závěrů o nejlepších dostupných 

technikách a referenčních dokumentů o nejlepších dostupných 

technikách byly uloženy závazné podmínky provozu. V případě udělení 

výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami 

podle § 14 odst. 5 musí odůvodnění integrovaného povolení obsahovat 

konkrétní důvody pro udělení této výjimky, včetně závěrů odborného 

posouzení, a odůvodnění závazných podmínek provozu stanovených na 

základě udělené výjimky. 

PT  

Článek 26 část 4 4. Příslušný orgán uvědomí každý členský stát, s nímž byly vedeny 

konzultace podle odstavce 1, o rozhodnutí o žádosti a poskytne mu 

informace podle čl. 24 odst. 2. Tento druhý členský stát přijme nezbytná 

opatření, aby zajistil zpřístupnění těchto informací vhodným způsobem 

dotčené veřejnosti na svém území. 

76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 
 
 

§ 13 odst. 9 (9) Rozhodnutí podle odstavce 2 nebo 3 úřad do 5 dnů ode dne nabytí 

právní moci zveřejní prostřednictvím informačního systému integrované 

prevence a na své úřední desce po dobu 30 dnů zveřejní informaci o 

tom, kdy a kde lze do rozhodnutí nahlédnout. Pokud byla žádost 

projednána podle § 10, uvědomí úřad o rozhodnutí podle odstavce 2 

nebo 3 dotčený stát. 

PT  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 
39/2015 

§ 13 odst. 5  (5) Součástí odůvodnění integrovaného povolení je i vypořádání 

připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních podaných podle § 8 až 

11, a to v plném rozsahu. Úřad v odůvodnění integrovaného povolení 

rovněž uvede, na základě jakých závěrů o nejlepších dostupných 

technikách a referenčních dokumentů o nejlepších dostupných 

technikách byly uloženy závazné podmínky provozu. V případě udělení 

výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami 

podle § 14 odst. 5 musí odůvodnění integrovaného povolení obsahovat 

konkrétní důvody pro udělení této výjimky, včetně závěrů odborného 

posouzení, a odůvodnění závazných podmínek provozu stanovených na 

základě udělené výjimky. 

  

  500/2004 
ve znění 
183/2017 

§ 68 odst. 1, 

3 
(1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení 

účastníků. 
  (3) V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, 

podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při 

jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak 

se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich 

vyjádřením k podkladům rozhodnutí. 
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  76/2002 
ve znění 

69/2013 
39/2015 

§ 13 odst. 5  (5) Součástí odůvodnění integrovaného povolení je i vypořádání 

připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních podaných podle § 8 až 

11, a to v plném rozsahu. Úřad v odůvodnění integrovaného povolení 

rovněž uvede, na základě jakých závěrů o nejlepších dostupných 

technikách a referenčních dokumentů o nejlepších dostupných 

technikách byly uloženy závazné podmínky provozu. V případě udělení 

výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami 

podle § 14 odst. 5 musí odůvodnění integrovaného povolení obsahovat 

konkrétní důvody pro udělení této výjimky, včetně závěrů odborného 

posouzení, a odůvodnění závazných podmínek provozu stanovených na 

základě udělené výjimky. 

  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 13 odst. 5 

věta třetí 
Úřad v odůvodnění integrovaného povolení rovněž uvede, na základě 

jakých závěrů o nejlepších dostupných technikách a referenčních 

dokumentů o nejlepších dostupných technikách byly uloženy závazné 

podmínky provozu. 

  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 13 odst. 5 

věta třetí 
Úřad v odůvodnění integrovaného povolení rovněž uvede, na základě 

jakých závěrů o nejlepších dostupných technikách a referenčních 

dokumentů o nejlepších dostupných technikách byly uloženy závazné 

podmínky provozu. 

  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 
 
9936 

§ 13 odst. 5 

věta 

poslední 

V případě udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími 

dostupnými technikami podle § 14 odst. 5 musí odůvodnění 

integrovaného povolení obsahovat konkrétní důvody pro udělení této 

výjimky, včetně závěrů odborného posouzení, a odůvodnění závazných 

podmínek provozu stanovených na základě udělené výjimky. 

  

Článek 27 
 

Nově vznikající techniky 
1. Členské státy tam, kde je to vhodné, podporují vývoj a uplatňování nově 

vznikajících technik, zejména těch nově vznikajících technik, které jsou 

uvedeny v referenčních dokumentech o BAT. 
2. Komise stanoví pokyny, které budou členským státům napomáhat při 

podpoře vývoje a uplatňování nově vznikajících technik podle odstavce 1. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 27a  Ministerstvo, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo 

zemědělství v oblastech své působnosti podle tohoto zákona podporují 

vývoj a uplatňování nově vznikajících technik, zejména nově 

vznikajících technik popsaných v referenčních dokumentech o 

nejlepších dostupných technikách. 

PT  

Článek 28 
 

Oblast působnosti 
Tato kapitola se vztahuje na spalovací zařízení o celkovém jmenovitém 

tepelném příkonu 50 MW nebo více, bez ohledu na typ použitého paliva. 
Tato kapitola se nevztahuje na následující spalovací zařízení: 
a) zařízení, ve kterých se produkty spalování používají k přímému ohřevu, 

415/2012 
ve znění 
452/2017 
216/2019 

§ 13 Obecná ustanovení ke spalování paliv 
Tato část vyhlášky se vztahuje na spalovací stacionární zdroje, v nichž 

jsou spalována paliva, s výjimkou 
a) stacionárních zdrojů, v nichž se spaliny používají pro přímý ohřev, 

sušení, vypalování nebo jinou tepelnou úpravu předmětů nebo materiálů, 

PT  
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sušení nebo jakémukoli jinému zpracování předmětů nebo materiálů; 
b) zařízení k dospalování určená k čištění odpadních plynů spalováním, 

která nejsou provozována jako nezávislá spalovací zařízení; 
c) zařízení k regeneraci katalyzátorů pro katalytické štěpení; 
d) zařízení pro přeměnu sirovodíku na síru; 
e) reaktory používané v chemickém průmyslu; 
f) koksárenské baterie; 
g) ohřívače větru vysokých pecí; 
h) jakákoli technická zařízení používaná k pohonu vozidla, plavidla nebo 

letadla; 
i) plynové turbíny a plynové motory používané na těžebních plošinách; 
j) zařízení, která používají jako palivo tuhý nebo kapalný odpad jiný než 

odpad uvedený v čl. 3 bodě 31 písm. b). 

zejména ohřívací pece nebo pece pro tepelné zpracování, 
b) stacionárních zdrojů pro dodatečné spalování, určené k čištění 

odpadních plynů spalováním, nejsou-li provozovány jako nezávislé 

spalovací stacionární zdroje, 
c) stacionárních zdrojů pro regeneraci katalyzátorů katalytického 

štěpení, 
d) stacionárních zdrojů pro zpracování sulfanu na síru, 
e) reaktorů užívaných v chemickém průmyslu, 
f) koksárenských baterií, 
g) stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad, který není 

biomasou podle § 2 písm. a), 
h) ohřívačů větru vysokých pecí, 
i) plynových turbín a plynových motorů umístěných na těžebních 

plošinách, 
j) stacionárních zdrojů, v nichž dochází k pyrolýze nebo zplyňování 

paliv bez přístupu vzduchu, 
k) stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 0,3 

MW včetně. 
Článek 29 
 

Agregační pravidla 
1. Jsou-li odpadní plyny ze dvou nebo více samostatných spalovacích 

zařízení odváděny společným komínem, považuje se propojení utvořené v 

těchto zařízeních za jediné spalovací zařízení a jejich kapacity se pro účely 

výpočtu celkového jmenovitého tepelného příkonu sčítají. 
2. Jsou-li dvě nebo více samostatných spalovacích zařízení, jimž bylo 

poprvé uděleno povolení nebo jejichž provozovatelé poprvé podali úplnou 

žádost o toto povolení dne 1. července 1987 nebo po něm, umístěna tak, že 

by s přihlédnutím k technickým a ekonomickým faktorům jejich odpadní 

plyny mohly být podle posouzení příslušného orgánu odváděny společným 

komínem, považuje se propojení utvořené v těchto zařízeních za jediné 

spalovací zařízení a jejich kapacity se pro účely výpočtu celkového 

jmenovitého tepelného příkonu sčítají. 
3. Pro účely výpočtu celkového jmenovitého tepelného příkonu v případě 

propojení spalovacích zařízení podle odstavců 1 a 2 se nezohledňují 

jednotlivá spalovací zařízení se jmenovitým tepelným příkonem nižším 
než 15 MW. 

201/2012 
ve znění 

369/2016 

§ 4 odst. 7 (7) Pro účely stanovení celkového jmenovitého tepelného 
příkonu spalovacích stacionárních zdrojů nebo celkové projektované 

kapacity jiných stacionárních zdrojů se jmenovité tepelné příkony 

spalovacích stacionárních zdrojů nebo projektované kapacity jiných než 

spalovacích stacionárních zdrojů sčítají, jestliže se jedná o stacionární 

zdroje označené stejným kódem podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, 

které jsou umístěny ve stejné provozovně4) a u kterých dochází nebo by 

s ohledem na jejich uspořádání mohlo docházet ke znečišťování 

společným výduchem nebo komínem bez ohledu na počet komínových 

průduchů. Obdobně se postupuje u stacionárních zdrojů neuvedených 

v příloze č. 2 k tomuto zákonu. V případě, že výrobce spalovacího 

stacionárního zdroje neuvádí jeho jmenovitý tepelný příkon, vypočte se 

jako podíl jmenovitého tepelného výkonu a jemu odpovídající tepelné 

účinnosti, případně výpočtem z jiných dostupných parametrů. 
 

PT  

  201/2012 § 4 odst. 8 

písm.a) a b) 
(8) Odstavec 7 se nepoužije u 
a) spalovacích stacionárních zdrojů, u nichž bylo první povolení provozu 

vydáno před 1. červencem 1987, pokud by celkový jmenovitý tepelný 

příkon stanovený postupem podle odstavce 7 dosáhl 50 MW a více; u 

těchto spalovacích stacionárních zdrojů se pro účely stanovení 

celkového jmenovitého příkonu jmenovité tepelné příkony sčítají, pouze 
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pokud se jedná o stacionární zdroje označené stejným kódem podle 

přílohy č. 2 k tomuto zákonu, které jsou umístěny ve stejné provozovně 
a u kterých dochází ke znečišťování společným komínem bez ohledu na 

počet komínových průduchů, 
b) spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 

nižším než 15 MW; tyto stacionární zdroje se nepřičítají k celkovému 

jmenovitému tepelnému příkonu, pokud by celkový jmenovitý tepelný 

příkon stanovený postupem podle odstavce 7 dosáhl 50 MW a více, 
Článek 30 část 1 
 

Mezní hodnoty emisí 
1. Odpadní plyny ze spalovacích zařízení musí být řízeným způsobem 

vypouštěny komínem s jedním nebo dvěma odvody spalin, jehož výška se 

vypočte tak, aby se chránilo lidské zdraví a životní prostředí. 
 

201/2012 § 17 odst. 3 

písm. d) 
(3) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu je, kromě povinností uvedených v odstavci 1, dále povinen 
d) odvádět znečišťující látky ze stacionárního zdroje do ovzduší 

komínem nebo výduchem, pokud v povolení provozu není uvedeno 

jinak; výška, ve které dochází ke znečišťování, musí být vypočtena tak, 

aby provozem tohoto zdroje nedošlo k překročení imisního limitu 

uvedeného v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu; to neplatí v 

případě, kdy se postupuje podle § 11 odst. 5, 

PT  

Článek 30 část 2 

a 3 
2. Veškerá povolení pro zařízení zahrnující spalovací zařízení, kterým bylo 

uděleno povolení nebo jejichž provozovatelé podali úplnou žádost o 

povolení před 7. lednem 2013, pokud je takové zařízení uvedeno do 

provozu do 7. ledna 2014, musí obsahovat podmínky zajišťující, aby emise 

z těchto zařízení do ovzduší nepřesáhly mezní hodnoty emisí stanovené v 

části 1 přílohy V. 
Veškerá povolení pro zařízení zahrnující spalovací zařízení, kterým byla 

udělena výjimka podle čl. 4 odst. 4 směrnice 2001/80/ES a která budou v 

provozu po 1. lednu 2016, musí obsahovat podmínky zajišťující, aby 

emise z těchto zařízení do ovzduší nepřesáhly mezní hodnoty emisí 

stanovené v části 2 přílohy V. 
3. Veškerá povolení pro zařízení zahrnující spalovací zařízení, na něž se 

nevztahuje odstavec 2, musí obsahovat podmínky zajišťující, aby emise z 

těchto zařízení do ovzduší nepřesáhly mezní hodnoty emisí stanovené v 

části 2 přílohy V.  

415/2012 
ve znění 
452/2017 

§ 14 odst. 1 

a 2 
Specifické emisní limity 
(1) Specifické emisní limity a stavové a vztažné podmínky pro spalovací 

stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a 

vyšším, pro něž byla podána kompletní žádost o první povolení provozu, 

nebo obdobné povolení podle dřívějších právních předpisů, před 7. 

lednem 2013 a byly uvedeny do provozu nejpozději 7. ledna 2014, jsou 

uvedeny v tabulce 1 části I přílohy č. 2 k této vyhlášce. 
(2) Specifické emisní limity a stavové a vztažné podmínky pro spalovací 

stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a 

vyšším, pro něž byla podána kompletní žádost o první povolení provozu 

7. ledna 2013 nebo později nebo byly uvedeny do provozu po 7. lednu 
2014, jsou uvedeny v tabulce 2 části I přílohy č. 2 k této vyhlášce. 

PT  

Článek 30, část 4 4. Mezní hodnoty emisí stanovené v částech 1 a 2 přílohy V a minimální 

stupně odsíření stanovené v části 5 uvedené přílohy se použijí pro emise z 

každého společného komína ve vztahu k celkovému jmenovitému 

tepelnému příkonu celého spalovacího zařízení. Stanoví-li příloha V, že 

mezní hodnoty emisí lze použít pro část spalovacího zařízení s omezeným 

počtem provozních hodin, použijí se tyto mezní hodnoty na emise z 
dotyčné části zařízení, avšak ve vztahu k celkovému jmenovitému 

tepelnému příkonu celého spalovacího zařízení. 

201/2012 § 4 odst. 2 (2) Emisní limity musí být dodrženy na každém komínovém průduchu 

nebo výduchu do ovzduší. 
PT  

  415/2012 Příloha č. 2 
část I 

Část I 
Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém 
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Ustanovení 
(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším 
 
Specifické emisní limity jsou vztaženy k celkovému jmenovitému 

tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky a suchý plyn při 
referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 6 % v případě pevných 

paliv a 3 % v případě kapalných a plynných paliv. 

Specifické emisní limity pro plynové turbíny a pístové spalovací motory 

jsou vztaženy k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na 

normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu 

kyslíku v odpadním plynu 15 % a nevztahují se na záložní zdroje 

energie provozované méně než 300 provozních hodin ročně. Specifické 

emisní limity pro plynové turbíny se uplatní pouze na provozní stavy, při 

kterých je překročeno 70 % instalovaného tepelného příkonu. Plynovým 

motorem se rozumí motor s vnitřním spalováním pracující na principu 

Ottova cyklu a využívající zážehové zapalování paliva nebo v případě 

dvoupalivového motoru využívající vznětové zapalování paliva. 
Článek 30, část 5 

a 6 
5. Příslušný orgán může na dobu nejvýše šesti měsíců udělit výjimku z 

povinnosti dodržovat mezní hodnoty emisí pro oxid siřičitý podle odstavců 

2 a 3 u takového spalovacího zařízení, které dosud běžně používá palivo s 
nízkým obsahem síry, pokud provozovatel nemůže uvedené mezní 

hodnoty plnit z důvodu přerušení dodávky paliva s nízkým obsahem síry, 

které je způsobeno vážným nedostatkem tohoto paliva. 
Členské státy Komisi neprodleně uvědomí o každé výjimce udělené podle 
prvního pododstavce. 
6. Příslušný orgán může udělit výjimku z povinnosti dodržovat mezní 

hodnoty emisí podle odstavců 2 a 3 v případě, že je spalovací zařízení 

používající pouze plynné palivo nuceno výjimečně používat jiná paliva z 

důvodu náhlého přerušení dodávky plynu, a muselo by z tohoto důvodu 

být vybaveno zařízením na čištění odpadních plynů. Tuto výjimku lze 

udělit pouze na dobu nepřesahující deset dnů, pokud nepřevažuje potřeba 

zachovat dodávku energie. 
Provozovatel neprodleně uvědomí příslušný orgán o každém konkrétním 

případu uvedeném v prvním pododstavci. 
Členské státy o každé výjimce udělené podle prvního pododstavce 

okamžitě uvědomí Komisi. 

  Netransponováno. Ustanovení je fakultativní. NT  

Článek 30, část 7 7. Dojde-li k rozšíření spalovacího zařízení, použijí se na rozšířenou část 

zařízení ovlivněnou touto změnou mezní hodnoty emisí stanovené v části 2 

přílohy V ve vztahu k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu celého 

spalovacího zařízení. V případě změny spalovacího zařízení, která může 
mít dopad na životní prostředí a která se týká části zařízení, jež má 

jmenovitý tepelný příkon 50 MW nebo více, se mezní hodnoty emisí 

415/2012 Příloha č. 2 

část I 
Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém 

jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším 
 
Specifické emisní limity jsou vztaženy k celkovému jmenovitému 

tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky a suchý plyn při 

referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 6 % v případě pevných 

PT  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

stanovené v části 2 přílohy V použijí na tu část zařízení, která se změnila 

ve vztahu k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu celého 

spalovacího zařízení. 

paliv a 3 % v případě kapalných a plynných paliv. 

Specifické emisní limity pro plynové turbíny a pístové spalovací motory 

jsou vztaženy k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na 

normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu 

kyslíku v odpadním plynu 15 % a nevztahují se na záložní zdroje 

energie provozované méně než 300 provozních hodin ročně. Specifické 

emisní limity pro plynové turbíny se uplatní pouze na provozní stavy, při 

kterých je překročeno 70 % instalovaného tepelného příkonu. Plynovým 

motorem se rozumí motor s vnitřním spalováním pracující na principu 

Ottova cyklu a využívající zážehové zapalování paliva nebo v případě 

dvoupalivového motoru využívající vznětové zapalování paliva. 
  201/2012 

ve znění 

369/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§4 odst. 7 (7) Pro účely stanovení celkového jmenovitého tepelného příkonu 

spalovacích stacionárních zdrojů nebo celkové projektované kapacity 
jiných stacionárních zdrojů se jmenovité tepelné příkony spalovacích 

stacionárních zdrojů nebo projektované kapacity jiných než spalovacích 

stacionárních zdrojů sčítají, jestliže se jedná o stacionární zdroje 

označené stejným kódem podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, které jsou 

umístěny ve stejné provozovně4) a u kterých dochází nebo by s ohledem 

na jejich uspořádání mohlo docházet ke znečišťování společným 

výduchem nebo komínem bez ohledu na počet komínových průduchů. 

Obdobně se postupuje u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 

k tomuto zákonu. V případě, že výrobce spalovacího stacionárního 

zdroje neuvádí jeho jmenovitý tepelný příkon, vypočte se jako podíl 

jmenovitého tepelného výkonu a jemu odpovídající tepelné účinnosti, 

případně výpočtem z jiných dostupných parametrů. 

  

Článek 30, odst. 

8 
8. Mezní hodnoty emisí stanovené v částech 1 a 2 přílohy V se nevztahují 

na tato spalovací zařízení: 
a) naftové motory; 
b) regenerační kotle v zařízeních na výrobu buničiny. 

  Příloha č. 2 vyhlášky č. 415/2012 Sb. nestanovuje emisní limity pro  

naftové motory ani regenerační kotle v zařízeních na výrobu buničiny. 
NT  

Článek 30, odst. 

9 
9. Komise na základě nejlepších dostupných technik přezkoumá, zda je 

nutné zavést mezní hodnoty emisí na úrovni celé Unie a zda je nutné 

změnit mezní hodnoty emisí stanovené v příloze V 
a) pro spalovací zařízení uvedená v odstavci 8; 
b) pro spalovací zařízení v rafineriích, v nichž se spalují zbytky 

pocházející z destilace či zpracování při rafinaci surové ropy pro vlastní 

spotřebu, samostatně či s jinými palivy, s přihlédnutím ke konkrétní 

podobě energetických systémů daných rafinerií; 
c) pro spalovací zařízení spalující plyny jiné než zemní plyn; 
d) pro spalovací zařízení v chemických zařízeních využívající kapalné 

zbytky z výroby jakožto nekomerční palivo pro vlastní spotřebu. 
O výsledku tohoto přezkumu, případně doplněné legislativním návrhem, 

  Nerelevantní pro transpozici 
Ustanovení upravuje postup Evropské komise, nedopadá na členské 

státy. 

NT  
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Ustanovení 
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Poznám

ka 
 

podá Komise zprávu Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 

2013. 
Článek 31, odst. 

1 
 

Stupeň odsíření 
1. V případě spalovacích zařízení spalujících domácí tuhá paliva, která v 

důsledku vlastností tohoto paliva nemohou splnit mezní hodnoty emisí pro 

oxid siřičitý podle čl. 30 odst. 2 a 3, mohou členské státy namísto nich 

použít minimální stupně odsíření stanovené v části 5 přílohy V, a to v 

souladu s pravidly pro dodržování mezních hodnot stanovenými v části 6 

uvedené přílohy a po předchozím schválení technické zprávy uvedené v čl. 
72 odst. 4 písm. a) příslušným orgánem. 

201/2012 § 4 odst. 6 (6) Technické podmínky provozu doplňují emisní limity s výjimkou 

spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném 

příkonu 50 MW a vyšším spalujících uhlí těžené v České republice a 
specificky konstruovaných pro toto palivo, u kterých může být emisní 

limit pro oxid siřičitý stanovený prováděcím právním předpisem, nelze-
li jej dosáhnout, nahrazen technickou podmínkou provozu stanovenou 

prováděcím právním předpisem. 

PT  

  415/2012 
ve znění 
452/2017 

§ 15  (1) U spalovacích stacionárních zdrojů podle § 4 odst. 6 zákona musí být 

plněn alespoň minimální poměr hmotnosti síry odloučené v místě 

spalovacího stacionárního zdroje v daném časovém úseku k hmotnosti 

síry obsažené v palivu, které bylo do spalovacího stacionárního zdroje 

přivedeno a ve stejném časovém úseku spáleno (dále jen "stupeň 

odsíření"). Stupeň odsíření se považuje za splněný, pokud vyhodnocení 

provedených měření prokáže, že všechny průměrné hodnoty stupně 

odsíření za daný kalendářní měsíc dosáhly stanoveného stupně. Do 

hodnot rozhodných pro posouzení dodržení minimálního stupně odsíření 

se nezahrnují údaje zjištěné v době uvádění stacionárního zdroje do 

provozu, v době jeho odstavování z provozu nebo při odstraňování 

poruchy nebo havárie. 
(2) Minimální stupně odsíření pro spalovací stacionární zdroje, kterým 

bylo vydáno první povolení provozu, nebo obdobné povolení podle 

dřívějších právních předpisů, před 27. listopadem 2002 nebo pro něž 

byla podána kompletní žádost o první povolení provozu před tímto 

datem a byly uvedeny do provozu nejpozději 27. listopadu 2003, jsou 

stanoveny v tabulce 1 části IV přílohy č. 2 k této vyhlášce.  
(3) Minimální stupně odsíření pro spalovací stacionární zdroje, kterým 

bylo vydáno první povolení provozu, nebo obdobné povolení podle 

dřívějších právních předpisů, mezi 27. listopadem 2002 a 7. lednem 

2013 nebo byly uvedeny do provozu mezi 27. listopadem 2003 a 7. 
lednem 2014, jsou stanoveny v tabulce 2 části IV přílohy č. 2 k této 

vyhlášce.  
(4) Minimální stupně odsíření pro spalovací stacionární zdroje, kterým 

bylo vydáno první povolení provozu, nebo obdobné povolení podle 

dřívějších právních předpisů, 7. ledna 2013 nebo později nebo byly 

uvedeny do provozu po 7. lednu 2014, jsou stanoveny v tabulce 3 části 

IV přílohy č. 2 k této vyhlášce.  

  

Článek 31, odst. 

2 
2. V případě spalovacích zařízení spalujících domácí tuhá paliva, která 

spoluspalují odpady a která v důsledku vlastností domácího tuhého paliva 

415/2012 §15, odst. 3 (3) U spalovacích stacionárních zdrojů podle § 4 odst. 6 zákona, které 

tepelně zpracovávají odpad společně s palivem, musí být namísto 

PT  
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(článek,odst., 
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ID 
Ustanovení 

(§, odst., 
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Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

nemohou splnit mezní hodnoty emisí Cproc pro oxid siřičitý stanovené v 

bodech 3.1 nebo 3.2 části 4 přílohy VI, mohou členské státy namísto toho 

použít minimální stupně odsíření stanovené v části 5 přílohy V, a to v 

souladu s pravidly pro dodržování mezních hodnot stanovenými v části 6 

uvedené přílohy. Pokud se členské státy rozhodnou použít tento odstavec, 

rovná se Codpad podle bodu 1 části 4 přílohy VI 0 mg/Nm3. 
3. Komise do 31. prosince 2019 přezkoumá možnost použití minimálních 

stupňů odsíření stanovených v části 5 přílohy V zejména s přihlédnutím k 

nejlepším dostupným technikám a k přínosům plynoucím ze snížených 

emisí oxidu siřičitého. 

emisního limitu pro oxid siřičitý plněn alespoň stupeň odsíření 

stanovený v části IV přílohy č. 2. Požadované stupně odsíření se 

považují za splněné, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 15 

odst. 1  

Článek 32 
 

Přechodný národní plán 
1. V období od 1. ledna 2016 do 30. června 2020 mohou členské státy 

vypracovat a provádět přechodný národní plán, který se bude vztahovat na 

spalovací zařízení, jimž bylo vydáno první povolení před 27. listopadem 

2002 nebo jejichž provozovatel před tímto dnem podal úplnou žádost o 
povolení a jež byla uvedena do provozu nejpozději 27. listopadu 2003. 

Tento plán u každého spalovacího zařízení, na které se vztahuje, zahrne 

emise jedné nebo více těchto znečišťujících látek: oxidů dusíku, oxidu 

siřičitého a tuhých znečišťujících látek. U plynových turbín se plán 

vztahuje pouze na emise oxidů dusíku. 
Přechodný národní plán se nevztahuje na spalovací zařízení, 
a) na něž se vztahuje čl. 33 odst. 1; 
b) v rafineriích spalující plyny s nízkou výhřevností ze zplyňování 

rafinérských zbytků nebo zbytky pocházející z destilace či zpracování při 

rafinaci surové ropy pro vlastní spotřebu, samostatně či s jinými palivy; 
c) na něž se vztahuje článek 35; 
d) pro než byla udělena výjimka podle čl. 4 odst. 4 směrnice 2001/80/ES. 
2. Spalovací zařízení, na něž se plán vztahuje, mohou být osvobozena od 

dodržování mezních hodnot emisí uvedených v čl. 30 odst. 2 pro 

znečišťující látky, které jsou předmětem plánu, nebo tam, kde je to 

použitelné, od dodržování stupňů odsíření podle článku 31. 
Mezní hodnoty emisí pro oxidy dusíku, oxid siřičitý a tuhé znečišťující 

látky stanovené v povolení pro spalovací zařízení platném k 31. prosinci 

2015, zejména v souladu s požadavky směrnic 2001/80/ES a 2008/1/ES, je 

třeba přinejmenším zachovat. 
Spalovací zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 

přesahujícím 500 MW, jež spalují tuhá paliva a jimž bylo první povolení 

vydáno po 1. červenci 1987, musí dodržovat mezní hodnoty emisí oxidů 

dusíku stanovené v části 1 přílohy V. 
3. Přechodný národní plán stanoví pro všechny znečišťující látky, na něž 

se vztahuje, strop uvádějící maximální celkové roční množství emisí za 

201/2012 
ve znění 

87/2014 

§ 37 Přechodný národní plán 
(1) V období od 1. ledna 2016 do 30. června 2020 u spalovacích 

stacionárních zdrojů, jejichž celkový jmenovitý tepelný příkon 

stanovený podle § 4 odst. 7 a 8 je 50 MW a vyšší, u nichž bylo první 

povolení provozu vydáno před 27. listopadem 2002 nebo pro něž byla 

podána úplná žádost o první povolení provozu před 
tímto datem a které byly uvedeny do provozu nejpozději 27. listopadu 

2003, není provozovatel povinen plnit specifické emisní limity pro oxidy 

dusíku, tuhé znečišťující látky a oxid siřičitý stanovené prováděcím 

právním předpisem nebo technickou podmínku provozu nahrazující 

specifický emisní limit pro oxid siřičitý podle § 4 odst. 6, pokud jsou 

tyto spalovací stacionární 
zdroje zařazeny do Přechodného národního plánu podle odstavce 5. 
(2) Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje zařazeného 

ministerstvem na základě žádosti provozovatele do Přechodného 

národního plánu plní emisní limity jemu stanovené v povolení provozu 

platném k 31. prosinci 2015 a emisní stropy pro jednotlivé roky 

stanovené v Přechodném národním plánu. Tyto emisní stropy jsou 
stanoveny postupem podle rozhodnutí Evropské komise vydaným podle 

čl. 41 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU na 

základě celkového skutečného jmenovitého tepelného příkonu 

spalovacích stacionárních zdrojů k 31. prosinci 2010, jejich skutečných 

ročních provozních hodin a použitého paliva v průměrných hodnotách 

za posledních deset let provozu až do roku 2010 včetně. V případě, že 

takto stanovený emisní strop je vyšší než emisní strop stanovený pro 

daný spalovací stacionární 
zdroj v platném povolení provozu k 31. prosinci 2015, je provozovatel 

povinen plnit emisní strop uvedený v platném povolení provozu k 31. 

prosinci 2015. Provozovatel dvou a více spalovacích stacionárních 

zdrojů namísto plnění emisních stropů stanovených pro jednotlivé 

spalovací stacionární zdroje plní emisní stropy, které jsou součtem 

PT  
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všechna zařízení zahrnutá do plánu, a to na základě celkového skutečného 

jmenovitého tepelného příkonu každého zařízení k 31. prosinci 2010, jeho 

skutečných ročních provozních hodin a použitého paliva, v průměrných 

hodnotách za posledních deset let provozu až do roku 2010. 
Strop pro rok 2016 se vypočítá na základě příslušných mezních hodnot 

emisí stanovených v přílohách III až VII směrnice 2001/80/ES nebo tam, 

kde je to použitelné, na základě stupňů odsíření stanovených v příloze III 

směrnice 2001/80/ES. V případě plynových turbín se použijí mezní 

hodnoty emisí pro oxidy dusíku stanovené pro tato zařízení v části B 

přílohy VI směrnice 2001/80/ES. Stropy pro roky 2019 a 2020 se 
vypočítají na základě mezních hodnot příslušných emisí stanovených v 

části 1 přílohy V této směrnice nebo tam, kde je to použitelné, příslušných 

stupňů odsíření stanovených v části 5 přílohy V této směrnice. Stropy pro 

roky 2017 a 2018 se stanoví při uplatnění lineárního poklesu stropů mezi 

roky 2016 a 2019. 
Skutečnost, že zařízení, které bylo zařazeno do přechodného národního 

plánu, je uzavřené nebo již nespadá do oblasti působnosti kapitoly III, není 

důvodem ke zvýšení celkových ročních emisí ze zbývajících zařízení, na 

která se plán vztahuje. 
4. Přechodný národní plán obsahuje rovněž ustanovení o monitorování a 

podávání zpráv splňující prováděcí pravidla stanovená podle čl. 41 písm. 

b), jakož i opatření plánovaná pro jednotlivá zařízení, s cílem zajistit 

včasné dodržení mezních hodnot emisí, které budou platit od 1. července 

2020. 
5. Členské státy sdělí Komisi své přechodné národní plány nejpozději 1. 

ledna 2013. 
Komise plán posoudí, a pokud nevznese připomínky do dvanácti měsíců 

od jeho obdržení, považuje dotyčný členský stát svůj plán za přijatý. 
Pokud se Komise domnívá, že plán není v souladu s prováděcími pravidly 

stanovenými podle čl. 41 písm. b), vyrozumí dotyčný členský stát o tom, 

že jeho plán nemůže být přijat. Pokud jde o hodnocení nové verze plánu, 

již členský stát sdělí Komisi, činí lhůta uvedená v druhém pododstavci šest 

měsíců. 
6. Členské státy informují Komisi o všech následných změnách plánu. 

emisních stropů stanovených těmto spalovacím stacionárním zdrojům.  
(3) Přechodný režim podle odstavce 1 se v případě plnění specifického 

emisního limitu pro oxidy dusíku nevztahuje na spalovací stacionární 

zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 500 MW 

spalující pevná paliva, pro které bylo první povolení provozu vydáno 1. 

července 1987 nebo po tomto datu. U plynových turbín se přechodný 

režim podle odstavce 1 vztahuje pouze na emise oxidů dusíku.  
(4) Přechodný národní plán se nevztahuje na  
a) spalovací stacionární zdroje v rafineriích spalující plyny s nízkou 

výhřevností ze zplyňování rafinérských zbytků nebo zbytky 

pocházející z destilace či zpracování při rafinaci surové ropy pro 

vlastní spotřebu, samostatně či s jinými palivy, 
b) spalovací stacionární zdroje s omezenou životností, pokud využijí 

přechodného režimu podle § 38,  
c) spalovací stacionární zdroje dodávající teplo do soustavy zásobování 

tepelnou energií, pokud využijí přechodného režimu podle § 39. 
(5) Přechodný národní plán obsahuje seznam spalovacích stacionárních 

zdrojů zahrnutých do tohoto plánu, které nejsou povinny plnit specifický 

emisní limit stanovený prováděcím právním předpisem pro jednu nebo 
více znečišťujících látek uvedených v odstavci 1, a stanoví pro všechny 

znečišťující látky, na něž se vztahuje, emisní stropy pro jednotlivé 

spalovací stacionární zdroje podle odstavce 2, opatření plánovaná k 

zajištění plnění specifických emisních limitů stanovených prováděcím 

právním předpisem nejpozději od 1. července 2020, způsob 

monitorování a podávání zpráv o jeho plnění. 
(6) Přechodný národní plán zpracuje ministerstvo a předloží jej 

nejpozději do 1. ledna 2013 ke schválení Evropské komisi. Po schválení 

Evropskou komisí vyhlásí ministerstvo Přechodný národní plán ve 

Věstníku Ministerstva životního prostředí. Krajský úřad uvede bez 

prodlení do souladu příslušná povolení provozu 
se schváleným a vyhlášeným Přechodným národním plánem. 
(7) Ministerstvo vyřadí spalovací stacionární zdroj a jemu příslušející 

emisní strop z Přechodného národního plánu, pokud byl tento spalovací 

stacionární zdroj zařazen do přechodného režimu podle § 38 nebo § 39 

nebo pokud provozovatel o vyřazení z Přechodného národního plánu 

požádá. Provedenou změnu ministerstvo ohlásí Evropské komisi a vydá 

aktualizovanou verzi Přechodného národního plánu ve Věstníku 

Ministerstva životního prostředí. Krajský úřad uvede bez prodlení do 

souladu jím vydaná příslušná povolení provozu s aktualizovaným 

Přechodným národním plánem 
Článek 33 Odchylka pro spalovací zdroje s omezenou životností 201/2012 § 38 Spalovací stacionární zdroje s omezenou životností PT  
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 1. V období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2023 mohou být spalovací 

zařízení osvobozena od dodržování mezních hodnot emisí uvedených v čl. 

30 odst. 2 a tam, kde je to použitelné, stupňů odsíření podle článku 31 a od 

zařazení do přechodného národního plánu podle článku 32, pokud jsou 

splněny tyto podmínky: 
a) provozovatel spalovacího zařízení se v písemném prohlášení podaném 

příslušnému orgánu nejpozději 1. ledna 2014 zaváže, že v období od 1. 

ledna 2016 do 31. prosince 2023 nebude zařízení v provozu více než 

17500 provozních hodin; 
b) provozovatel je povinen předložit každý rok příslušnému orgánu 

záznam o počtu provozních hodin od 1. ledna 2016; 
c) mezní hodnoty emisí pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující 

látky stanovené v povolení pro spalovací zařízení a platné k 31. prosinci 

2015, zejména podle požadavků uvedených ve směrnicích 2001/80/ES a 

2008/1/ES, jsou dodržovány alespoň během zbývající doby provozní 

životnosti spalovacího zařízení. Spalovací zařízení s celkovým 

jmenovitým tepelným příkonem přesahujícím 500 MW, jež spalují tuhá 

paliva a jimž bylo první povolení uděleno po 1. červenci 1987, dodržují 

mezní hodnoty emisí oxidů dusíku stanovené v části 1 přílohy V; a 
d) spalovacímu zařízení nebyla udělena výjimka podle čl. 4 odst. 4 

směrnice 2001/80/ES. 
2. Nejpozději 1. ledna 2016 sdělí všechny členské státy Komisi seznam 

veškerých spalovacích zařízení, na něž se vztahuje odstavec 1, přičemž 

uvedou jejich celkový jmenovitý tepelný příkon, druhy používaných paliv 

a příslušné mezní hodnoty emisí pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé 

znečišťující látky. U zařízení, na která se vztahuje odstavec 1, poskytují 

členské státy Komisi jednou ročně záznam o počtu provozních hodin od 1. 

ledna 2016. 
3. V případě spalovacího zařízení, které je k 6. lednu 2011 součástí malé 

izolované soustavy, na něž k tomuto dni připadá nejméně 35 % dodávek 

elektrické energie v dané soustavě a které z důvodu své technické povahy 
není schopno dodržovat mezní hodnoty emisí uvedené v čl. 30 odst. 2, činí 

počet provozních hodin podle odst. 1 písm. a) tohoto článku 18000 od 1. 

ledna 2020 a nejdéle do 31. prosince 2023, přičemž dnem uvedeným v 

odst. 1 písm. b) a v odstavci 2 tohoto článku je 1. leden 2020. 
4. V případě spalovacího zařízení s celkovým jmenovitým tepelným 

příkonem přesahujícím 1500 MW, jehož provoz byl zahájen před 31. 

prosincem 1986 a jež spaluje domácí tuhé palivo s čistou výhřevností nižší 

než 5800 kJ/kg, s hmotnostním obsahem vlhkosti vyšším než 45 %, se 

souhrnným hmotnostním obsahem vlhkosti a popela vyšším než 60 % a s 

obsahem oxidu vápenatého v popelu vyšším než 10 %, činí počet 

(1) V období od 1. ledna 2016 do 31. Prosince 2023 u spalovacích  

stacionárních zdrojů, jejichž celkový 
jmenovitý tepelný příkon stanovený podle § 4 odst. 7 a 8 je 50MWa 

vyšší, není provozovatel povinen plnit specifické emisní limity pro 

oxidy dusíku, tuhé znečišťující látky a oxid siřičitý stanovené 

prováděcím právním předpisem nebo technickou podmínku nahrazující 

specifický emisní limit pro oxid siřičitý podle § 4 odst. 6, pokud 

provozovatel nejpozději do 1. ledna 2014 ohlásil krajskému úřadu 

využití maximálního povoleného počtu 17 500 provozních hodin těmto 

spalovacím stacionárním zdrojům pro toto období. Po vyčerpání počtu 

provozních hodin nebo k 31. prosinci 
2023 dojde k ukončení provozu těchto spalovacích stacionárních zdrojů. 

Krajský úřad provede bez prodlení 
odpovídající změnu jím vydaného povolení provozu. 
(2) Přechodný režim podle odstavce 1 se v případě plnění specifického 

emisního limitu pro oxidy dusíku nevztahuje na spalovací stacionární 

zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 500 MW 

spalující pevná paliva, pro které bylo první povolení provozu vydáno 1. 

července 1987 nebo později. 
(3) Provozovatel spalovacích stacionárních zdrojů je povinen v období 

uvedeném v odstavci 1 dodržovat emisní limity a emisní stropy 

stanovené v povolení provozu a platné k 31. prosinci 2015. 
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provozních hodin podle odst. 1 písm. a) 32000. 
Článek 34 
 

Malé izolované soustavy 
1. Spalovací zařízení, která jsou k 6. lednu 2011 součástí malé izolované 

soustavy, mohou být do 31. prosince 2019 osvobozena od dodržování 

mezních hodnot emisí podle čl. 30 odst. 2 a tam, kde je to použitelné, 

stupňů odsíření podle článku 31. Do 31. prosince 2019 musí být 

zachovány alespoň mezní hodnoty emisí stanovené v povoleních pro tato 

spalovací zařízení především podle požadavků směrnic 2001/80/ES a 
2008/1/ES. 
2. Spalovací zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 

přesahujícím 500 MW, jež spalují tuhá paliva a jimž bylo první povolení 

vydáno po 1. červenci 1987, musí dodržovat mezní hodnoty emisí oxidů 

dusíku stanovené v části 1 přílohy V. 
3. Pokud se v členském státě nacházejí spalovací zařízení, na něž se 

vztahuje tato kapitola a jež jsou součástí malé izolované soustavy, sdělí 

tento členský stát před 7. lednem 2013 Komisi jejich seznam, celkové 

roční množství spotřeby energie dotyčné malé izolované soustavy a 

množství energie získané propojením s dalšími soustavami. 

  Nerelevantní pro z hlediska transpozice (v podmínkách  České 
republiky) 

NT  

Článek 35 
 

Centrální zdroje tepla 
1. Do 31. prosince 2022 může být spalovací zařízení osvobozeno od 
povinnosti dodržovat mezní hodnoty emisí uvedené v čl. 30 odst. 2 a 

stupně odsíření uvedené v článku 31, pokud jsou splněny tyto podmínky: 
a) celkový jmenovitý tepelný příkon spalovacího zařízení nepřesahuje 200 

MW; 
b) první povolení pro zařízení bylo vydáno před 27. listopadem 2002 nebo 

provozovatel tohoto zařízení před tímto dnem podal úplnou žádost o 

povolení a toto zařízení bylo uvedeno do provozu nejpozději 27. listopadu 

2003; 
c) nejméně 50 % užitného tepla vyrobeného daným zařízením, vyjádřeno 
jako klouzavý průměr za období pěti let, je dodáváno v podobě páry či 

horké vody do veřejné sítě dálkového vytápění; a 
d) mezní hodnoty emisí pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující 

látky stanovené v povolení spalovacího zařízení a platné k 31. prosinci 
2015, zejména v souladu s požadavky směrnic 2001/80/ES a 2008/1/ES, 

jsou přinejmenším zachovány do 31. prosince 2022. 
2. Nejpozději 1. ledna 2016 sdělí všechny členské státy Komisi seznam 

veškerých spalovacích zařízení, na něž se vztahuje odstavec 1, přičemž 

uvedou jejich celkový jmenovitý tepelný příkon, druhy používaných paliv 

a příslušné mezní hodnoty emisí pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé 

znečišťující látky. Kromě toho členské státy během období uvedeného v 

odstavci 1 pro všechna spalovací zařízení, na něž se zmíněný odstavec 

201/2012 
ve znění 

87/2014 

§ 39 Spalovací stacionární zdroje dodávající teplo do soustavy 

zásobování tepelnou energií 
(1) V období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2022 u spalovacích  

stacionárních zdrojů, jejichž celkový jmenovitý tepelný příkon 

stanovený podle § 4 odst. 7 a 8 je od 50 MW do 200 MW včetně, u 

nichž bylo první povolení provozu vydáno před 27. listopadem 2002 

nebo pro něž byla podána úplná žádost o první povolení provozu před 

tímto datem a které byly uvedeny do provozu nejpozději 27. listopadu 
2003, není provozovatel povinen plnit specifické emisní limity pro oxidy 

dusíku, tuhé znečišťující látky a oxid siřičitý stanovené prováděcím 

právním předpisem nebo technickou podmínku nahrazující specifický 

emisní limit pro oxid siřičitý podle § 4 odst. 6, pokud nejméně 50 % 

využitelného vyrobeného tepla, vyjádřeno jako klouzavý průměr za 

období pěti let, je dodáváno ve formě páry nebo horké vody do soustavy 

zásobování tepelnou energií podle energetického zákona26). 
(2) O zařazení do přechodného režimu podle odstavce 1 musí 

provozovatel požádat krajský úřad nejpozději do 30. června 2015. 

Krajský úřad provede na základě žádosti odpovídající změnu jím 

vydaného povolení provozu. 
(3) Provozovatel spalovacích stacionárních zdrojů je povinen v období 

uvedeném v odstavci 1 dodržovat emisní limity a emisní stropy 

stanovené v povolení provozu a platné k 31. prosinci 2015. 

PT  
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vztahuje, jednou ročně uvědomí Komisi o podílu užitného tepla 

vyrobeného každým zařízením dodaného v podobě páry či horké vody do 

veřejné sítě dálkového vytápění, vyjádřeném jako klouzavý průměr za 

předchozích pět let. 
Článek 36 
 

Geologické ukládání oxidu uhličitého 
1. Členské státy zajistí, aby provozovatelé všech spalovacích zařízení o 

jmenovitém elektrickém výkonu 300 MW nebo více, pro která bylo 

původní stavební povolení, nebo pokud stavební řízení neproběhlo, 

původní povolení k provozu uděleno po vstupu směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém 

ukládání oxidu uhličitého [34] v platnost, posoudili, zda jsou splněny tyto 

podmínky: 
a) jsou dostupná vhodná úložiště, 
b) přepravní zařízení jsou technicky a ekonomicky proveditelná, 
c) je technicky a ekonomicky proveditelné dodatečné vybavení zařízením 

pro zachytávání oxidu uhličitého. 
2. Jsou-li podmínky stanovené v odstavci 1 splněny, zajistí příslušný 

orgán, aby byl v místě zařízení vyhrazen vhodný prostor pro umístění 

zařízení nezbytného pro zachytávání a stlačování oxidu uhličitého. 

Příslušný orgán určí, zda jsou tyto podmínky splněny, na základě 

posouzení podle odstavce 1 a dalších dostupných informací, zejména 

informací o ochraně životního prostředí a lidského zdraví. 

201/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
201/2012 
 

§ 11 odst. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§12 odst. 5 

(10) Žadatel o vydání závazného stanoviska podle odstavce 2 písm. b), 

jde-li o spalovací stacionární zdroj o jmenovitém elektrickém výkonu 

300 MWa vyšším, je povinen spolu se žádostí o vydání závazného 

stanoviska přiložit odůvodněné posouzení splnění následujících 
podmínek: 
a) jsou dostupná vhodná úložiště oxidu uhličitého, 
b) je technicky a ekonomicky proveditelná stavba přepravního zařízení, 
c) je technicky a ekonomicky proveditelné dodatečné vybavení 

zařízením pro zachytávání oxidu uhličitého. 
 
 
 
(5) Jsou-li splněny podmínky podle § 11 odst. 10 písm. a) až c), krajský 

úřad stanoví v závazném stanovisku podmínku, na základě které bude v 

místě stacionárního zdroje vyhrazen vhodný prostor pro umístění 

zařízení nezbytného pro zachytávání a stlačování oxidu uhličitého 

postupem podle jiného právního předpisu6). 

PT  

  201/2012 
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§ 41 odst. 10 (10) Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém 

elektrickém výkonu 300 MW a vyšším, pro který bylo vydáno první 

povolení provozu v období od 25. června 2009 do nabytí účinnosti 

tohoto zákona, je povinen předložit krajskému úřadu odůvodněné 

posouzení splnění podmínek podle § 11 odst. 10 do 6 měsíců ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. Jsou-li podmínky uvedené v § 11 odst. 

10 splněny, zajistí krajský úřad v dohodě s orgánem územního plánování 

nebo stavebním úřadem, aby byl v místě stacionárního zdroje vyhrazen 

vhodný prostor pro umístění zařízení nezbytného pro zachytávání a 

stlačování oxidu uhličitého postupem podle jiného právního předpisu6). 

  

Článek 37 
 

Špatná funkce nebo porucha čisticího zařízení 
1. Členské státy zajistí, aby povolení obsahovala opatření pro případ, kdy 

dojde ke špatné funkci nebo poruše čisticího zařízení. 
2. V případě poruchy požádá příslušný orgán provozovatele, aby omezil 

nebo zastavil provoz zařízení, nedojde-li do 24 hodin k obnovení 

normálního provozu, nebo aby provozoval zařízení za použití 

nízkoemisních paliv. 
Provozovatel ohlásí každou špatnou funkcí nebo poruchu čisticího zařízení 

příslušnému orgánu do 48 hodin poté, co k ní dojde. 

201/2012 
ve znění 

369/2016 

§17 odst. 3 

písm. e), f), 
g) 

(3) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu je, kromě povinností uvedených v odstavci 1, dále povinen  
e) bezodkladně odstraňovat technické závady, které mají za následek 

vyšší úroveň znečišťování a současně nedodržení podmínky pro provoz 

stacionárního zdroje stanovené tímto zákonem, jeho prováděcím 

právním předpisem nebo povolením provozu, a nejpozději do 48 hodin 

od vzniku takové závady podat zprávu krajskému úřadu a inspekci o 

jejím výskytu; mezi tyto závady patří především špatná funkce nebo 

porucha na technologii ke snižování emisí,  

PT  
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V libovolném dvanáctiměsíčním období nesmí celková délka provozu bez 

čisticího zařízení překročit 120 hodin. 
Příslušný orgán může udělit výjimku ze lhůt stanovených v prvním a 

třetím pododstavci v jednom z těchto případů: 
a) převažuje potřeba zachovat dodávku energie; 
b) spalovací zařízení s poruchou by bylo nahrazeno na omezenou dobu 

jiným zařízením, které by způsobilo celkové zvýšení emisí. 

f) omezit provoz nebo odstavit stacionární zdroj v případě technické 

závady na zdroji s následkem nedodržení podmínky pro provoz 

stacionárního zdroje stanovené tímto zákonem, jeho prováděcím 

právním předpisem nebo povolením provozu, nedojde-li do 24 hodin k 
obnovení provozu, který je v souladu s podmínkami stanovenými tímto 

zákonem, jeho prováděcím právním předpisem a povolením provozu; 

povinnost odstavení neplatí pro stacionární zdroj, jehož odstavení by 

vedlo k vyšším emisím, než jsou emise při jeho dalším provozu, nebo 

pokud je potřeba zachovat dodávku energie,  
g) odstavit spalovací stacionární zdroj o celkovém jmenovitém tepelném 

příkonu 50 MW a vyšším, pokud během uplynulých 12 měsíců 

překročila délka jeho provozu bez technologie ke snižování emisí 120 

hodin; povinnost odstavení neplatí pro spalovací stacionární zdroj o 

celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, jehož 

odstavení by vedlo k vyšším emisím, než jsou emise při jeho dalším 

provozu, nebo pokud je potřeba zachovat dodávku energie, 
  415/2012 Příloha č. 

12, bod 12, 
16 a 18 
 

NÁLEŽITOSTI PROVOZNÍHO ŘÁDU 
12. Způsob předcházení haváriím a poruchám; opatření, která jsou nebo 

budou provozovatelem přijata ke zmírnění důsledků havárií a poruch a 
uvedení postupů provozovatele při zmáhání havárií a odstraňování 

poruch včetně režimů omezování nebo zastavování provozu 

stacionárního zdroje.**) U stacionárních zdrojů tepelně 

zpracovávajících odpad nejvýše přípustné doby pro jakékoli technicky 

nezamezitelné odstávky, poruchy nebo závady technologického zařízení 

sloužícího ke snižování emisí nebo měřicích přístrojů, během kterých 

může koncentrace znečišťujících látek překročit stanovené hodnoty 

emisních limitů. 
16. Definice poruch a havárií s dopadem na vnější ovzduší a jejich 

odstraňování, termíny odstraňování poruch pro konkrétní technologii 

stacionární zdroje a podmínky odstavení stacionárního zdroje 

z provozu.*) 

18. Výjimečné situace - odůvodnění neplnění stanovených emisních 

limitů v případech definovaných poruch, definovaných havárií, při 

najíždění technologií do provozu nebo při odstavování technologií 

z provozu po stanovenou dobu, při seřizování technologií. Uvedou se 

pracovní a kontrolní postupy pro zamezení úniků znečišťujících látek při 

opravách, najíždění nebo odstavování stacionárního zdroje.*) 

  

Článek 38 část 1 
 

Monitorování emisí do ovzduší 
1. Členské státy zajistí, aby se monitorování látek znečišťujících ovzduší 

uskutečňovalo v souladu s částí 3 přílohy V. 

201/2012  § 6 odst. 1 (1) Úroveň znečišťování zjišťuje provozovatel  
a) u znečišťující látky, pro kterou má stanoven specifický emisní limit 

nebo emisní strop, anebo, pokud je tak výslovně stanoveno v 

PT  
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 prováděcím právním předpisu nebo v povolení provozu, u znečišťující 

látky, pro niž má stanovenu pouze technickou podmínku provozu, a 
b) u stacionárního zdroje a znečišťujících látek uvedených v příloze č. 4 

k tomuto zákonu. 
  201/2012 

ve znění 

369/2016 

§ 6 odst. 4 a 

5 
(4) Úroveň znečišťování se zjišťuje jednorázovým měřením emisí v 

intervalech stanovených prováděcím právním předpisem nebo 

kontinuálním měřením emisí. Jednorázové měření emisí zajišťuje 

provozovatel prostřednictvím autorizované osoby podle § 32 odst. 1 

písm. a). Kontinuální měření emisí provádí provozovatel stacionárního 

zdroje uvedeného v příloze č. 4 k tomuto zákonu. 
(5) Kontinuálním měřením emisí se zjišťují emise znečišťujících látek a 

provozní parametry uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Ověření 

správnosti výsledků kontinuálního měření zajistí provozovatel 

jednorázovým měřením emisí provedeným autorizovanou 
osobou podle § 32 odst. 1 písm. a) jednou za kalendářní 
rok. Každé 3 kalendářní roky provozovatel zajistí kalibraci 

kontinuálního měření emisí. 

  

  201/2012  § 17 odst. 3 

písm. b) 
(3) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu je, kromě povinností uvedených v odstavci 1, dále povinen 
b) zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1, 

  

Článek 38 část 2 2. Instalace a funkčnost zařízení automatických systémů monitorování 

podléhají revizi a ročnímu přezkoušení v souladu s částí 3 přílohy V. 
 

201/2012 
ve znění 

369/2016 
 

§ 6 odst. 5 (5) Kontinuálním měřením emisí se zjišťují emise znečišťujících látek a 

provozní parametry uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Ověření 

správnosti výsledků kontinuálního měření zajistí provozovatel 

jednorázovým měřením emisí provedeným autorizovanou osobou podle 

§ 32 odst. 1 písm. a) jednou za kalendářní rok. Každé 3 kalendářní roky 

provozovatel zajistí kalibraci kontinuálního měření emisí. 

PT  

Článek 38 část 3 3. Příslušný orgán určí místa odběru vzorků a měření, jež se pro 

monitorování emisí mají používat. 
 

201/2012 § 6 odst. 3 (3) Měření se provádí v místě, za kterým již nedochází ke změnám ve 

složení odpadních plynů vnášených do ovzduší, nebo v jiném místě, 

které je přesně definováno obsahem referenčního kyslíku. Dochází-li u 
stacionárního zdroje ke znečišťování prostřednictvím více komínů nebo 

výduchů, zjišťuje se úroveň znečišťování na každém z nich, pokud není 

v povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) stanoveno jinak. 

PT  

  415/2012 
 
 
 
 
9936 

Příloha č. 12 

bod 7 a 8 
NÁLEŽITOSTI PROVOZNÍHO ŘÁDU  
7. Popis zařízení pro kontinuální měření emisí (pokud je instalováno) a 

popis měřícího místa, včetně postupu sledování provozu stacionárního 

zdroje a stanovení emisí pro případ výpadku kontinuálního měření emisí 

(např. sledováním teploty, tlaku, obsahu kyslíku, viskozity, pH). 
V případě stacionárního zdroje, u nějž je emisní limit dosahován 

úpravou technologického řízení výrobního procesu nebo použitím 

technologie ke snižování emisí, popis provozního parametru a jeho 

číselné vyjádření, dokladující plnění emisního limitu, způsob jeho 
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Ustanovení 
(článek,odst., 
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ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

měření včetně způsobu a frekvence kalibrace měřidla (v souladu 

s příslušnými technickými normami, jsou-li k dispozici) a popis způsobu 

nepřetržitého zaznamenávání naměřených hodnot. 
8. Popis měřicího místa pro jednorázové měření emisí. 

Článek 38 část 4 4. Veškeré výsledky monitorování musí být zaznamenány, zpracovávány a 

předkládány tak, aby příslušný orgán mohl ověřit splnění provozních 

podmínek a mezních hodnot emisí obsažených v povolení. 

201/2012 
ve znění 

369/2016 

§ 6 odst. 5, 6 

a 7 
(5) Kontinuálním měřením emisí se zjišťují emise znečišťujících látek a 

provozní parametry uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Ověření 

správnosti výsledků kontinuálního měření zajistí provozovatel 

jednorázovým měřením emisí provedeným autorizovanou osobou podle 

§ 32 odst. 1 písm. a) jednou za kalendářní rok. Každé 3 kalendářní roky 

provozovatel zajistí kalibraci kontinuálního měření emisí. 
(6) Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) při výkonu 

kontroly provádí měření emisí za účelem ověření plnění emisních limitů 

a zjištění úrovně znečišťování. Protokol o tomto měření zasílá inspekce 

bez zbytečného odkladu na vědomí příslušnému krajskému úřadu. Tímto 

měřením emisí prováděným inspekcí není dotčena povinnost 

provozovatele zjišťovat úroveň znečišťování podle odstavce 1 a 

ověřovat správnost výsledků podle odstavce 5.  
(7) Za jednorázové měření emisí podle odstavců 4 a 5 se považuje pouze 

takové měření, kterému předchází oznámení inspekci učiněné 

provozovatelem nejméně 5 pracovních dní před provedením tohoto 
měření. Pokud dojde ke změně nebo zrušení termínu plánovaného 

měření z předem předvídatelných důvodů, musí tuto skutečnost 

provozovatel inspekci oznámit nejméně 1 pracovní den před původně 

plánovaným termínem. 

PT  

Článek 39 
 

Dodržování mezních hodnot emisí 
Mezní hodnoty emisí do ovzduší se považují za splněné, jsou-li splněny 

podmínky stanovené v části 4 přílohy V. 

415/2012 § 6 Vyhodnocení plnění emisních limitů při jednorázovém měření 
Emisní limit se považuje za dodržený, pokud  
a) průměr výsledků jednotlivých měření koncentrace znečišťující látky 

za celé jednorázové měření emisí provedené podle § 4 odstavců 3 až 

7 je menší nebo roven hodnotě emisního limitu a současně každá 

hodnota koncentrace znečišťující látky zjištěná jednotlivým 

měřením je menší než 120 % emisního limitu; obdobně se hodnotí 

dodržení emisního limitu, je-li vyjádřen jinou měřitelnou veličinou 

než hmotnostní koncentrací znečišťující látky a 
b) u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad žádná z 

hodnot koncentrací znečišťujících látek za dobu vzorkování těžkých 

kovů, PCDD a PCDF nepřekročí hodnoty specifických emisních 

limitů.  

PT  

  415/2012 § 9 odst. 1 (1) Emisní limit při kontinuálním měření emisí na spalovacích 

stacionárních zdrojích, s výjimkou stacionárních zdrojů tepelně 

zpracovávajících odpad, je považován za splněný, pokud jsou splněny 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32010L0075.doc1003      str. 82 z 170   

Celex: 32010L0075 Lhůta pro implementaci 7.1.2013 Úřední věstník                     L334 2010 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová, 2.4.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované 

prevenci a omezování znečištění) 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 2.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

tyto podmínky 
a) žádná platná měsíční průměrná hodnota nepřekročí hodnotu 

specifického emisního limitu, 
b) žádná platná denní průměrná hodnota nepřekročí 110 % hodnoty 

specifického emisního limitu nebo v případě spalovacích 

stacionárních zdrojů o celkovém tepelném příkonu do 50 MW a 

spalujícím pouze černé uhlí žádná denní průměrná hodnota 

nepřekročí 150 % hodnoty specifického emisního limitu a 
c) žádná platná půlhodinová průměrná hodnota nepřekročí 200 % 

hodnoty specifického emisního limitu. 
Článek 40 část 1 

písm. a 
 

Spalovací zařízení ke spalování více druhů paliv 
1. U spalovacího zařízení spalujícího více druhů paliv a používajícího 

současně dva nebo více druhů paliv stanoví příslušný orgán mezní hodnoty 
emisí tímto postupem: 
a) přiřadí každému jednotlivému palivu a znečišťující látce mezní hodnoty 

emisí odpovídající celkovému jmenovitému tepelnému příkonu celého 

spalovacího zařízení, jak je stanoveno v částech 1 a 2 přílohy V; 

415/2012 § 14 odst. 4 (4) Pro spalovací stacionární zdroje, v nichž jsou současně nebo střídavě 

spalovány dva nebo více druhů paliv, se hodnoty specifických emisních 

limitů stanoví výpočtem uvedeným v části III přílohy č. 2 k této 

vyhlášce. Použití jiných druhů paliv při uvádění stacionárního zdroje do 

provozu nebo při stabilizaci hoření, definované v provozním řádu, se 

nepovažuje za spalování více druhů paliv. 

PT  

  415/2012 Příloha č. 2 

část III bod 

1 písm.a) 

Část III 
Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje ke 
spalování více druhů paliv 
1. U spalovacího stacionárního zdroje používajícího současně dva nebo 

více druhů paliv se stanoví hodnoty specifických emisních limitů 

následujícím postupem: 
a) přiřadí se hodnota specifického emisního limitu odpovídající každému 

jednotlivému palivu a znečišťující látce v závislosti na celkovém 

jmenovitém tepelném příkonu spalovacích stacionárních zdrojů, 

  

Článek 40 část 1 

písm. b 
 

b) určí vážené mezní hodnoty emisí jednotlivých druhů paliv, a to tak, že 

jednotlivé mezní hodnoty emisí uvedené v písmenu a) vynásobí tepelným 

příkonem každého paliva a tento součin se vydělí součtem tepelných 

příkonů všech paliv; 

415/2012 Příloha č. 2 

část III bod 

1 písm.b) 

b) následně se určí vážené hodnoty specifických emisních limitů podle 

jednotlivých druhů paliv, a to tak, že jednotlivé hodnoty specifických 

emisních limitů se vynásobí tepelným příkonem každého paliva a tento 

součin se vydělí součtem tepelných příkonů dodaných všemi palivy, a 

PT  

Článek 40 část 1 

písm. c 
c) sečte vážené mezní hodnoty emisí pro jednotlivá paliva. 
 

415/2012 Příloha č. 2 

část III bod 

1 písm.c) 

c) sečtou se vážené hodnoty specifických emisních limitů pro jednotlivá 

paliva. 
PT  

Článek 40 část 2  
 

2. V případě spalovacích zařízení spalujících více druhů paliv, na která se 

vztahuje čl. 30 odst. 2 a která používají zbytky pocházející z destilace či 

zpracování při rafinaci surové ropy pro vlastní spotřebu, samostatně či s 

jinými palivy, lze namísto mezních hodnot emisí stanovených podle 

odstavce 1 použít tyto mezní hodnoty emisí: 
a) činí-li podíl, jímž přispívá určující palivo k součtu tepelných příkonů 

415/2012 Příloha č. 2 

část III bod 

2 první věta 

2. U spalovacího stacionárního zdroje spalujícího více druhů paliv, ve 

kterém se používají zbytky z destilace a zpracování ropy samostatně 

nebo s jinými druhy paliv pro vlastní spotřebu, platí bez ohledu na 

ustanovení bodu 1 požadavky na spalování paliva s nejvyšším 

specifickým emisním limitem, pokud během provozu stacionárního 

zdroje činí podíl, jímž přispívá toto palivo k souhrnu tepelných příkonů 

PT  
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všech paliv, 50 % nebo více, mezní hodnotu emisí stanovenou v části 1 

přílohy V pro určující palivo; 
dodaných všemi palivy, alespoň 50 %.  

 b) činí-li podíl, jímž přispívá určující palivo k součtu tepelných příkonů 

všech paliv, méně než 50 %, mezní hodnotu emisí stanovenou těmito 

kroky: 
i) pro každé z používaných paliv se použijí mezní hodnoty emisí stanovené 

v části 1 přílohy V odpovídající celkovému jmenovitému tepelnému 

příkonu spalovacího zařízení; 
ii) vypočítá se mezní hodnota emisí určujícího paliva, a to tak, že se mezní 

hodnota emisí určená pro dotyčné palivo podle bodu i) vynásobí dvěma a 

od výsledného součinu se odečte mezní hodnota emisí toho z použitých 

paliv, jež má podle části 1 přílohy V mezní hodnotu emisí nejnižší, v 

závislosti na celkovém jmenovitém tepelném příkonu spalovacího 

zařízení; 
iii) určí se vážená mezní hodnota emisí pro každé palivo, a to tak, že se 

mezní hodnota emisí určená podle bodů i) a ii) vynásobí tepelným 

příkonem dotyčného paliva a výsledný součin se vydělí součtem tepelných 

příkonů všech paliv; 
iv) sečtou se vážené mezní hodnoty emisí určené podle bodu iii). 
 

415/2012 Příloha č. 2 

část III bod 

2 druhá věta 

Je-li podíl tohoto paliva nižší než 50 %, stanoví se hodnota specifického 

emisního limitu na základě poměrného podílu tepelného příkonu 

zabezpečeného jednotlivými palivy na součtu tepelných příkonů všech 

paliv následujícím postupem: 
a) přiřadí se hodnota specifického emisního limitu odpovídající každému 

jednotlivému palivu a odpovídající znečišťující látce v závislosti na 

celkovém jmenovitém tepelném příkonu spalovacích stacionárních 

zdrojů, 
b) následně se vypočte hodnota specifického emisního limitu pro palivo 

s nejvyšší hodnotou specifického emisního limitu a v případě dvou 

druhů paliv se stejnou hodnotou specifického emisního limitu, palivo s 

vyšším tepelným příkonem (dále jen „směrodatné palivo“); tato 

hodnota se získá vynásobením hodnoty specifického emisního limitu 

příslušného paliva dvěma a od tohoto součinu se odečte hodnota 

specifického emisního limitu paliva s nejnižší hodnotou specifického 

emisního limitu, 
c) následně se určí vážené hodnoty specifických emisních limitů pro 

jednotlivá paliva, které se získají vynásobením vypočtené hodnoty 

specifického emisního limitu paliva tepelným příkonem směrodatného 

paliva, a další jednotlivé hodnoty specifických emisních limitů se 

vynásobí tepelným příkonem dodaným každým palivem a výsledek 

násobení se podělí součtem tepelných příkonů dodaných všemi palivy, 

a 
d) sečtou se vážené hodnoty specifických emisních limitů pro jednotlivá 

paliva. 

  

Článek 40 část 23 
 

3. V případě spalovacích zařízení spalujících více druhů paliv, na která se 

vztahuje čl. 30 odst. 2 a která používají zbytky pocházející z destilace či 

zpracování při rafinaci surové ropy pro vlastní spotřebu, samostatně či s 

jinými palivy, lze namísto mezních hodnot emisí stanovených podle 

odstavce 1 nebo 2 tohoto článku použít průměrné mezní hodnoty emisí pro 

oxid siřičitý stanovené v části 7 přílohy V. 

415/2012 
ve znění 
452/2017 

Příloha č. 2 

část III bod 

3 

3. Jako alternativu k bodu 2 lze použít následující průměrné hodnoty 

specifických emisních limitů pro oxid siřičitý (bez ohledu na použitou 

kombinaci paliv) 
a) pro spalovací stacionární zdroje uvedené do provozu před 27. 

listopadem 2003 včetně v průměru 1000 mg/m-3 pro všechny takové 

spalovací stacionární zdroje v rámci rafinerie nebo 
b) pro spalovací stacionární zdroje uvedené do provozu po 27. listopadu 

2003 v průměru 600 mg/m-3 pro všechny takové spalovací 

stacionární zdroje v rámci rafinerie s výjimkou plynových turbín a 

pístových spalovacích motorů. 

PT  

Článek 41 
 

Prováděcí pravidla 
Stanoví se prováděcí pravidla 
a) pro stanovení období zahajování a ukončování provozu uvedených v čl. 

  Nerelevantní pro transpozici 
Ustanovení zakládá pravomoc Evropské komise. 

NT  
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3 bodě 27 a v části 4 bodě 1 přílohy V a 
b) pro přechodné národní plány uvedené v článku 32, a zejména stanovení 

emisních stropů a souvisejícího monitorování a předkládání zpráv. 
Tato prováděcí pravidla se přijímají regulativním postupem podle čl. 75 

odst. 2. Komise předloží vhodné návrhy nejpozději 7. července 2011. 
Článek 42 
 

Oblast působnosti 
1. Tato kapitola se vztahuje na zařízení na spalování odpadu a na zařízení 

na spoluspalování odpadu, která spalují nebo spoluspalují tuhý nebo 

kapalný odpad. 
Tato kapitola se nevztahuje na zařízení provádějící zplyňování nebo 

pyrolýzu, jsou-li plyny, které jsou výsledkem tohoto tepelného zpracování 

odpadu, vyčištěny do takové míry, že se před jejich spálením již nejedná o 

odpad, a nemohou-li být zdrojem většího množství emisí než spalování 

zemního plynu. 
Pro účely této kapitoly zahrnují zařízení na spalování odpadu a zařízení na 

spoluspalování odpadu veškeré spalovací linky nebo spoluspalovací linky, 

příjem odpadu, skladování, zařízení pro předběžnou úpravu odpadů na 

místě, systémy přívodu odpadu, paliva a vzduchu, kotle, zařízení pro 

čištění odpadních plynů, místní zařízení pro zpracování nebo skladování 

zbytků a jímání odpadních vod, komíny, zařízení a systémy pro řízení 

spalovacích nebo spoluspalovacích provozů a pro zaznamenávání a 

monitorování podmínek spalování a spoluspalování. 
Pokud se k tepelnému zpracování odpadu používají jiné procesy než 

oxidace, například pyrolýza, zplyňování nebo plazmové procesy, považují 

se za zařízení na spalování či spoluspalování odpadu obě části pro tepelné 

zpracování i následné spalování. 
Pokud spoluspalování odpadu probíhá tak, že hlavním účelem zařízení 

není výroba energie ani hmotných produktů, ale spíše tepelné zpracování 

odpadů, pokládá se takové zařízení za zařízení na spalování odpadu. 
2. Tato kapitola se nepoužije 
a) na zařízení, kde jsou zpracovávány pouze tyto odpady: 
i) odpad uvedený v čl. 3 bodě 31 písm. b); 
ii) radioaktivní odpad; 
iii) těla uhynulých zvířat v působnosti nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech 

pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou 

spotřebu [35]; 
iv) odpad vznikající při průzkumu a těžbě ložisek ropy a zemního plynu z 

námořních zařízení a spalovaný na palubě těchto zařízení; 
b) na pokusná zařízení využívaná k výzkumu, vývoji a zkoušení s cílem 

zlepšit proces spalování, která zpracují méně než 50 tun odpadu za rok. 

201/2012 
 
 
 
 

§ 2 písm. o)  o) tepelným zpracováním odpadu oxidace odpadu nebo jeho zpracování 

jiným termickým procesem, včetně spalování vzniklých látek, pokud by 

tím mohlo dojít k vyšší úrovni znečišťování oproti spálení 

odpovídajícího množství zemního plynu o stejném energetickém obsahu, 

PT  
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  201/2012 § 2 písm. p)  p) spalovnou odpadu stacionární zdroj určený k tepelnému zpracování 

odpadu, jehož hlavním účelem není výroba energie ani jiných produktů, 

a jakýkoliv stacionární zdroj, ve kterém více než 40 % tepla vzniká 

tepelným zpracováním nebezpečného odpadu nebo ve kterém se tepelně 

zpracovává 

  

  415/2012 
ve znění 
452/2017 

§ 19 Obecná ustanovení k tepelnému zpracování odpadu 
Tato část vyhlášky se vztahuje na stacionární zdroje, v nichž je tepelně 

zpracováván odpad, s výjimkou stacionárních zdrojů, v nichž je tepelně 

zpracováván pouze odpad spadající pod definici biomasy podle § 2 

písm. a), radioaktivní odpad, těla uhynulých zvířat nebo odpad 

vznikající při průzkumu a těžbě ložisek ropy a zemního plynu z 

námořních zařízení a spalovaný na palubě těchto zařízení. 

  

Článek 43 
 

Definice zbytku 
Pro účely této kapitoly se "zbytkem" rozumí jakýkoli kapalný či pevný 

odpad, jenž vzniká v zařízení na spalování odpadu či v zařízení na 

spoluspalování odpadu. 

185/2001 
ve znění 

169/2013 
 
 

§ 3 odst. 1  
 
 
 

Pojem odpad 
 (1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl 

nebo povinnost se jí zbavit. 

PT  

  93/2016 Příloha č. 1 

skupina 
1901 

19 ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A 

ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD 

PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z 
VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO 

PRŮMYSLOVÉ ÚČELY 
19 01 Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů 
19 01 02 Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování 
19 01 05* Filtrační koláče z čištění odpadních plynů 
19 01 06* Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody 
19 01 07* Pevné odpady z čištění odpadních plynů 
19 01 10* Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin 
19 01 11* Popel a struska obsahující nebezpečné látky 
19 01 12 Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11 
19 01 13* Popílek obsahující nebezpečné látky 
19 01 14 Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13 
19 01 15* Kotelní prach obsahující nebezpečné látky 
19 01 16 Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15 
19 01 17* Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky 
19 01 18 Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17 
19 01 19 Odpadní písky z fluidních loží 
19 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 

  

  383/2001 § 3c c) odpady vzniklými při spalování nebezpečných odpadů - jakékoliv 

kapalné nebo pevné materiály (včetně popela, strusky, popílku a 

zachyceného prachu z odlučovačů a filtrů, reakčních produktů z čištění 
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plynu, kalu z čištění odpadních vod, použitých katalyzátorů a použitého 

aktivního uhlí), které vznikají při procesu spalování nebezpečných 

odpadů a naplňují definici odpadu podle § 3 zákona, 
  8681     
  8682     
Článek 44 písm. a 
 

Žádosti o povolení 
Žádost o povolení provozovat zařízení na spalování odpadu nebo zařízení 

na spoluspalování odpadu musí obsahovat popis opatření určených k 

zajištění toho, aby byly splněny tyto požadavky: 
a) zařízení je navrženo a vybaveno a bude udržováno a provozováno 

způsobem, který splňuje požadavky této kapitoly, s přihlédnutím ke 

kategoriím odpadů, které v něm budou spalovány nebo spoluspalovány; 

201/2012  Příloha č. 7 
Bod 1.3 

Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu 
Žádost o povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) obsahuje 
1.3. Projektovou dokumentaci, kterou je žadatel povinen předložit 

v rámci stavebního nebo jiného řízení podle jiných právních předpisů, 

nebo jinou obdobnou dokumentaci, která umožní posoudit předmět 

žádosti. Tato dokumentace obsahuje zejména 
a) údaje o přesném umístění stavby, investorovi a zpracovateli projektu, 
b) technickou zprávu, 
c) podrobný technický popis technického a technologického řešení 

stacionárních zdrojů a procesů, které zde budou probíhat (zejména 

přesná označení názvem a typem, názvy a adresy výrobců a jejich 
technické parametry, specifikace hořáků použitých spalovacích 

stacionárních zdrojů, jejich typy, výrobce, parametry), 
d) technické parametry, především kapacita stacionárního zdroje, 
e) hmotnostní toky jednotlivých materiálů a energií na vstupu a výstupu 

ze stacionárního zdroje (zejména paliv a odpadů) a způsob dalšího 

nakládání s nimi. 

PT  

  201/2012 Příloha č. 7 
Bod 1.7 

1.7. Návrh provozního řádu, v případě že se jedná o stacionární zdroj, 

který má povinnost zpracovat provozní řád. 
  

  415/2012 
ve znění 
452/2017 
 
9936 

Příloha č. 12 NÁLEŽITOSTI PROVOZNÍHO ŘÁDU   

Článek 44 písm. 

b 
b) teplo vznikající při procesech spalování nebo spoluspalování je podle 

možností využíváno k výrobě tepla, páry nebo elektřiny; 
201/2012  
 

Příloha č. 7 
Bod 1.6 

1.6. U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu způsob stanovení 

celkového organického uhlíku v popelu a ve strusce a vyhodnocení 

možnosti kombinované výroby elektřiny a tepla. 

PT  

  415/2012 Příloha č. 12 

Bod 3 
3. Údaj o funkci spalovacího stacionárního zdroje v přenosové 

soustavě nebo v soustavě zásobování tepelnou energií a údaj o tom, 

zda se jedná o záložní zdroj energie. 

  

Článek 44 písm. c c) množství vznikajících zbytků a jejich škodlivost budou minimalizovány 

a zbytky budou podle možnosti recyklovány; 
 

201/2012  Příloha č. 7 
Bod 1.3 
písm. e) 

Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu 
Žádost o povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) obsahuje 
1.3. Projektovou dokumentaci, kterou je žadatel povinen předložit 

PT  
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v rámci stavebního nebo jiného řízení podle jiných právních předpisů, 

nebo jinou obdobnou dokumentaci, která umožní posoudit předmět 

žádosti. Tato dokumentace obsahuje zejména 
e) hmotnostní toky jednotlivých materiálů a energií na vstupu a výstupu 

ze stacionárního zdroje (zejména paliv a odpadů) a způsob dalšího 

nakládání s nimi. 
  415/2012 Příloha č. 12 

Bod 4, 5, 6 
1. Vstupy do technologie - zpracovávané suroviny, paliva a 
odpady tepelně zpracovávané ve stacionárním zdroji. 

2. Popis technologických operací prováděných ve stacionárních 

zdrojích se vstupními surovinami a s palivy, mechanismus reakcí včetně 

známých vedlejších reakcí, způsoby řízení a kontroly prováděných 

operací (detailní podmínky zpracování surovin a podmínky spalování 

paliv, podmínky provozu technologií ke snižování emisí nebo dalších 

operací sloužících ke snižování emisí).*) 

3. Výstupy z technologie - znečišťující látky a jejich vlastnosti, 

množství a způsob zacházení s nimi, místa výstupu znečišťujících látek 

ze stacionárního zdroje do vnějšího ovzduší. 

  

  185/2001 
ve znění 

154/2010 
223/2015 

§ 9a Hierarchie způsobů nakládání s odpady 
 
(1) V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato 
hierarchie způsobů nakládání s odpady: 
 
a) předcházení vzniku odpadů, 
 
b) příprava k opětovnému použití, 
 
c) recyklace odpadů, 
 
d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 
 
e) odstranění odpadů. 
 
(2) Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit v 

případě odpadů, u nichž je to podle posouzení celkových dopadů 

životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním vhodné s 

ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany životního 

prostředí. 
 
(3) Při uplatňování hierarchie se zohlední 
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a) celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na 

snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí a lidské zdraví, 
 
b) technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost, 
 
c) ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a 

hospodářské a sociální dopady. 
  185/2001 

ve znění 

154/2010 
169/2013 

§ 10 odst. 1 (1) Každý má  při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost  

předcházet  vzniku  odpadů,  omezovat  jejich  množství a nebezpečné  

vlastnosti; odpady,  jejichž vzniku  nelze zabránit, musí být  využity, 

případně odstraněny  způsobem, který neohrožuje lidské zdraví  a 

životní prostředí  a který je  v souladu s tímto zákonem a se zvláštními 

právními předpisy. 

  

Článek 44 písm. 

d 
d) zbytky, jejichž vzniku není možno předejít a nelze snížit jejich množství 

ani je recyklovat, budou odstraněny v souladu s vnitrostátním právem a s 

právem Unie. 

185/2001 
ve znění 

154/2010 
169/2013 

§ 10 odst. 1 (1) Každý má  při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost  
předcházet  vzniku  odpadů,  omezovat  jejich  množství a nebezpečné  

vlastnosti; odpady,  jejichž vzniku  nelze zabránit, musí být  využity, 

případně odstraněny  způsobem, který neohrožuje lidské zdraví  a 

životní prostředí  a který je  v souladu s tímto zákonem a se zvláštními 

právními předpisy. 

PT  

  185/2001 
ve znění 

154/2010 
169/2013 

§ 12, odst. 1 

a 2 
Obecné povinnosti 
 
(1) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze 

způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy 

vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými 

odpady se řídí též zvláštními právními předpisy16) platnými pro 

výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, 

pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k 

němu stanoveno jinak. 
 
(2) Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona 

nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle 

tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo 

lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a 

nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními 

právními předpisy.17) 

  

Článek 45, odst. 

1 a 2 
 

Podmínky povolení 
1. Povolení musí obsahovat 
a) výčet všech druhů odpadů, které lze spalovat, přinejmenším s druhy 

odpadů podle Evropského seznamu odpadů stanoveného rozhodnutím 

2000/532/ES, pokud je to možné, a popřípadě s údaji o množství každého 

201/2012 
ve znění 

369/2016 
 
 

§ 12 odst. 4 (4) Povolení provozu obsahuje závazné podmínky pro provoz 

stacionárního zdroje, kterými jsou  
a) specifické emisní limity, 
b) způsob, podmínky a četnost zjišťování úrovně znečišťování, 
c) emisní stropy pro stacionární zdroj nebo provozovnu4), které je 

PT  
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druhu odpadů; 
b) údaj o celkové kapacitě zařízení na spalování odpadu nebo zařízení na 

spoluspalování odpadu; 
c) mezní hodnoty pro emise do ovzduší a vody; 
d) požadavky na pH, teplotu a průtok při vypouštění odpadních vod; 
e) postupy a četnost odběru vzorků a měření, které se mají použít v zájmu 

splnění podmínek stanovených pro monitorování emisí; 
f) maximální přípustnou dobu technicky nutných odstávek, poruch či 

selhání čisticích nebo měřicích zařízení, během kterých mohou emise do 

ovzduší a vypouštění odpadních vod překračovat předepsané mezní 

hodnoty emisí. 
2. Vedle požadavků stanovených v odstavci 1 musí povolení udělené pro 

zařízení na spalování odpadu nebo zařízení na spoluspalování odpadu 

využívající nebezpečný odpad obsahovat 
a) seznam množství různých kategorií nebezpečného odpadu, které mohou 

být zpracovány; 
b) minimální a maximální hmotnostní toky těchto nebezpečných odpadů, 

jejich minimální a maximální spalné teplo a jejich maximální obsah 

polychlorovaných bifenylů, pentachlorophenolu, chloru, fluoru, síry, 

těžkých kovů a jiných znečišťujících látek. 
 

 stacionární zdroj součástí, 
d) provozní řád, jedná-li se o stacionární zdroj označený ve sloupci C v 

příloze č. 2 k tomuto zákonu; provozní řád obsahuje soubor 

technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k 

zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně opatření k předcházení, 

ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijního stavu 

v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, 
e) technické podmínky provozu stacionárního zdroje, pokud nejsou 

obsahem provozního řádu podle písmene d), 
f) podmínky provádění činností a provozu technologií souvisejících s 

provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají 

vliv na úroveň znečištění, 
g) zvláštní podmínky provozu při překročení regulační prahové hodnoty 

u stacionárního zdroje podle § 10 odst. 3, 
h) kompenzační opatření, pokud byla uložena, 
i) v případě tepelného zpracování odpadu stanovení množství odpadu a 

určení kategorií odpadu, které lze spalovat, specifikaci minimálních a 

maximálních hmotnostních toků nebezpečných odpadů, jejich 
minimální a maximální spalné teplo a maximální obsah znečišťujících 

látek v nebezpečných odpadech, zejména polychlorovaných bifenylů, 

pentachlorfenolu, chloridů, fluoridů, síry a těžkých kovů, nebo 
j) podmínky pro umístění stacionárního zdroje, pokud nepředcházelo 

řízení podle jiného právního předpisu6). 
  415/2012 

ve znění 
452/2017 

Příloha č. 12 NÁLEŽITOSTI PROVOZNÍHO ŘÁDU   

Článek 45, odst. 

3 
3. Členské státy si mohou stanovit seznamy kategorií odpadu obsažených 

v povolení, které mohou být spoluspalovány v určitých kategoriích 

zařízení na spoluspalování odpadu. 

  Fakultativní ustanovení NT  

Článek 45, odst. 

4 
4. Příslušný orgán pravidelně přehodnocuje a v případě nutnosti 

aktualizuje podmínky povolení. 
201/2012 
ve znění 

369/2016 

§ 12 odst. 7 (7) Povolení provozu může krajský úřad vydat na dobu časově 

omezenou, přičemž vychází z obvyklé doby životnosti stacionárního 

zdroje. Má-li být ve stacionárním zdroji tepelně zpracován odpad, lze 

povolení provozu vydat nejdéle na dobu 25 let a krajský úřad toto 
povolení a jeho případné změny zašle bez zbytečného odkladu 

ministerstvu na vědomí. Ministerstvo vede údaje ze všech povolení 

provozu jako součást informačního systému kvality ovzduší podle § 7. 

PT  

  201/2012 § 13 odst. 1 

a 2 
(1) U stacionárních zdrojů, u kterých byl při zpracování programu 

zlepšování kvality ovzduší podle § 9 odst. 1 identifikován významný 

příspěvek k překročení imisního limitu stanoveného v bodech 1 až 3 

přílohy č. 1, prověří krajský úřad možnost zpřísnění nebo stanovení 

dalších specifických emisních limitů, doplňujících technických 
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podmínek provozu nebo emisních stropů. Zjistí-li, že to umožní 

prokazatelně snížit úroveň znečištění bez vynaložení nepřiměřených 

nákladů ze strany provozovatele, rozhodne o změně povolení provozu. 

V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit v bodě 3 

přílohy č. 1 k tomuto zákonu, se za opatření vedoucí ke snížení úrovně 

znečištění bez vynaložení nepřiměřených nákladů považuje, pokud u 

daného stacionárního zdroje uplatňuje provozovatel nejlepší dostupné 

techniky. Snížení úrovně znečištění krajský úřad prokazuje na základě 

rozptylové studie zpracované autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 

písm. e). 
(2) Krajský úřad, který vydal povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. 

d), jím vydané povolení změní, dojde-li ke změně okolností, které byly 

rozhodné pro stanovení závazných podmínek pro provoz stacionárního 

zdroje podle § 12 odst. 4 a v případech podle § 37 odst. 6, § 38 odst. 1 a 

§ 39 odst. 2. 
Článek 46 část 1 
 

Omezování emisí 
1. Odpadní plyny ze zařízení na spalování odpadu a zařízení na 

spoluspalování odpadu se vypouštějí regulovaným způsobem komínem, 

jehož výška musí být vypočtena tak, aby bylo chráněno lidské zdraví a 

životní prostředí. 
 

201/2012 § 17 odst. 3 

písm. d) 
(3) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu je, kromě povinností uvedených v odstavci 1, dále povinen 
d) odvádět znečišťující látky ze stacionárního zdroje do ovzduší 

komínem nebo výduchem, pokud v povolení provozu není uvedeno 

jinak; výška, ve které dochází ke znečišťování, musí být vypočtena tak, 

aby provozem tohoto zdroje nedošlo k překročení imisního limitu 

vedeného v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu; to neplatí v 

případě, kdy se postupuje podle § 11 odst. 5, 

PT  

Článek 46 část 2 2. Emise ze zařízení na spalování odpadu a zařízení na spoluspalování 

odpadu do ovzduší nesmějí překročit mezní hodnoty emisí stanovené v 

částech 3 a 4 přílohy VI nebo určené v souladu s částí 4 uvedené přílohy. 
Pokud v zařízení na spoluspalování odpadu pochází z nebezpečných 

odpadů více než 40 % tepla vznikajícího spalováním nebo pokud zařízení 

spoluspaluje neupravený smíšený komunální odpad, použijí se mezní 

hodnoty emisí stanovené v části 3 přílohy VI. 

415/2012 § 20 odst. 1 

a 2 
§ 20 
Specifické emisní limity 
a technické podmínky provozu 
(1) Specifické emisní limity pro spalovny odpadu a stavové a vztažné 

podmínky jsou stanoveny v bodu 1. části I přílohy č. 4 k této vyhlášce. 
(2) Způsob stanovení specifických emisních limitů a stavových a 

vztažných podmínek pro tepelné zpracování odpadu ve stacionárním 

zdroji jiném než spalovna odpadu je stanoven v bodu 2. části II přílohy 

č. 4 k této  vyhlášce. 

PT  

Článek 46 část 3  3. Vypouštění odpadních vod, které vznikají čištěním odpadních plynů, do 

vodního prostředí se co nejvíce omezí a koncentrace znečišťujících látek 

nesmějí překročit mezní hodnoty emisí stanovené v části 5 přílohy VI. 
 

254/2001 
ve znění 

20/2004 
150/2010 

§ 38 odst. 3 
 
 
 

(3) Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, 

je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami 

stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Při stanovování těchto 

podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným 

technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými se rozumí 

nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie 

zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku 

umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných 

podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod. Kdo vypouští důlní 

PT  
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vody do vod povrchových nebo podzemních podle zákona o ochraně a 

využití nerostného bohatství1a), může tak činit pouze způsobem a za 

podmínek, které stanoví vodoprávní úřad. 
  401/2015 § 3 odst. 2 

písm. a) 
(2) Dále vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod vždy 

stanoví 
a) emisní limity, 

  

  401/2015 § 5 odst. 2 
až 4 

(2) Vodoprávní úřad stanoví v povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových emisní limity kombinovaným přístupem maximálně 

do výše emisních standardů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

Vodoprávní úřad je zároveň vázán ukazateli vyjadřujícími stav 

povrchové vody, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění 

povrchových vod, normami environmentální kvality uvedenými v 

příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení a hodnocením výhledového stavu8). 
8) Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího 

sestavení a o údajích pro vodní bilanci, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 (3) Ovlivňují-li vypouštěné odpadní vody úsek lososových nebo 

kaprových vod, vodárenské nádrže nebo jiné zdroje povrchových vod, 

které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje 

pitné vody, nebo úsek povrchových vod využívaných ke koupání, 

použije vodoprávní úřad pro výpočet emisních limitů hodnoty 
přípustného znečištění těchto vod uvedené v tabulkách 1a až 1c přílohy 
č. 3 k tomuto nařízení a v jiných právních předpisech9).  
9) Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 

předpisů. 
Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na 

koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních 

hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů. 
Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných 

pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů 

a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění pozdějších 

předpisů. 
 
(4) Emisní limity pro vypouštění městských odpadních vod podle 

odstavce 2 stanoví vodoprávní úřad tak, aby byly zohledněny hodnoty 

vypočtené kombinovaným přístupem, nejvýše však do hodnot, které jsou 

při použití čistícího zařízení využívajícího nejlepší dostupnou 

technologii4) podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení v místních přírodních a 

provozních podmínkách dosažitelné. 
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4) § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb. 
 

Článek 46, část 4 4. Mezní hodnoty emisí se uplatní v bodě, ve kterém jsou odpadní vody ze 

zařízení na čištění odpadních plynů vypouštěny ze zařízení na spalování 

odpadu a zařízení na spoluspalování odpadu. 
Jsou-li odpadní vody z čištění odpadních plynů čištěny mimo zařízení na 

spalování odpadu nebo zařízení na spoluspalování odpadu v čistírně 

odpadních vod určené pouze k čištění tohoto druhu odpadních vod, uplatní 

se mezní hodnoty emisí stanovené v části 5 přílohy VI v místě, ve kterém 

jsou tyto vody vypouštěny z čistírny odpadních vod. Jsou-li odpadní vody 
z čištění odpadních plynů čištěny společně s odpadními vodami z jiných 

zdrojů v místě svého vzniku či mimo ně, vypočte provozovatel na základě 

výsledků měření stanovených v části 6 bodě 2 přílohy VI hmotnostní 

bilance s cílem stanovit míry emisí v místě konečného vypouštění 

odpadních vod vznikajících při čištění odpadních plynů. 
Za žádných okolností se odpadní vody nesmějí ředit za účelem splnění 

mezních hodnot emisí stanovených v části 5 přílohy VI. 

401/2015 §  11 odst.1 
 

Stanoví-li vodoprávní úřad emisní limit jako přípustnou účinnost čištění, 

stanoví místo měření jakosti vypouštěných odpadních vod i na přítoku 

do čistírny odpadních vod. Pokud je emisní limit stanoven jako poměrné 

množství, určí vodoprávní úřad i způsob sledování a evidence množství 

látek charakterizujících výrobní proces. Toto ustanovení se nevztahuje 

na čištění odpadních vod prostřednictvím ohlášeného vodního díla. 

PT  

   
401/2015 
 
 
 

 
§ 3 odst. 2 

písm.  b) 
 
 

Dále vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod vždy 

stanoví 

b) způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků vypouštěných odpadních 

vod a místo a způsob měření jejich objemu na výpusti, popřípadě i na 

přítoku do čistírny odpadních vod, 
 

  

   
401/2015 
 

 
§ 6 odst. 1 a 

2 
 

(1) Jsou-li průmyslové odpadní vody čištěny v zařízení určeném k 

jejich čištění nebo zneškodňování, může vodoprávní úřad stanovit 

emisní limity pro místo výpusti z tohoto zařízení do kanalizace. 

(2) V povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

stanoví vodoprávní úřad emisní limity pro místo výpusti. Emisní 

limity pro vypouštění průmyslových odpadních vod s obsahem 

zvlášť nebezpečné látky do kanalizace podle § 16 vodního zákona 

stanoví vodoprávní úřad v místě odtoku ze zařízení, ve kterém tyto 

odpadní vody vznikají, pokud je nestanoví pro místo výpusti podle 
odstavce 1. 

 

  

Článek 46 část 5 5. Prostory zařízení na spalování odpadu a zařízení na spoluspalování 

odpadu, včetně přilehlých skladovacích prostor pro odpady, musí být 

navrženy a provozovány tak, aby se zabránilo nepovolenému nebo 

254/2001 § 5 odst. 1 (1) Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je 

povinen dbát o jejich ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné 

užívání podle podmínek tohoto zákona a dále dbát o to, aby nedocházelo 

PT  
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náhodnému uvolnění jakýchkoli znečišťujících látek do půdy a 

povrchových i podzemních vod. 
K zachycení odtoků znečištěných srážkových vod z prostoru zařízení na 

spalování odpadu nebo zařízení na spoluspalování odpadu anebo 

znečištěných vod vznikajících při rozlití kapalin nebo hašení požárů musí 

být zajištěna skladovací kapacita. Tato skladovací kapacita musí být 

dostatečná, aby bylo možno zajistit testování a v případě nutnosti i čištění 

těchto vod před jejich vypouštěním. 
 

k znehodnocování jejich energetického potenciálu a k porušování jiných 

veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.3) 

  254/2001 
ve znění 

186/2006 
150/2010 
350/2012 
113/2018 
 

§ 5 odst. 3 (3) Při provádění staveb4) nebo jejich změn nebo změn jejich užívání 

jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je 
zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným 

zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a 

zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod 

vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen 

„srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem4). Bez splnění těchto 

podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím 

dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném 

povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby. 

  

  254/2001 
ve znění 

20/2004 
150/2010 
350/2012 
113/2018 

§ 38 odst. 3 

až 7 
(3) Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, 

je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami 

stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Při stanovování těchto 

podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným 

technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými se rozumí 

nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie 

zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku 

umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných 

podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod. Kdo vypouští důlní 

vody do vod povrchových nebo podzemních podle zákona o ochraně a 

využití nerostného bohatství1a), může tak činit pouze způsobem a za 

podmínek, které stanoví vodoprávní úřad. 
(4) Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, 

je povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem 

vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření 

předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, příslušnému 

správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad 

tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění 

vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto 

měření. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných 

odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné 

k podnikání (dále jen „oprávněná laboratoř“). 
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(5) Na toho, kdo zneškodňuje odpadní vody prostřednictvím vodního 

díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních 

obyvatel ohlášeného podle § 15a, jehož podstatnou součástí je výrobek 

označovaný CE, se nevztahuje povinnost podle odstavce 4. Výčet a 

klasifikaci výrobků označovaných CE včetně hodnot přípustného 

znečištění odpadních vod z nich vypouštěných stanoví vláda nařízením. 
(6) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen 

zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost 

povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu 

nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování 

v souladu s tímto zákonem. 
(7) Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. 

Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky 

nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3) z jednotlivých 

staveb pro bydlení50), jednotlivých staveb pro rodinnou rekreaci51) 

nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby52), 

vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v 

domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit jen 

výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí8) k jejich 

vlivu na jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem 

na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do 

vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu. 
  254/2001 

ve znění 

150/2010 

§ 39 odst. 1 

a 2 
Závadné látky 
 (1) Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními 

vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních 

vod (dále jen "závadné látky"). Každý, kdo zachází se závadnými 

látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do 

povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. 
(2) V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito látkami 

ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným 

nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má uživatel závadných 

látek povinnost činit tato opatření: 
 a) vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále jen „havarijní 

plán“) a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu; 

může-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel závadných látek 

před předložením ke schválení s příslušným správcem vodního toku, 

kterému také předá jedno jeho vyhotovení, 
 b) provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy 

uchovávat po dobu 5 let. 

  

  450/2005 
ve znění 

§ 3 (1) Uživatelé závadných látek s nimi nakládají tak, aby nevnikly do 

povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí (§ 39 
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175/2011 odst. 1 vodního zákona), a řídí se při tom výstražnými symboly, 

uvedenými na obale výrobku s obsahem konkrétní závadné látky, a 

pokyny pro bezpečné zacházení s nimi, které stanoví zvláštní právní 

předpisy2). 
(2) Kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek plní alespoň 

jednu z těchto funkcí: 
 a) kontinuální technické zjišťování těsnosti zařízení, v němž je obsažena 

závadná látka, 
 b) zjišťování přítomnosti závadné látky v okolí zařízení, včetně 

horninového prostředí povrchových a podzemních vod, 
 c) trvalé měření hladiny závadné látky s indikací proti přeplnění a 

úniku, 
 d) senzorickou kontrolu těsnosti zařízení, nebo 
 e) senzorickou kontrolu stavu a vlivu závadných látek uložených mimo 

zařízení podle zvláštního právního předpisu17) na okolní prostředí. 
(3) Kontrolní systém u nadzemních zařízení, u kterých je možné provést 

senzoricky kontrolu celého jejich vnějšího pláště, může být založen na 

senzorickém pozorování uživatelem nebo jím vyškolenou a pověřenou 

osobou. 
(4) Uživatelé závadných látek provádějí kontroly způsobem podle 

odstavců 2 a 3 a o jejich výsledcích vedou evidenci. Základem kontroly 

je vizuální prohlídka skladů a skládek, posouzení jejich technického 

stavu, kontrola výstupů z technických kontrolních systémů a kontrola 
funkčnosti systémů pro průběžné měření výšky hladiny a pro ochranu 

proti přeplnění. Evidence kontrol je na vyžádání předkládána 

příslušnému vodoprávnímu úřadu a České inspekci životního prostředí, 

případně kontrolním orgánům podle zvláštního právního předpisu18), 
včetně technické výkresové dokumentace kontrolovaných zařízení. 

Článek 46, odst. 

6 
6. Aniž je dotčen čl. 50 odst. 4 písm. c), nesmějí zařízení na spalování 

odpadu nebo zařízení na spoluspalování odpadu ani jednotlivé pece tvořící 

součást zařízení na spalování odpadu nebo zařízení na spoluspalování 

odpadu za žádných okolností pokračovat ve spalování odpadů po období 

delší než čtyři hodiny bez přerušení, pokud jsou překročeny mezní 

hodnoty emisí. 
Kumulovaná doba provozu za těchto podmínek za jeden rok nesmí 

překročit 60 hodin. 
Časový úsek stanovený v druhém pododstavci se vztahuje na ty pece, které 

jsou napojeny na stejné zařízení na čištění odpadních plynů. 

415/2012 Příloha č. 4 

část II odst. 

6 

(6) Aniž je dotčeno ustanovení bodu 2 písm. d), nesmí být doba trvání 

provozu stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad při 

překročení specifických emisních limitů delší než 4 hodiny nepřetržitě a 

současně celková doba trvání provozu při překročení specifických 

emisích limitů v jednom kalendářním roce nesmí překročit 60 hodin. To 

platí pro všechny stacionární zdroje, jejichž odpadní plyny jsou svedeny 

do stejné technologie ke snižování emisí. 

PT  

Článek 47 
 

Porucha 
V případě poruchy provozovatel omezí nebo odstaví provoz co nejdříve, 

jak je to proveditelné, až do doby, než může být obnoven normální provoz. 

201/2012  
 
 

§ 17 odst. 6 

písm. b) 
b) zastavit bezodkladně, nejdéle za 4 hodiny, tepelné zpracování odpadu, 

pokud je z měření emisí zřejmé, že jsou překročeny specifické emisní 

limity do doby, než jsou odstraněny příčiny tohoto stavu; opětovné 

PT  
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zahájení provozu po odstranění příčin je možné při splnění podmínek a 

postupem stanoveným v provozním řádu a 
  415/2012 Příloha č. 4 

část II odst. 

6 

(6) Aniž je dotčeno ustanovení bodu 2 písm. d), nesmí být doba trvání 

provozu stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad při 

překročení specifických emisních limitů delší než 4 hodiny nepřetržitě a 

současně celková doba trvání provozu při překročení specifických 

emisích limitů v jednom kalendářním roce nesmí překročit 60 hodin. To 

platí pro všechny stacionární zdroje, jejichž odpadní plyny jsou svedeny 

do stejné technologie ke snižování emisí. 

  

Článek 48 část 1 

a 2 a 3 
 

Monitorování emisí 
1. Členské státy zajistí, aby se monitorování emisí uskutečňovalo v 
souladu s částmi 6 a 7 přílohy VI. 
2. Instalace a funkčnost zařízení automatických měřicích systémů musí být 

předmětem kontroly, dozoru a ročních přezkoušení, jak stanoví část 6 bod 

1 přílohy VI. 
3. Příslušný orgán určí místa odběru vzorků a měření, jež mají být 

používána k monitorování emisí. 
 

201/2012 
ve znění 

369/2016 

§ 6 odst. 3, 

4, 5, 6 a 7 
(3) Měření se provádí v místě, za kterým již nedochází ke změnám ve 

složení odpadních plynů vnášených do ovzduší, nebo v jiném místě, 

které je přesně definováno obsahem referenčního kyslíku. Dochází-li u 
stacionárního zdroje ke znečišťování prostřednictvím více komínů nebo 

výduchů, zjišťuje se úroveň znečišťování na každém z nich, pokud není 

v povolení provozu 
podle § 11 odst. 2 písm. d) stanoveno jinak. 
(4) Úroveň znečišťování se zjišťuje jednorázovým měřením emisí v 

intervalech stanovených prováděcím právním předpisem nebo 

kontinuálním měřením emisí. Jednorázové měření emisí zajišťuje 

provozovatel prostřednictvím autorizované osoby podle § 32 odst. 1 

písm. a). Kontinuální měření emisí provádí provozovatel stacionárního 

zdroje uvedeného v příloze č. 4 k tomuto zákonu. 
(5) Kontinuálním měřením emisí se zjišťují emise znečišťujících látek a 

provozní parametry uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Ověření 

správnosti výsledků kontinuálního měření zajistí provozovatel 

jednorázovým měřením emisí provedeným autorizovanou osobou podle 

§ 32 odst. 1 písm. a) jednou za kalendářní rok. Každé 3 kalendářní roky 

provozovatel zajistí kalibraci kontinuálního měření emisí. 
(6) Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) při výkonu 

kontroly provádí měření emisí za účelem ověření plnění emisních limitů 

a zjištění úrovně znečišťování. Protokol o tomto měření zasílá inspekce 

bez zbytečného odkladu na vědomí příslušnému krajskému úřadu. Tímto 

měřením emisí prováděným inspekcí není dotčena povinnost 

provozovatele zjišťovat úroveň znečišťování podle odstavce 1 a 

ověřovat správnost výsledků podle odstavce 5.  
(7) Za jednorázové měření emisí podle odstavců 4 a 5 se považuje pouze 
takové měření, kterému předchází oznámení inspekci učiněné 

provozovatelem nejméně 5 pracovních dní před provedením tohoto 

měření. Pokud dojde ke změně nebo zrušení termínu plánovaného 

měření z předem předvídatelných důvodů, musí tuto skutečnost 

provozovatel inspekci oznámit nejméně 1 pracovní den před původně 

PT  
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plánovaným termínem. 
  415/2012 Příloha č. 12 

bod 8 
NÁLEŽITOSTI PROVOZNÍHO ŘÁDU 
8. Popis měřicího místa pro jednorázové měření emisí 

  

Článek 48 část 4 4. Veškeré výsledky monitorování musí být zaznamenány, zpracovávány a 

předkládány tak, aby příslušný orgán mohl ověřit splnění provozních 

podmínek a mezních hodnot emisí obsažených v povolení. 
 

201/2012 
ve znění 

369/2016 

§ 6 odst. 5, 

6, 7 
(5) Kontinuálním měřením emisí se zjišťují emise znečišťujících látek a 

provozní parametry uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Ověření 

správnosti výsledků kontinuálního měření zajistí provozovatel 

jednorázovým měřením emisí provedeným autorizovanou osobou podle 

§ 32 odst. 1 písm. a) jednou za kalendářní rok. Každé 3 kalendářní roky 

provozovatel zajistí kalibraci kontinuálního měření emisí. 
(6) Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) při výkonu 

kontroly provádí měření emisí za účelem ověření plnění emisních limitů 

a zjištění úrovně znečišťování. Protokol o tomto měření zasílá inspekce 

bez zbytečného odkladu na vědomí příslušnému krajskému úřadu. Tímto 

měřením emisí prováděným inspekcí není dotčena povinnost 

provozovatele zjišťovat úroveň znečišťování podle odstavce 1 a 

ověřovat správnost výsledků podle odstavce 5.  
(7) Za jednorázové měření emisí podle odstavců 4 a 5 se považuje pouze 

takové měření, kterému předchází oznámení inspekci učiněné 

provozovatelem nejméně 5 pracovních dní před provedením tohoto 

měření. Pokud dojde ke změně nebo zrušení termínu plánovaného 

měření z předem předvídatelných důvodů, musí tuto skutečnost 

provozovatel inspekci oznámit nejméně 1 pracovní den před původně 

plánovaným termínem. 

PT  

  201/2012 
ve znění 

369/2016 

§17 odst. 3 

písm. h), i), 

j) 

(3) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze  č. 2 k tomuto 

zákonu je, kromě povinností uvedených v odstavci 1, dále povinen 
h) předložit inspekci protokol o jednorázovém měření emisí podle § 6 

odst. 4 nebo 5 do 90 dnů od data provedení tohoto měření, 
i) průběžně zaznamenávat, vyhodnocovat a uchovávat výsledky 

jednorázového a kontinuálního měření emisí pro účely kontroly po dobu 

5 let v rozsahu a formě stanovené prováděcím právním předpisem, 

pokud se jedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 4 k tomuto 

zákonu, 
j) zajistit a řádně provozovat technické prostředky pro kontinuální 

měření emisí, pokud se jedná o stacionární 
zdroj uvedený v příloze č. 4 k tomuto zákonu. 

  

  201/2012 §17 odst. 6 

písm. c) 
(6) Provozovatel stacionárního zdroje, ve kterém je tepelně zpracován 

odpad, je kromě povinností uvedených v odstavcích 1 a 3 dále povinen 
c) oznámit překročení specifických emisních limitů bezodkladně 

inspekci. 

  

  415/2012 
ve znění 

§ 8 odst. 4 (4) Denní výsledky kontinuálního měření emisí jsou uchovávány 

elektronicky a jsou vytištěny v případech, kdy dokumentují překročení 
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216/2019 emisního limitu. V  první pracovní den následující po skončení 

kalendářního roku jsou zpracovány souhrnné výsledky za kalendářní 

rok, které jsou uchovávány v elektronické podobě. 
Článek 48 část 5 5. Jakmile budou v Unii dostupné vhodné měřicí postupy, stanoví Komise 

prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 76 a za 

podmínek stanovených v článcích 77 a 78 den, od kterého budou emise 

těžkých kovů, dioxinů a furanů do ovzduší měřeny kontinuálně. 

  Není relevantní pro transpozici. Jde o stanovení postupu Komise.  NT  

Článek 49 
 

Dodržování mezních hodnot emisí 
Mezní hodnoty emisí do ovzduší a do vody jsou pokládány za splněné, 

pokud jsou splněny podmínky uvedené v části 8 přílohy VI. 

415/2012 § 6 Vyhodnocení plnění emisních limitů při jednorázovém měření 
Emisní limit se považuje za dodržený, pokud  
a) průměr výsledků jednotlivých měření koncentrace znečišťující 

látky za celé jednorázové měření emisí provedené podle § 4 odstavců 

3 až 7 je menší nebo roven hodnotě emisního limitu a současně každá 

hodnota koncentrace znečišťující látky zjištěná jednotlivým měřením 

je menší než 120 % emisního limitu; obdobně se hodnotí dodržení 

emisního limitu, je-li vyjádřen jinou měřitelnou veličinou než 

hmotnostní koncentrací znečišťující látky a 
b) u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad žádná z 

hodnot koncentrací znečišťujících látek za dobu vzorkování těžkých 

kovů, PCDD a PCDF nepřekročí hodnoty specifických emisních 

limitů. 

PT  

  415/2012 § 9 odst. 2 (2) Emisní limit při kontinuálním měření emisí na stacionárních zdrojích 

tepelně zpracovávajících odpad je považován za splněný, pokud jsou 

splněny tyto podmínky 
a) žádná z platných denních průměrných hodnot nepřekročí 

hodnoty specifických emisních limitů,   
b) žádná z platných půlhodinových průměrných hodnot nebo 

v případech, kdy je to relevantní, 97 % ze všech půlhodinových 

průměrných hodnot v kalendářním roce nepřekročí žádnou hodnotu 

specifických emisních limitů, 
c) 97 % všech denních průměrných hodnot koncentrací oxidu 

uhelnatého v kalendářním roce nepřekročí hodnotu specifického 

emisního limitu, 
d) 95% desetiminutových průměrných hodnot nebo všechny 

půlhodinové průměrné hodnoty koncentrací oxidu uhelnatého za 

období 24 hodin nepřekročí specifické emisní limity; u zdrojů, v nichž 

teplota plynu ze spalovacího procesu dosahuje nejméně 1100 °C po 

dobu alespoň dvou sekund, může být použito pro vyhodnocení 

desetiminutových průměrů sedmidenní hodnotící období, a 
e) za kalendářní rok není z důvodů poruchy nebo údržby systému 
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kontinuálního měření vypuštěno více než 10 platných denních 

průměrných hodnot.  
Podmínky uvedené pod písmeny b), c) a d) se vztahují pouze na 

spalovny odpadu. 
Článek 50, Část  

1a 2 
Provozní podmínky 
1. Zařízení na spalování odpadu musí být provozována tak, aby se dosáhlo 

úrovně spalování, při které je obsah celkového organického uhlíku ve 

strusce a zbytkovém popelu nižší než 3 % nebo jejich ztráty po spálení 

jsou nižší než 5 % hmotnosti suchého materiálu. Podle potřeby se použijí 

metody předběžné úpravy odpadu. 
2. Zařízení na spalování odpadu musí být navržena, vybavena, postavena a 

provozována tak, aby byl plyn vznikající při spalování odpadu po 

posledním vstřiku spalovacího vzduchu ohřát řízeným a stejnoměrným 

způsobem i za nejméně příznivých podmínek na dobu alespoň dvou 

sekund na teplotu alespoň 850 °C. 
Zařízení na spoluspalování odpadu musí být navržena, vybavena, 

postavena a provozována tak, aby byl plyn vznikající při spoluspalování 

odpadu ohřát řízeným a stejnoměrným způsobem i za nejméně příznivých 

podmínek po dobu alespoň dvou sekund na teplotu alespoň 850 °C. 
Pokud je spalován nebo spoluspalován nebezpečný odpad s obsahem 

halogenovaných organických látek, vyjádřených jako chlor, vyšším než 1 

%, musí teplota požadovaná pro dosažení souladu s prvním a druhým 

pododstavcem dosahovat alespoň 1100 °C. 
V zařízeních na spalování odpadu se teploty stanovené v prvním a třetím 

pododstavci měří v blízkosti vnitřní stěny spalovací komory. Příslušný 

orgán může povolit měření v jiném reprezentativním místě spalovací 

komory. 

415/2012 Příloha č. 4 

část II odst. 

2 písm. a), 

b) 

 (2) Stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad se konstruují a 

provozují způsobem, který zaručuje, že 
a) u spalovny odpadu je zajištěna dostatečná doba setrvání 

tepelně zpracovávaného odpadu v prostoru, kde dochází 

k tepelnému zpracování, za účelem dokonalého vyhoření nebo 

tepelného rozkladu tak, aby struska a popel obsahovaly méně 

než 3 % celkového organického uhlíku, nebo aby ztráta 

žíháním byla menší než 5 % hmotnosti suchého materiálu, 
b) odpadní plyn je za posledním přívodem spalovacího vzduchu 

řízeným způsobem ohřát ve všech místech profilu toku 

odpadního plynu, a to i za nejméně příznivých podmínek, na 

teplotu nejméně 850°C po dobu nejméně dvou sekund, měřeno 

v blízkosti vnitřní stěny nebo v jiném reprezentativním místě 

spalovací komory schváleném v rámci povolení provozu; 

pokud se spaluje nebezpečný odpad s obsahem organických 

sloučenin chloru vyjádřených jako chlor vyšším než 1 %, musí 

tato teplota dosáhnout nejméně 1100°C po dobu nejméně dvou 

sekund, 
 

PT  

Článek 50, Část  

3 
3. Každá spalovací komora zařízení na spalování odpadu musí být 

vybavena nejméně jedním pomocným hořákem. Tento hořák se 

automaticky zapne, pokud teplota spalin po posledním vstřiku spalovacího 
vzduchu poklesne pod teploty stanovené v odstavci 2. Tento hořák musí 

být rovněž využíván během uvádění zařízení do provozu a jeho 

odstavování z provozu s cílem zajistit, aby se uvedené teploty se ve 

spalovací komoře udržely po celou tuto dobu, dokud je ve spalovací 

komoře nějaký nespálený odpad. 
Pomocný hořák nesmí spalovat palivo, které může způsobit emise vyšší, 

než jsou emise vznikající spalováním plynového oleje definovaného v čl. 2 

bodě 2 směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o obsahu síry v 
některých kapalných palivech [36], zkapalněného plynu nebo zemního 

plynu. 

415/2012 Příloha č. 4 

část II odst. 

2 písm. c), 

odst. 5  

c) ve spalovně odpadu se automaticky zapne nejméně jeden pomocný 

hořák v každé spalovací komoře, který nesmí spalovat palivo, jehož 

spálením by vznikly vyšší emise než ze spalování plynového oleje, 

zkapalněného plynu nebo zemního plynu, v těchto případech: 
1. během uvádění stacionárního zdroje tepelně zpracovávajícího odpad 

do provozu a jeho odstavování s cílem zajistit, že stanovená teplota 
bude v prostoru, v němž dochází k tepelnému zpracování odpadu, 

udržena po celou tuto dobu, dokud je v prostoru, kde dochází 

k tepelnému zpracování odpadu, nějaký nespálený odpad, 
2. pokud teplota odpadního plynu po posledním vstřiku spalovacího 

vzduchu poklesne pod stanovenou teplotu 850°C nebo 1100°C 

podle tepelně zpracovávaného odpadu nebo 
3. pokud kontinuální měření emisí prokáže překročení některého ze 

PT  
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specifických emisních limitů podle bodu 1.1 části I této přílohy, 
(5) Nejméně jednou při prvním uvádění stacionárního zdroje, v němž je 

povoleno tepelné zpracování odpadu, do provozu a za předpokládaných 

nejméně příznivých provozních podmínek se ověří doba setrvání 

odpadního plynu při stanovené nejnižší teplotě za posledním přívodem 

spalovacího vzduchu podle bodu 2. Současně se zjišťuje obsah kyslíku 

v odpadním plynu. 
Článek 50, Část  

4 
4. Zařízení na spalování odpadu a zařízení na spoluspalování odpadu musí 

provozovat automatický systém, který zabrání přívodu odpadu v těchto 

situacích: 
a) při uvádění do provozu, dokud není dosaženo teploty stanovené v 

odstavci 2 tohoto článku nebo teploty stanovené podle čl. 51 odst. 1; 
b) kdykoli není zachována teplota stanovená v odstavci 2 tohoto článku 

nebo teplota stanovená podle čl. 51 odst. 1; 
c) kdykoli kontinuální měření prokáží, že je v důsledku poruch nebo 

selhání zařízení na čištění odpadních plynů překročena jakákoli mezní 

hodnota emisí.  

415/2012 Příloha č. 4 

část II odst. 

2 písm. d)  

d) při uvádění stacionárního zdroje do provozu a při jeho 

odstavování, v případě poklesu teploty pod stanovenou 

minimální mez podle písm. b) nebo v případě překročení 

některého ze specifických emisních limitů bude automaticky 

zabráněno přívodu odpadu do prostoru, kde dochází 

k tepelnému zpracování odpadu přímou oxidací. 
 

PT  

Článek 50, Část 5 5. Veškeré teplo vznikající v zařízeních na spalování odpadu nebo 

zařízeních na spoluspalování odpadu musí být využito v co nejvyšší možné 

míře.  

201/2012  Příloha č. 7 

bod 1.6 
Žádost o povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) obsahuje 
1.6. U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu způsob stanovení 

celkového organického uhlíku v popelu a ve strusce,  vyhodnocení 

možnosti kombinované výroby elektřiny a tepla a způsob využití 

vyrobeného tepla. 

PT  

Článek 50, část 6 6. Infekční klinický odpad se umísťuje přímo do spalovací pece, aniž by 

byl předem míšen s jinými kategoriemi odpadu a aniž by se s ním přímo 

manipulovalo. 

415/2012 Příloha č. 4 

část II odst. 

4  

(4) Odpady ze zdravotnické a veterinární péče, na jejichž sběr a 

odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky, se dávkují přímo bez 

toho, aby byly nejdříve smíšeny s jinými druhy odpadu nebo s nimi bylo 

jinak manipulováno. 

PT  

Článek 50, část 7 7. Členské státy zajistí, aby byla zařízení na spalování odpadu nebo 

zařízení na spoluspalování odpadu provozována a kontrolována fyzickou 

osobou, která je k řízení zařízení způsobilá. 

201/2012  § 16 odst. 6 
 
 
9936 

(6) Odpad podle jiného právního předpisu13), s výjimkou odpadu 

uvedeného v prováděcím právním předpisu, může být tepelně zpracován 

jen ve stacionárním zdroji, ve kterém je tepelné zpracování odpadu 

povoleno podle § 11 odst. 2 písm. d). Tepelné zpracování odpadu je 

možné pouze pod dohledem osoby autorizované podle § 32 odst. 1 písm. 

c). 

PT  

Článek 51 
Odst. 1 - 3 

Povolování změny provozních podmínek 
1. Za předpokladu, že jsou splněny ostatní požadavky stanovené touto 

kapitolou, může příslušný orgán povolit podmínky odlišné od podmínek 

stanovených v čl. 50 odst. 1, 2 a 3 a pro teplotu v odstavci 4 uvedeného 

článku a upřesněné v povolení pro určité kategorie odpadu a pro určité 

tepelné procesy. Členské státy mohou stanovit pravidla, kterými se tato 

povolení řídí. 
2. V případě zařízení na spalování odpadu nesmějí tyto změny provozních 

podmínek vést ke vzniku většího množství zbytků s vyšším obsahem 

415/2012 
ve znění 
216/2019 

Příloha č. 4 

část II odst. 

3  

(3) Na žádost provozovatele a za předpokladu, že jsou splněny ostatní 

požadavky stanovené touto vyhláškou a specifické emisní limity pro 

celkový organický uhlík a oxid uhelnatý, lze v povolení provozu uvést 

provozní podmínky pro určité kategorie a druhy odpadu a určité 

technologické postupy odlišně od  podmínek stanovených v bodu 2 
písm. a) až d), pokud tyto změny nepovedou k produkci většího 

množství pevných zbytků nebo k vyššímu obsahu organických látek v 

pevných zbytcích než při dodržení podmínek podle bodu 1 a pokud bude 

v povolení stanoveno kontinuální měření těchto parametrů. 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

organických znečišťujících látek v porovnání se zbytky, které by bylo 

možno předpokládat při splnění podmínek stanovených v čl. 50 odst. 1, 2 a 

3. 
3. Emise celkového organického uhlíku a oxidu uhelnatého ze zařízení na 

spoluspalování odpadu, jimž byla povolena změna provozních podmínek 

podle odstavce 1, musí rovněž splňovat mezní hodnoty emisí stanovené v 

části 3 přílohy VI. 
Emise celkového organického uhlíku z kotlů spalujících kůru v papírnách 

a celulózkách, které spoluspalují odpad v místě jeho vzniku, které byly v 

provozu a měly povolení udělené před 28. prosincem 2002 a kterým byla 

povolena změna provozních podmínek podle odstavce 1, musí rovněž 

splňovat mezní hodnoty emisí stanovené v části 3 přílohy VI. 

 

Článek 51, odst. 

4 
4. Členské státy sdělí Komisi všechny provozní podmínky povolené podle 

odstavců 1, 2 a 3 a výsledky ověření jejich plnění jako součást údajů 

poskytovaných v souladu s požadavky na podávání zpráv podle článku 72. 

  Nerelevantní pro transpozici 
Ustanovení upravuje podávání zpráv a informací Evropské komisi 

členskými státy. 
 

NT  

Článek 52, odst. 

1 
 

Dodávka a příjem odpadu 
1. Provozovatel zařízení na spalování odpadu nebo zařízení na 

spoluspalování odpadu musí učinit všechna opatření týkající se dodávky a 

příjmu odpadu s cílem předcházet v co nejvyšší možné míře znečišťování 

ovzduší, půdy a povrchových i podzemních vod, jakož i jiným negativním 

dopadům na životní prostředí, obtěžování zápachem a hlukem a přímým 

ohrožením lidského zdraví nebo je maximálně omezovat. 

185/2001 § 5 odst. 1 (1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s 

odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo 

životního prostředí (dále jen "ministerstvo") vydá prováděcím právním 

předpisem 

PT  

  185/2001 
ve znění 

320/2002 
188/2004 
64/2014 

§ 19 odst. 1 Povinnosti při využívání odpadů 
 
(1) Provozovatel zařízení k využívání odpadů je povinen 
 
a) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto 

zákonem podle § 15, 
 
b) zveřejňovat seznam odpadů, k jejichž využívání je oprávněn, 
 
c) provozovat zařízení k využívání odpadů v souladu s jeho schváleným 

provozním řádem, 
 
d) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 

únikem, 
 
e) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, 

ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v 

rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a 

podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po 

dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem, 
 
f) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s 

nimi podle jejich skutečných vlastností, 
 
g) oznámit bez zbytečného odkladu příslušnému obecnímu úřadu obce s 

rozšířenou působností nepříznivé vlivy nakládání s odpady na zdraví lidí 

nebo životní prostředí, které jsou v rozporu s vlivy očekávanými nebo 

popsanými v provozním řádu zařízení, nebo vlivy, které překračují 

stanovené limitní hodnoty. 
 
(2) Na provozovatele zařízení podle § 14 odst. 2 se vztahují povinnosti 

uvedené v odstavci 1 písm. e). 
 
(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem technické 

požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu 

(například k terénním úpravám, rekultivacím). 
  185/2001 

ve znění 

320/2002 
188/2004 
64/2014 

§ 20 Společná ustanovení 
 
Provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen 
 
a) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto 

zákonem podle § 15, 
 
b) zveřejňovat seznam odpadů, k jejichž odstraňování je oprávněn, 
 
c) provozovat zařízení k odstraňování odpadů v souladu s jeho 

schváleným provozním řádem, 
 
d) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 

únikem, 
 
e) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, 

ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v 

rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem 

včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a 

podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po 

dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

f) odstranit odpady v mimořádných případech na základě rozhodnutí 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností, je-li to nezbytné z 

hlediska ochrany životního prostředí a pokud je to pro provozovatele 

technicky možné; náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí obecní úřad 

obce s rozšířenou působností, který rozhodnutí vydal; náhradu nákladů 

takto vynaložených je povinna obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností uhradit osoba za odpad odpovědná, 
 
g) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s 

nimi podle jejich skutečných vlastností, 
 
h) oznámit bez zbytečného odkladu příslušnému obecnímu úřadu obce s 

rozšířenou působností nepříznivé vlivy nakládání s odpady na zdraví lidí 

nebo životní prostředí, které jsou v rozporu s vlivy očekávanými nebo 

popsanými v provozním řádu zařízení, nebo vlivy, které překračují 

stanovené limitní hodnoty. 
  383/2001 

ve znění 

294/2005 
83/2016 
387/2016 

§ 4 Obecné požadavky na zařízení k využívání a odstraňování, sběru a 

výkupu odpadů 
 
(1) Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (dále 

jen "zařízení") musí splňovat požadavky stanovené zvláštními právními 

předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí3) a musí být 

provozováno a vybaveno tak, aby nedocházelo ke znečišťování 

přístupových cest a jeho okolí využívanými, odstraňovanými, sbíranými 

nebo vykupovanými odpady. 
 
(2) Každé zařízení musí být vybaveno: 
 
a) doprovodnými zařízeními (zejména manipulačními a skladovacími 

prostory, technickými prostředky umožňujícími příjem odpadů), zařízení 

pro zjišťování hmotnosti přijímaného odpadu, 
 
b) monitorovacím systémem předpokládaných dopadů provozu zařízení 

na jednotlivé složky životního prostředí včetně pracovního prostředí 

odpovídajícím typu zařízení a druhům odpadů, se kterými je v něm 

nakládáno, 
 
c) technickým vybavením a/nebo organizačním opatřením zabraňujícím 

přístupu nepovolaných osob a využívání nebo odstraňování odpadu v 

rozporu s provozním řádem a právními předpisy, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

d) informační tabulí čitelnou z volně přístupného prostranství před 

zařízením, na níž jsou uvedeny následující informace: 
 
1. název zařízení, 
 
2. identifikační číslo zařízení, 
 
3. druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu 

odpadů, které mohou být v zařízení využívány, odstraňovány, sbírány 

nebo vykupovány, 
 
4. obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li provozovatel 
právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firma a sídlo, je-li 
provozovatel fyzickou osobou, včetně jména, příjmení a telefonního 

spojení osoby oprávněné jednat jménem provozovatele, 
 
5. správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení a s jeho 

provozním řádem, včetně telefonního spojení, 
 
6. provozní doba zařízení. 
 
(3) Při přejímce odpadů do zařízení postupuje provozovatel zařízení a 

dodavatel odpadů způsobem uvedeným v příloze č. 2. 
 
(4) Při provozu zařízení musí být vždy přítomen pracovník určený 

provozovatelem k jeho obsluze. 
 
(5) Povinnosti podle odstavců 2 a 4 se nevztahují na zařízení na využití 

odpadu na povrchu terénu a na zařízení na využití sedimentů na 

zemědělském půdním fondu, do kterých jsou přijímány výhradně 

sedimenty vytěžené z vodních koryt a nádrží. 
  9553     
  8682     
Článek 52, odst. 

2 
2. Provozovatel zařízení stanoví hmotnost každého druhu odpadu, pokud 

možno podle Evropského seznamu odpadů stanoveného rozhodnutím 

2000/532/ES, před přijetím odpadu do zařízení na spalování odpadu nebo 

zařízení na spoluspalování odpadu. 

383/2001 
ve znění 

35/2014 
83/2016 

Příloha č. 2 

bod 1 písm. 

d) 

1. Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující 

činnosti: 
d) zaznamenání údajů o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda 

je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně 

protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, 

pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho 

provozního řádu, a jejich uchování po dobu 5 let, 

PT  

  8682     
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

Článek 52, odst. 

3 
3. Před přijetím nebezpečného odpadu do zařízení na spalování odpadu 

nebo zařízení na spoluspalování odpadu provozovatel shromáždí dostupné 

informace o odpadu pro účely ověření, zda přijetím odpadu neporuší 

požadavky povolení specifikované v čl. 45 odst. 2. 
Uvedené informace musí obsahovat 
a) veškeré administrativní údaje o procesu vzniku odpadu obsažené v 

dokumentech uvedených v odst. 4 písm. a); 
b) fyzikální, a pokud možno, i chemické složení odpadu a všechny další 

údaje nutné k vyhodnocení vhodnosti odpadu pro zamýšlený spalovací 

proces; 
c) nebezpečné vlastnosti odpadu, látky, se kterými se nemá směšovat, a 

předběžná opatření nutná při manipulaci s daným odpadem. 

383/2001 
ve znění 

35/2014 
83/2016 

Příloha č. 2 

bod 1  
1. Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující 

činnosti: 
a) kontrolu dokumentace o odpadu dle bodu 2 této přílohy v případě 

jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce, 
b) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu, 
c) zaznamenání kódu druhu odpadu, kategorii, hmotnosti odpadu, 

data dodávky, totožnosti dodavatele odpadu, včetně identifikačního 

čísla zařízení u oprávněných osob a v případě komunálního odpadu 

totožnost firmy, která provádí jeho shromažďování nebo svoz, včetně 

identifikačního čísla zařízení, při dodávkách nebezpečného odpadu i 

údaje o nebezpečných vlastnostech, 
d) zaznamenání údajů o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, 

zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, 

včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru 

vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z 

jeho provozního řádu, a jejich uchování po dobu 5 let, 
e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do 

zařízení, včetně identifikačního čísla tohoto zařízení. 

PT  

  8682     
Článek 52, odst. 

4 
4. Před přijetím nebezpečného odpadu do zařízení na spalování odpadu 

nebo zařízení na spoluspalování odpadu musí provozovatel provést 

přinejmenším 
a) kontrolu dokumentů požadovaných směrnicí 2008/98/ES a dokumentů 

případně požadovaných nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů [37] a právními 

předpisy o přepravě nebezpečných věcí; 
b) odběr reprezentativních vzorků, není-li to nežádoucí, pokud možno ještě 

před vyložením, aby bylo možno ověřit soulad údajů stanovených podle 

odstavce 3 s danými odpady provedením kontroly a aby příslušné orgány 

mohly zjistit charakteristiku spalovaných odpadů. 
Vzorky uvedené v písmenu b) jsou uchovávány nejméně po dobu jednoho 

měsíce po spálení nebo spoluspálení dotčeného odpadu. 

185/2001 
ve znění 

223/2015 

§ 40  
Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů 
 
(1) Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje ministerstvu 

prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 

v oblasti životního prostředí54). 
 
(2) Odesílatel je povinen 
 
a) každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit před jejím zahájením v 

rozsahu ohlašovacího listu, 
 
b) ke každé zásilce nebezpečného odpadu přiložit v listinné podobě 

doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu, 
 
c) v případě, že přeprava nebezpečných odpadů není zahájena v 

ohlášeném termínu, zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 

pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy, 
 
d) nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy nebezpečných 

odpadů opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud 

vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může 

PT  
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem. 
 
(3) Při přepravě nebezpečných odpadů mobilním zařízením ke sběru 

odpadů může být odesílatelem pouze provozovatel tohoto zařízení. 
 
(4) Původce přepravovaných nebezpečných odpadů, pokud přepravuje 

tyto odpady mezi svými provozovnami, a provozovatel zařízení ke 

sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů nebo zařízení podle 

§ 14 odst. 2, do kterého je nebezpečný odpad po dokončení přepravy 

fyzicky předáván (dále jen „příjemce“), je povinen 
 
a) nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí nebezpečných odpadů 

potvrdit převzetí nebezpečných odpadů z ohlášené přepravy v 

integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 

životního prostředí54); po potvrzení přijetí již není možné provádět 

opravu, 
 
b) zadat do systému údaje o přepravě nebezpečných odpadů, která 

nebyla ohlášena, v rozsahu ohlašovacího listu, a to nejpozději do 3 

pracovních dnů od ukončení přepravy, 
 
c) zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů 

ode dne ohlášeného zahájení přepravy v případě, že byl ohlašovatelem 

přepravy nebezpečných odpadů a přeprava není zahájena v ohlášeném 

termínu, 
 
d) v případě, že byl ohlašovatelem přepravy nebezpečných odpadů, 

nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy opravit údaje o 

přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi 

skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v 

případě, že byl ohlašovatelem. 
 
(5) Povinnosti podle odstavce 2 písm. a) a b) může za odesílatele splnit 

příjemce. 
 
(6) Na odesílatele se vztahují povinnosti při nakládání s nebezpečnými 

odpady stanovené tímto zákonem až do doby předání nebezpečného 

odpadu příjemci do zařízení. 
 
(7) Přeprava nebezpečných odpadů se neohlašuje, pokud nepřesahuje 

areál provozovny nebo v případě, že odesílatelem je nepodnikající 
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ID 
Ustanovení 

(§, odst., 
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ení * 
 

Poznám

ka 
 

fyzická osoba. 
 
(8) V případě přerušení provozu integrovaného systému plnění 

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54) je možné 

přepravu nebezpečných odpadů uskutečnit, pokud odesílatel vyplní 

ohlašovací list, jeden potvrzený si ponechá jako doklad o předání 

nebezpečného odpadu a druhý přiloží k zásilce a po dokončení přepravy 

si jej ponechá příjemce. Po obnovení provozu integrovaného systému 

plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54) je 

příjemce do 3 pracovních dnů povinen doplnit údaje o přepravě 

nebezpečných odpadů v rozsahu ohlašovacího listu do integrovaného 

systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54). 
 
(9) Informace o jednotlivých osobách zúčastněných na přepravě 

nebezpečných odpadů v integrovaném systému plnění ohlašovacích 

povinností v oblasti životního prostředí54) se poskytují pouze orgánům 

veřejné správy a při řešení mimořádných událostí podle zvláštních 

právních předpisů55). 
 
(10) Ministerstvo životního prostředí vyhláškou stanoví rozsah 

ohlašovacího listu podléhající hlášení podle odstavce 2 písm. a) a rozsah 

informací podle ohlašovacího listu, které musí obsahovat doklad 

přiložený k zásilce podle odstavce 2 písm. b). 
  383/2001 

ve znění 

35/2014 
83/2016 

Příloha č. 2  Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných 

odpadů 
1. Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující 

činnosti: 
a) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu, 
b) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s informacemi 

poskytnutými dodavatelem odpadu, 
c) zaznamenání kódu druhu odpadu, kategorii, hmotnosti odpadu, data 
dodávky, totožnosti dodavatele odpadu, včetně identifikačního čísla 

zařízení u oprávněných osob a v případě komunálního odpadu totožnost 

firmy, která provádí jeho shromažďování nebo svoz, včetně 

identifikačního čísla zařízení, při dodávkách nebezpečného odpadu i 

údaje o nebezpečných vlastnostech, 
d) zaznamenání údajů o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda 

je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně 

protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, 

pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho 

provozního řádu, a jejich uchování po dobu 5 let, 
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e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do 

zařízení, včetně identifikačního čísla tohoto zařízení. 
2. Dodavatel odpadu poskytne osobě oprávněné k provozování 

příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo 

první z řady dodávek následující písemné informace: 
a) IČO, bylo-li přiděleno, obchodní firmu/název/jméno a příjmení 

dodavatele odpadu, identifikační číslo zařízení, pokud je dodavatelem 

oprávněná osoba, identifikační číslo provozovny, pokud je dodavatelem 

původce odpadu, název, adresu a identifikační číslo základní územní 

jednotky (dále jen „IČZUJ“) provozovny. V případě vzniku odpadu 

mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů 

vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a 

stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a IČZUJ podle 

místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny 

a název provozovny neuvádí, 
b) kód odpadu, kategorie a při dodávkách nebezpečného odpadu také 

údaje o jeho nebezpečných vlastnostech, 
c) další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné 

v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o 

zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to 

vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního 

řádu. 
  201/2012  § 17 odst. 6 

písm. a) 
(6) Provozovatel stacionárního zdroje, ve kterém je tepelně zpracován 

odpad, je kromě povinností uvedených v odstavcích 1 a 3 dále povinen 

a) v případě přebírání nebezpečného odpadu provést odběr 

reprezentativních vzorků odpadu, a to pokud možno před jeho 

vyložením, a tyto vzorky uchovávat po dobu nejméně 1 měsíce po 

spálení odpadu; tato povinnost se nevztahuje na infekční odpad ze 

zdravotnické a veterinární péče uzavřený v ochranných obalech, 

  

  8682     
Článek 52, odst. 

5 
5. Příslušný orgán může udělit výjimky z odstavců 2, 3 a 4 zařízením na 

spalování odpadu nebo zařízením na spoluspalování odpadu, která jsou 

součástí zařízení, na něž se vztahuje kapitola II, a která pouze spalují nebo 

spoluspalují odpad vzniklý v uvedeném zařízení. 

  Fakultativní ustanovení NT  

Článek 53 
odst. 1 

Zbytky 
1. Zbytky musí být minimalizovány, pokud jde o jejich množství a 

škodlivost. Zbytky musí být recyklovány pokud možno přímo v daném 

zařízení nebo mimo dané zařízení. 

185/2001 
ve znění 

154/2010 
223/2015 

§ 9a Hierarchie způsobů nakládání s odpady 
 
(1) V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato 

hierarchie způsobů nakládání s odpady: 
 
a) předcházení vzniku odpadů, 
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b) příprava k opětovnému použití, 
 
c) recyklace odpadů, 
 
d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 
 
e) odstranění odpadů. 
 
(2) Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit v 

případě odpadů, u nichž je to podle posouzení celkových dopadů 

životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním vhodné s 

ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany životního 

prostředí. 
 
(3) Při uplatňování hierarchie se zohlední 
 
a) celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na 

snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí a lidské zdraví, 
 
b) technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost, 
 
c) ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a 

hospodářské a sociální dopady. 
  185/2001 

ve znění 

154/2010 
169/2013 

§ 10 odst. 1 (1) Každý má  při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost  

předcházet  vzniku  odpadů,  omezovat  jejich  množství a nebezpečné  

vlastnosti; odpady,  jejichž vzniku  nelze zabránit, musí být  využity, 

případně odstraněny  způsobem, který neohrožuje lidské zdraví  a 

životní prostředí  a který je  v souladu s tímto zákonem a se zvláštními 

právními předpisy. 

  

  185/2001 
ve znění 

154/2010 
169/2013 

§ 12, odst. 1 

a 2 
Obecné povinnosti 
 
(1) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze 

způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy 

vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými 

odpady se řídí též zvláštními právními předpisy16) platnými pro 

výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, 

pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k 

němu stanoveno jinak. 
 
(2) Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona 

nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle 
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tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo 

lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a 

nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními 

právními předpisy.17) 
  9553     
Článek 53, odst. 

2 
2. Přeprava a dočasné skladování suchých zbytků ve formě prachu se musí 

uskutečňovat tak, aby nedošlo k jejich rozptýlení do prostředí. 
383/2001 
ve znění 

294/2005 

§ 9  Technické požadavky na nakládání s odpady vzniklými 
při spalování komunálních a nebezpečných odpadů 
Přeprava a soustřeďování suchých prachových zbytků po spalování musí 

být prováděny tak, aby bylo zamezeno znečištění okolí druhotnou 

prašností a byly dodrženy požadavky zvláštních právních předpisů.3) 

PT  

  8682     
Článek 53, odst. 

3 
3. Před určením postupů pro odstranění nebo recyklaci zbytků musí být 

provedeny vhodné zkoušky k zjištění fyzikálních a chemických 

charakteristik a znečišťujícího potenciálu zbytků. Tyto zkoušky se musí 

zaměřit na celkový rozpustný podíl a rozpustný podíl těžkých kovů. 

185/2001 
 

§ 5 odst. 1 (1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s 

odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo 

životního prostředí (dále jen "ministerstvo") vydá prováděcím právním 

předpisem. 

PT  

  185/2001 
ve znění 

169/2013 
223/2015 
 

§ 6 odst. 1 a 

2 
 
(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s 

odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, pokud 
 
a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v 

příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných 

vlastnostech odpadů62), 
 
b) je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo 
 
c) je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu 

odpadů jako nebezpečný. 
 
(2) V případě, že se původce odpadů nebo oprávněná osoba domnívají, 

že odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nebo nebezpečný odpad 

po úpravě nemá žádnou z nebezpečných vlastností a mají v úmyslu s 

ním nakládat jako s odpadem kategorie ostatní, jsou povinni požádat 

pověřenou osobu nebo osoby podle § 7 odst. 1 o hodnocení 

nebezpečných vlastností. V případě, že má Česká inspekce životního 

prostředí (dále jen „inspekce“) důvodnou pochybnost, že původce 

odpadu nebo oprávněná osoba odpad správně zařadili, může původci 

odpadu nebo oprávněné osobě rozhodnutím uložit povinnost požádat 

pověřenou osobu nebo osoby podle § 7 odst. 1 o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadu. 

  

  185/2001 
ve znění 

§ 6 odst. 4  
(4) Pokud původce nebo oprávněná osoba osvědčením o vyloučení 
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169/2013 
223/2015 

nebezpečných vlastností odpadu prokáží, že odpad uvedený v odstavci 1 

písm. b) nebo c) nebo nebezpečný odpad po úpravě nemá žádnou z 
nebezpečných vlastností, nejsou povinni dodržovat režim stanovený pro 

nebezpečné odpady; jsou však povinni ověřovat, zda odpad tyto 

nebezpečné vlastnosti nemá. Způsob a četnost ověřování stanoví 

pověřená osoba nebo osoby v osvědčení o vyloučení nebezpečných 

vlastností odpadu. 
  185/2001 

ve znění 

320/2002 
64/2014 
 

§ 19 odst. 1 

písm. f) 
(1) Provozovatel zařízení k využívání odpadů je povinen 
f) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s 

nimi podle jejich skutečných vlastností, 

  

  185/2001 
320/2002 
64/2014 
 

§ 20 písm. 

g) 
Provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen 
g) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s 

nimi podle jejich skutečných vlastností, 

  

  383/2001 
ve znění 

294/2005 

§ 9  Technické požadavky na nakládání s odpady vzniklými 
při spalování komunálních a nebezpečných odpadů 
Přeprava a soustřeďování suchých prachových zbytků po spalování musí 

být prováděny tak, aby bylo zamezeno znečištění okolí druhotnou 

prašností a byly dodrženy požadavky zvláštních právních předpisů.3) 

  

  294/2005 
ve znění 

61/2010 
387/2016 

§4 
 (1) Analytické rozbory, ekotoxikologické a mikrobiologické testy 

odpadů pro účely zpracování základního popisu odpadu a hodnocení 

jeho přijatelnosti do zařízení lze provádět pouze v laboratořích a dalších 

odborných pracovištích, akreditovaných podle technické normy ČSN 

EN ISO/IEC 17025. Způsobilost odborných pracovišť se vztahuje pouze 

na metody jmenovitě uvedené v příloze osvědčení o akreditaci 

pracoviště. Tato podmínka se nevztahuje na metody stanovení kritických 

ukazatelů neuvedených v přílohách č. 2, 4 a 10. 

(2) Odběr vzorků odpadů pro účely zpracování základního popisu 

odpadu a sledování kritických ukazatelů může provádět pouze 

kvalifikovaná osoba, která není vlastníkem odpadu. V průběhu 

vzorkování musí být důsledně zajištěna jakost a řízení kvality 

vzorkování. Vzor protokolu o odběru vzorků je uveden v technické 

normě ČSN EN 14899 ze dne 1. července 2006 Charakterizace odpadů - 
Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho 

použití. Odběr vzorků sedimentů pro účely zpracování základního 

popisu odpadu může být proveden před jejich vytěžením. 
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(3) Odpady se na jednotlivé skupiny skládek podle § 3 odst. 2 ukládají 

podle kritérií stanovených pro tyto skupiny v příloze č. 4. 

(4) Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin 

nebo se na skládky ukládají jen za určitých podmínek, je uveden v 

příloze č. 5. 

(5) Na skládky je možné ukládat pouze upravené odpady. Tato 

podmínka se nevztahuje na odpady inertní, pro které je úprava technicky 

neproveditelná, a odpady, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení 

jejich objemu nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných 

vlastností. Způsoby a postupy úpravy odpadů, které se považují za 

úpravu odpadů před jejich uložením na skládku, jsou uvedeny v příloze 

č. 6. 

(6) Odpady s nízkým obsahem biologicky rozložitelných látek kategorie 

ostatní odpad s nižší třídou vyluhovatelnosti mohou být přijímány na 

skládky odpovídající vyšší třídě vyluhovatelnosti. Odpady zařazené do 

vyšší třídy vyluhovatelnosti nesmějí být přijímány na skládky 

odpovídající nižší třídě vyluhovatelnosti. 

(7) Na skládky skupiny S-ostatní odpad lze nebezpečné odpady ukládat 

pouze tehdy, když 

 

a) jsou upraveny stabilizací a jejich vodný výluh nepřekročí nejvýše 

přípustné hodnoty výluhové třídy II, nebo 

b) jsou umístěny v uzavřených kontejnerech nebo nádobách, jejichž 

technické provedení musí doplňovat inženýrské bariéry skládky na 

úroveň požadavků skládky skupiny S-nebezpečný odpad, nebo 

c) splňují podmínky stanovené v § 7, v případě, že jde o odpad z 

azbestu. 
(8) V souladu s plánem odpadového hospodářství kraje a provozním 

řádem skládky je možné odpady uvedené v příloze č. 8, nevhodné k 

jejich materiálovému využití, za podmínek uvedených v příloze č. 8, 

ukládat na skládky všech skupin bez zkoušek. 
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  294/2005 
ve znění  
387/2016 

§8 Technické požadavky na nakládání s odpady vzniklými při spalování 

nebezpečných odpadů 
Popílky ze spaloven nebezpečných odpadů lze ukládat pouze v 

odděleném sektoru skládky po jejich předchozí úpravě některým z 

postupů uvedených v příloze č. 6. 

  

  294/2005 
ve znění 

341/2008 
61/2010 
387/2016 

§12 Obecné technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na 

povrchu terénu 

  (1) Na povrchu terénu nelze využívat odpady nebezpečné, odpady 

kategorie ostatní odpad, které vznikly úpravou nebezpečných odpadů s 

výjimkou případů odstranění nebezpečných složek v odpadu, směsné 

komunální odpady, odpady uvedené v příloze č. 5 a výstupy z úpravy 

směsných komunálních odpadů. Na povrchu terénu dále nelze využívat 

stavební a demoliční odpady s výjimkou zeminy, jalové horniny, 

hlušiny, sedimentů, recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu a 

vybouraných betonových nebo železobetonových bloků využívaných 

jako náhrada za lomový kámen k účelům, pro které není technicky 

možné využít recyklát ze stavebního a demoličního odpadu. Zákaz 

využívání stavebních a demoličních odpadů podle tohoto odstavce se 

nevztahuje na jejich využívání při uzavírání skládek k vytváření 

uzavírací těsnicí vrstvy skládky. 
(2) S výjimkou odpadů využívaných k rekultivaci skládek podle § 13 

odst. 1 nesmí obsahy škodlivin v sušině odpadů a výsledky 

ekotoxikologických testů odpadů využívaných na povrchu terénu 

překročit limitní hodnoty ukazatelů stanovených v příloze č. 10. Ve 
vztahu k předpokládanému budoucímu využití místa, v němž se zařízení 

k využívání odpadů nachází, a v souladu s ustanovením § 75 písm. b) 

zákona mohou být stanoveny i další ukazatele, neuvedené v příloze č. 

10, pokud je jejich sledování, včetně stanovení limitních hodnot, 

nezbytné z hlediska ochrany zdraví lidí a ochrany životního prostředí.(3) 
Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na výstupy ze zařízení k využívání 

biologicky rozložitelných odpadů, pro které jsou způsob a kritéria 

hodnocení a zařazování do skupin podle způsobů jejich využití 

stanoveny jiným právním předpisem10a). 
(4) Údaje o odpadu, nutné pro posouzení jeho přijatelnosti do zařízení k 

využívání na povrchu terénu, se uvádějí v základním popisu odpadu, 

jehož obsah je uveden v bodě 2 přílohy č. 1. 
(5) Využívání odpadů na povrchu terénu musí být v souladu s 

požadavky zvláštních právních předpisů2) na ochranu zdraví a životního 

prostředí a s ustanovením § 75 písm. b) zákona ve vztahu k 

předpokládanému místu využití odpadu na povrchu terénu. 
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  8682     
  8683     
Článek 54 
 

Podstatná změna 
Změna provozu zařízení na spalování odpadu nebo zařízení na 

spoluspalování odpadu zpracovávajícího v zařízení, na něž se vztahuje 

kapitola II, pouze odpad neklasifikovaný jako nebezpečný, která zasáhne 

spalování nebo spoluspalování nebezpečného odpadu, je pokládána za 

podstatnou změnu. 

76/2002 
ve znění  
69/2013 

§ 2 písm. i) 

bod 2. 
Pro účely tohoto zákona se rozumí 
i) podstatnou změnou změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu 

zařízení, která může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví 

nebo životní prostředí; za podstatnou změnu se vždy považuje 
2. změna provozu v zařízení k tepelnému zpracování odpadu28) 

zpracovávajícího v zařízení uvedeném v příloze č. 1 k tomuto zákonu 

pouze ostatní odpad, která se dotkne tepelného zpracování 

nebezpečného odpadu, 

PT  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 16 odst. 1 

b) 
Provozovatel zařízení je povinen ohlásit úřadu plánovanou změnu 

zařízení. 
  

  76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 19a odst. 1 Dojde-li úřad na základě ohlášení plánované změny v provozu zařízení 

podle § 16 odst. 1 písm. b) nebo na základě přezkumu podle § 18 a 19 k 

závěru, že se jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, vyzve 

provozovatele zařízení, aby úřadu ve lhůtě, kterou stanoví, podal žádost 

o změnu integrovaného povolení, přičemž může stanovit, které 

náležitosti žádosti se nevyžadují. V řízení se postupuje přiměřeně podle 

§ 3 až 15.  

  

Článek 55 
 

Podávání zpráv a informování veřejnosti o zařízeních na spalování odpadu 

a zařízeních na spoluspalování odpadu 
1. Žádosti o nová povolení pro zařízení na spalování odpadu a zařízení na 

spoluspalování odpadu se zpřístupní veřejnosti na jednom nebo více 

místech na přiměřenou dobu, která umožní veřejnosti vznést k žádostem 

připomínky před tím, než příslušný orgán vydá rozhodnutí. Toto 

rozhodnutí, včetně alespoň kopie povolení a všech jeho dalších doplňků a 

změn, se rovněž zpřístupní veřejnosti. 
2. Pro zařízení na spalování odpadu a zařízení na spoluspalování odpadu se 

jmenovitou kapacitou dvě a více tun za hodinu uvede zpráva podle článku 

72 informace o funkci a monitorování zařízení a popíše stav průběhu 

procesů spalování a spoluspalování a úroveň emisí do ovzduší a do vody v 

porovnání s mezními hodnotami emisí. Uvedené informace se zpřístupní 

veřejnosti. 
3. Příslušný orgán vede seznam zařízení na spalování odpadu a zařízení na 

spoluspalování odpadu se jmenovitou kapacitou menší než dvě tuny za 

hodinu, který zpřístupní veřejnosti. 

201/2012 
ve znění 

172/2018 

§ 30 odst. 1 

písm. b) a f) 
Zpřístupňování informací 
(1) Orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez 

zbytečného odkladu srozumitelné informace o 
b) stacionárních zdrojích a emisích ze stacionárních a mobilních zdrojů, 
f) podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o 

závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě 

těchto žádostí, 

PT  

  201/2012 
ve znění 

369/2016 

§ 12 odst. 7 (7) Povolení provozu může krajský úřad vydat na dobu časově 

omezenou, přičemž vychází z obvyklé doby životnosti stacionárního 

zdroje. Má-li být ve stacionárním zdroji tepelně zpracován odpad, lze 

povolení provozu vydat nejdéle na dobu 25 let a krajský úřad toto 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32010L0075.doc1003      str. 115 z 170   

Celex: 32010L0075 Lhůta pro implementaci 7.1.2013 Úřední věstník                     L334 2010 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová, 2.4.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované 

prevenci a omezování znečištění) 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 2.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

povolení a jeho případné změny zašle bez zbytečného odkladu 

ministerstvu na vědomí. Ministerstvo vede údaje ze všech povolení 

provozu jako součást informačního systému kvality ovzduší podle § 

7. 
  76/2002  

ve znění 

222/2006 
 
 
9936 

§ 8 odst. 1 
 
 
 
 

Úřad do 7 dnů ode dne, kdy shledá žádost úplnou, ji zašle k vyjádření 
a) účastníkům řízení, kromě provozovatele zařízení, který žádost podal, 
b) příslušným správním úřadům, které vykonávají působnost podle 

zvláštních právních předpisů a jejichž správní akty se nahrazují vydáním 

integrovaného povolení, 
c) státu, jehož životní prostředí může být významně nepříznivě 

ovlivněno provozem zařízení (dále jen „dotčený stát“). 

  

Článek 56 
 

Oblast působnosti 
Tato kapitola se vztahuje na činnosti stanovené v části 1 přílohy VII, které 

dosahují prahových hodnot spotřeby uvedených v části 2 zmíněné přílohy, 

jsou-li stanoveny. 

  Nerelevantní pro transpozici 
Ustanovení má deklaratorní charakter a nemá žádné bezprostřední 

dopady do práv fyzických nebo právnických osob, ani do kompetencí 

orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem veřejné správy.  

NT  

Článek 57 odst. 1 
 

Definice 
Pro účely této kapitoly se rozumí: 
1) "stávajícím zařízením" zařízení, které bylo v provozu k 29. březnu 1999 

anebo kterému bylo uděleno povolení před 1. dubnem 2001 nebo bylo před 

tímto dnem registrováno nebo jehož provozovatel předložil úplnou žádost 

o povolení před 1. dubnem 2001 a které bylo uvedeno do provozu 

nejpozději 1. dubna 2002; 
 

  ČR nevyužívá žádné úlevy pro tzv. stávající zařízení, proto je ani 

nedefinuje. Všechna zařízení musí plnit stejné podmínky a emisní limity. 
 

NT  

Článek 57 odst. 2 
 

2) "odpadními plyny" konečný plynný odpad obsahující těkavé organické 

sloučeniny nebo jiné znečišťující látky vypouštěný do ovzduší z komína 

nebo ze zařízení na snižování emisí; 

201/2012 § 2 písm. b) 

a c) 
b) znečišťující látkou každá látka, která svou přítomností v ovzduší má 

nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí 

anebo obtěžuje zápachem, 
c) znečišťováním (emisí) vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do 

ovzduší 

PT  

  415/2012 
ve znění 
452/2017 

Příloha č. 5 

část IV bod 

1  

1. Veličiny roční hmotnostní bilance 
 
výstupy (O) 

O1 emise těkavých organických látek v odpadním plynu, který je 

odváděn do ovzduší komínem nebo výduchem 
 
 

  

Článek 57 odst. 3 
 

3) "fugitivními emisemi" emise těkavých organických sloučenin do 

ovzduší, půdy a vody, které nejsou součástí odpadních plynů, a 

rozpouštědla obsažená v jakýchkoli produktech, není-li v části 2 přílohy 

VII stanoveno jinak; 

415/2012 Příloha č. 5 

část I písm. 

a) 

a) fugitivní emise těkavých organických látek, kterými se rozumí 

jakékoli emise těkavých organických látek, které nejsou odváděny 

do ovzduší komínem nebo výduchem 

PT  

Článek 57 odst. 4 4) "celkovými emisemi" součet fugitivních emisí a emisí v odpadních 415/2012 Příloha č. 5 c) Emise E se vypočtou ze vztahu: PT  
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plynech ve znění 
452/2017 

část IV bod 

2 písm. c) 
E = F + O1 (uvádí se v hmotnostních jednotkách – g, kg 
nebo tuny) 

  415/2012 Příloha č. 5 

část IV bod 

1  

1. Veličiny roční hmotnostní bilance 
 
výstupy (O) 

O1 emise těkavých organických látek v odpadním plynu, který je 

odváděn do ovzduší komínem nebo výduchem 
 
 

  

  415/2012 Příloha č. 5 

část IV bod 

2 písm. b) 

b) Fugitivní emise F se vypočtou podle některé z následujících rovnic: 
F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8      nebo      F = O2 + O3  + O4 + O9 
(uvádí se v hmotnostních jednotkách – g, kg nebo tuny)  

  

Článek 57 odst. 5 
 

5) "směsí" směs ve smyslu čl. 3 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek a o zřízení evropské agentury 

pro chemické látky [38]; 

  Nerelevantní pro transpozici. Obecný pojem není třeba definovat NT  

Článek 57 odst. 6 
 

6) "adhezivním materiálem" směs, včetně všech organických rozpouštědel 

nebo směsí obsahujících organická rozpouštědla nezbytná pro své správné 

použití, která se používá ke slepení oddělených částí výrobku; 

415/2012 
ve znění 
452/2017 

Příloha č. 5 

část II bod 6 
6.  Nanášení adhesivních materiálů s projektovanou spotřebou 

organických rozpouštědel od 0,6 tun ročně (kód 9.16. přílohy č. 2 

k zákonu) 
Jakákoli činnost zahrnující aplikaci adhesivních materiálů na povrchy 

včetně následného lisování těchto materiálů, s výjimkou adhesivních 

nátěrů a laminování v polygrafii. 
Pokud aplikace adhesivních materiálů zahrnuje operaci, při které je 

tentýž výrobek potiskován jakoukoli tiskařskou technologií, je tato 

tiskařská operace považována za součást nanášení adhesivních 

materiálů. Samostatné tiskařské činnosti však do těchto činností 

zahrnuty nejsou. 
Adhesivním materiálem se rozumí jakákoliv směs, včetně 

organických rozpouštědel a včetně složek nezbytných pro její 

správnou aplikaci, která je použita ke spojování oddělených částí 

vyráběných výrobků.  

PT  

Článek 57 odst. 7 
 

7) "tiskařskou barvou" směs, včetně všech organických rozpouštědel nebo 

směsí obsahujících organická rozpouštědla nezbytná pro své správné 

použití, která se používá k tisku textu nebo obrazu na určitý povrch; 

415/2012 
ve znění 
452/2017 

Příloha č. 5 

část II bod 1 
1. Polygrafie  (kódy 9.1. až 9.4. přílohy č. 2 k zákonu) 

Polygrafické činnosti v podbodech 1.1. – 1.4. zahrnují procesy a operace 

reprodukování textu či obrazu, ve kterých se využívá tisková forma 

obrazu či textu a kde jsou tiskařské barvy přenášeny na jakýkoliv typ 

povrchů. Tyto činnosti zahrnují rovněž související postupy, výrobu 

tiskové formy a její přenos, laminování, natírání a lakování.  
Tiskařskou barvou se rozumí směs, včetně všech organických 

rozpouštědel nebo směsí obsahujících organická rozpouštědla 

PT  
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nezbytných pro její správné použití, která se používá k tisku textu 
nebo obrazu na určitý povrch. 

Článek 57 odst. 8 
 

8) "lakem" průhledná nátěrová hmota; 
 

415/2012 
ve znění 
452/2017 

Příloha č. 5 

část II bod 4 
2. Aplikace nátěrových hmot (kód 9.8 – 9.14. přílohy č. 2 k zákonu) 
Aplikací nátěrových hmot se rozumí jakákoliv činnost zahrnující 

jednoduchou nebo vícenásobnou aplikaci spojitého filmu nátěrových 

hmot na různé typy povrchů včetně souvisejících procesů vytěkání, 

sušení a vypalování. 
Pokud aplikace nátěrových hmot zahrnuje operaci, při které je tentýž 

výrobek potiskován jakoukoli tiskařskou technologií, je tato tiskařská 

operace považována za součást natírání. Samostatné tiskařské činnosti 

však do těchto činností zahrnuty nejsou. 
Nátěrovou hmotou se rozumí jakákoliv směs, včetně transparentních 

laků a všech organických rozpouštědel nebo směsí obsahujících 

organická rozpouštědla nezbytných pro její správné použití, k vytváření 

filmu s dekorativním, ochranným nebo jiným funkčním účinkem na 

určitém povrchu. 

PT  

Článek 57 odst. 9 
 

9) "spotřebou" celkové množství organických rozpouštědel 

spotřebovaných v zařízení za kalendářní rok nebo za jakékoli jiné období 

dvanácti měsíců, snížené o množství všech těkavých organických 

sloučenin, které jsou regenerovány pro opětovné využití; 

415/2012 Příloha č. 5 

část I bod 1 

písm. c) 

c) spotřeba organických rozpouštědel/VOC/práškových plastů, kterou se 

rozumí celkové vstupní množství organických 

rozpouštědel/VOC/práškových plastů do zdroje za kalendářní nebo 

běžný rok snížené o všechna organická rozpouštědla/VOC/práškové 

plasty, které byly regenerovány v rámci daného zdroje pro opakované 

použití jako vstup v daném zdroji 

PT  

Článek 57 odst. 

10 
 

10) "vstupním množstvím" celkové množství organických rozpouštědel v 

čisté formě a ve směsích, které se používá při provádění určité činnosti, 

včetně rozpouštědel recyklovaných uvnitř zařízení i mimo ně, přičemž 

organická rozpouštědla se počítají pokaždé, kdy jsou použita při provádění 

dané činnosti; 

415/2012 Příloha č. 5 

část I bod 1 

písm. c) 

c) spotřeba organických rozpouštědel/VOC/práškových plastů, kterou se 

rozumí celkové vstupní množství organických 

rozpouštědel/VOC/práškových plastů do zdroje za kalendářní nebo 

běžný rok snížené o všechna organická rozpouštědla/VOC/práškové 

plasty, které byly regenerovány v rámci daného zdroje pro opakované 

použití jako vstup v daném zdroji 

PT  

Článek 57 odst. 

11 
 

11) "opětovným využitím" použití regenerovaných organických 

rozpouštědel ze zařízení k jakémukoli technickému nebo komerčnímu 

účelu včetně jejich využití jako paliva, s vyloučením definitivního 

odstranění regenerovaných rozpouštědel jakožto odpadu; 

415/2012 
ve znění 
452/2017 

Příloha č. 5 

část IV bod 

1  

vstupy (I) 

I1 celková hmotnost organických rozpouštědel v čisté formě nebo 

ve směsích, která byla zakoupena a využita jako vstupy do 

procesů v časovém rámci, ve kterém je vypočítávána tato 

hmotnostní bilance 

I2 celková hmotnost organických rozpouštědel, v čisté formě nebo 

ve směsích, která byla interně regenerována a znovu 

(recyklovaně) využita jako vstupy do procesů v časovém rámci, 

ve kterém je vypočítávána tato hmotnostní bilance (recyklovaná 

rozpouštědla se započítávají pokaždé, kdy jsou využita v rámci 

provozu daného zdroje)  
 

PT  
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Článek 57 odst. 

12 
 

12) "podmínkami záchytu" takové podmínky provozu zařízení, kdy jsou 

těkavé organické sloučeniny uvolňované během činnosti zachycovány a 

vedeny do komína nebo do zařízení na snižování emisí, a nejsou proto 

zcela fugitivní; 
 

415/2012 
ve znění 
452/2017 

Příloha č. 5, 

část III, bod 

2 

2) Odchylně od odstavce 1 se postupuje v případě stacionárního zdroje 

uvedeného v části I této přílohy bodu 4.1. jehož emise těkavých 

organických látek nelze shromažďovat a kontrolovaným způsobem 

odvádět prostřednictvím výduchu, komínu nebo výpusti ze zařízení pro 

snižování emisí těkavých organických látek, a jehož emise jsou tudíž 

zcela fugitivní (např. nátěry lodí nebo letadel), a u kterého splnění 

požadavku na plnění emisního stropu dle odst. 1 není technicky a 

ekonomicky dosažitelné. V takovém případě se považuje emisní strop za 

plněný, jestliže je vzhledem k emisím těkavých organických látek 

používána nejlepší dostupná technika. 

PT  

Článek 57 odst. 

13 
 

13) "uváděním do provozu a odstavováním z provozu" operace, kterými se 

uvádí technologický proces, provozní zařízení nebo zásobník do 

provozního nebo pohotovostního stavu nebo kterými se tento stav 

ukončuje, s výjimkou pravidelných fází provozních výkyvů v podmínkách 

běžného provozu. 

  Nerelevantní pro transpozici. Obecný pojem, není třeba definovat NT  

Článek 58 
 

Nahrazení nebezpečných látek 
Látky nebo směsi, které jsou z důvodu obsahu těkavých organických 

sloučenin klasifikovány nařízením (ES) č. 1272/2008 jako karcinogenní, 

mutagenní nebo toxické pro reprodukci a kterým jsou přiřazeny standardní 

věty o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F nebo které 

musí být těmito větami označovány, musí být co nejdříve a v nejvyšší 

možné míře nahrazeny méně škodlivými látkami nebo směsmi. 

415/2012 § 21 odst. 1 Pro účely této vyhlášky se těkavé organické látky dělí na  
  
a) těkavé organické látky, které jsou klasifikovány jako látky 

karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci a jimž jsou přiřazeny 

standardní věty o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo 

H360F, nebo které musí být těmito větami označovány, s výjimkou 

benzinu,  
  
b) halogenované těkavé organické látky, jimž jsou přiřazeny standardní 

věty o nebezpečnosti H341 nebo H351, nebo které musí být těmito 

větami označovány,  
  
c) benzin a těkavé organické látky, které nespadají pod písmeno a) nebo 

b).  
 

PT  

  415/2012 Příloha č. 5 

část I bod 3 
  3. Technické podmínky provozu stacionárních zdrojů 

Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v této příloze používající 

těkavé organické látky podle § 21 písm. a) nebo směsi s obsahem 

těchto látek nahrazuje tyto látky nebo směsi s obsahem těchto látek co 

nejdříve a v nejvyšší možné míře méně škodlivými látkami nebo 

směsmi. 
 

  

Článek 59 část 1 
 

Omezování emisí 
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, která zajistí, aby všechna 

zařízení splňovala jeden z těchto požadavků: 
a) emise těkavých organických sloučenin ze zařízení nepřekračují mezní 

201/2012 
 
 
9963 

§ 4 odst. 1 a 

2 
Přípustná úroveň znečišťování 
(1) Přípustná úroveň znečišťování je určena emisními limity, emisními 

stropy, technickými podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře. 
(2) Emisní limity musí být dodrženy na každém komínovém průduchu 

PT  
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hodnoty emisí v odpadních plynech a mezní hodnoty fugitivních emisí 

nebo mezní hodnoty celkových emisí a jsou splněny ostatní požadavky 

stanovené v částech 2 a 3 přílohy VII; 
b) jsou splněny požadavky plánu snižování emisí stanoveného v části 5 

přílohy VII, pokud se dosáhne snížení emisí rovnocenného tomu, kterého 

by se dosáhlo uplatněním mezních hodnot emisí uvedených v písmenu a). 
V souladu s čl. 72 odst. 1 podají členské státy Komisi zprávu o pokroku v 

dosahování rovnocenného snížení emisí uvedeného v prvním pododstavci 
písm. b). 

nebo výduchu do ovzduší. Emisní limity se dělí na 
a) obecné emisní limity stanovené prováděcím právním předpisem pro 

znečišťující látky a jejich skupiny a 
b) specifické emisní limity stanovené prováděcím právním předpisem 

nebo v povolení podle § 11 odst. 2 písm. d) pro stacionární zdroj. 

  201/2012 § 4 odst. 5 (5) Emisní stropy doplňují emisní limity s výjimkou stacionárních 

zdrojů uvedených pod kódy 9.1. až 9.24. v příloze č. 2 k tomuto zákonu, 

u kterých může být emisní limit pro těkavé organické látky emisním 

stropem nahrazen. 

  

  415/2012 § 22 odst. 1 Specifické emisní limity, emisní stropy a technické podmínky 

provozu 
(1) Specifické emisní limity, emisní stropy a technické podmínky 

provozu stacionárních zdrojů, ve kterých dochází k používání 

organických rozpouštědel, jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce. 

  

  415/2012 
ve znění 
452/2017 

Příloha č. 5 

část II 
Část II 
Specifické emisní limity a technické podmínky provozu 

  

  415/2012 
ve znění 
452/2017 

Příloha č. 5 
část III 

Část III 
Emisní strop a způsob jeho výpočtu 

  

Článek 59 část 2 
 

2. Odchylně od odst. 1 prvního pododstavce písm. a) může příslušný 

orgán, pokud mu provozovatel prokáže, že pro určité zařízení není mezní 

hodnota emisí pro fugitivní emise ekonomicky a technicky dosažitelná, 

povolit, aby emise překročily tuto mezní hodnotu emisí, není-li důvod 

obávat se významných rizik pro lidské zdraví nebo životní prostředí a 

prokáže-li provozovatel příslušnému orgánu, že jsou používány nejlepší 

dostupné techniky. 

415/2012 Příloha č. 5 

část I bod 2 

písm. c) 

a) emisní limit stanovený v této příloze se neuplatní, pokud u 

stacionárního zdroje i přes použití nejlepší dostupné techniky není 

technicky a ekonomicky možné dosáhnout stanoveného emisního 

limitu VOC, vyjádřeného jako podíl hmotnosti fugitivních emisí 

a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel, a zároveň tím 

nemohou vzniknout významná rizika pro lidské zdraví nebo životní 

prostředí, 

PT  

Článek 59 část 3  
 

3. Odchylně od odstavce 1 může v případě činností natírání spadajících do 

bodu 8 tabulky v části 2 přílohy VII, jež nelze provozovat za podmínek 

záchytu, příslušný orgán povolit, aby emise zařízení nesplňovaly 

požadavky stanovené v uvedeném odstavci, pokud provozovatel 

příslušnému orgánu prokáže, že takové splnění není ekonomicky a 

technicky dosažitelné a že jsou používány nejlepší dostupné techniky. 
 

415/2012 
ve znění 
452/2017 

Příloha č. 5 

část III bod 

2 

2) Odchylně od odstavce 1 se postupuje v případě stacionárního zdroje 

uvedeného v části I této přílohy bodu 4.1. jehož emise těkavých 

organických látek nelze shromažďovat a kontrolovaným způsobem 

odvádět prostřednictvím výduchu, komínu nebo výpusti ze zařízení 

pro snižování emisí těkavých organických látek, a jehož emise jsou 

tudíž zcela fugitivní (např. nátěry lodí nebo letadel), a u kterého 

splnění požadavku na plnění emisního stropu dle odst. 1 není 

technicky a ekonomicky dosažitelné. V takovém případě se považuje 

emisní strop za plněný, jestliže je vzhledem k emisím těkavých 

organických látek používána nejlepší dostupná technika. 

PT  
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ID 
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(§, odst., 
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Poznám

ka 
 

Článek 59, část 4 4. Výjimky uvedené v odstavcích 2 a 3 tohoto článku oznámí členské státy 

Komisi v souladu s čl. 72 odst. 2. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice 

Ustanovení upravuje oznamovací povinnost členského státu vůči 

Evropské komisi. 

NT  

Článek 59 část 5 
 

5. Za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí se emise 

těkavých organických sloučenin, kterým jsou přiřazeny standardní věty o 

nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F nebo které musí 

být těmito větami označovány, nebo emise halogenovaných těkavých 

organických sloučenin, kterým jsou přiřazeny standardní věty o 

nebezpečnosti H341 nebo H351 nebo které musí být těmito větami 

označovány, omezují v podmínkách záchytu, a to do té míry, do jaké je to 

technicky a ekonomicky proveditelné, přičemž se nepřekračují příslušné 

mezní hodnoty emisí stanovené v části 4 přílohy VII. 

415/2012 Příloha č. 5 

část I bod 2 

písm. a), b) 

2. Požadavky na plnění specifických emisních limitů pro zdroje uvedené 

v části II této přílohy 

b) u stacionárního zdroje emitujícího těkavé organické látky podle § 21 

písm. a) nesmí být při celkovém hmotnostním toku těchto 

znečišťujících látek větším nebo rovném 10 g/h, překročen emisní 

limit pro těkavé organické látky 2 mg/m3, vyjádřený jako celková 

hmotnostní koncentrace, 

c) u stacionárního zdroje emitujícího těkavé organické látky podle § 21 

písm. b) nesmí být při celkovém hmotnostním toku těchto 

znečišťujících látek větším nebo rovném 100 g/h, překročen emisní 

limit pro těkavé organické látky 20 mg/m3, vyjádřený jako celková 

hmotnostní koncentrace; tento emisní limit se nevztahuje na 

chemické čištění uvedené  pod bodem 3. části II této přílohy, 

PT  

Článek 59 část 6 
 

6. Zařízení, ve kterých se provádějí dvě nebo více činností, z nichž každá 

překračuje prahové hodnoty uvedené v části 2 přílohy VII, musí, 
a) co se týče látek uvedených v odstavci 5, splňovat požadavky uvedeného 

odstavce pro každou činnost zvlášť; 
b) co se týče všech ostatních látek, 
i) splňovat požadavky odstavce 1 pro každou činnost zvlášť; 
ii) nebo mít celkové emise těkavých organických sloučenin pod úrovní, jež 

by musela být dodržena v případě uplatnění bodu i). 

201/2012  § 2 písm. e) e) stacionárním zdrojem ucelená technicky dále nedělitelná 
stacionární technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by 

mohly znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou jednotku 

používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a 

procesů, 

PT  

  201/2012  § 4 odst. 2 (2) Emisní limity musí být dodrženy na každém komínovém průduchu 

nebo výduchu do ovzduší. 
  

  201/2012  § 4 odst. 4 (4) Emisní stropy se stanovují pro stacionární zdroj, skupinu 

stacionárních nebo mobilních zdrojů, provozovnu4) nebo vymezené 

území. 

  

Článek 59 část 7 
 

7. Je třeba přijmout veškerá vhodná preventivní opatření k minimalizaci 

emisí těkavých organických sloučenin během operací uvádění do provozu 

a odstavování z provozu 

415/2012 Příloha č. 12 

bod 18 
NÁLEŽITOSTI PROVOZNÍHO ŘÁDU 

18. Výjimečné situace - odůvodnění neplnění stanovených 

emisních limitů v případech definovaných poruch, definovaných havárií, 

při najíždění technologií do provozu nebo při odstavování technologií 

z provozu po stanovenou dobu, při seřizování technologií. Uvedou se 
pracovní a kontrolní postupy pro zamezení úniků znečišťujících 

látek při opravách, najíždění nebo odstavování stacionárního 

zdroje.*) 

PT  

Článek 60 
 

Monitorování emisí 
Členské státy buď prostřednictvím specifikace podmínek v povolení, nebo 

201/2012  § 6 odst. 1  (1) Úroveň znečišťování zjišťuje provozovatel 
a) u znečišťující látky, pro kterou má stanoven specifický emisní limit 

PT  
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obecně závaznými pravidly zajistí, aby se měření emisí uskutečňovala v 

souladu s částí 6 přílohy VII. 
nebo emisní strop, anebo, pokud je tak  výslovně stanoveno v 

prováděcím právním předpisu nebo v povolení provozu, u znečišťující 

látky, pro niž má stanovenu pouze technickou podmínku provozu, a b) u 

stacionárního zdroje a znečišťujících látek uvedených v příloze č. 4 k 

tomuto zákonu. 
  201/2012 

ve znění 

369/2016 

§ 6 odst. 4 a 

5 
(4) Úroveň znečišťování se zjišťuje jednorázovým měřením emisí v 

intervalech stanovených prováděcím právním předpisem nebo 

kontinuálním měřením emisí. 
Jednorázové měření emisí zajišťuje provozovatel prostřednictvím 

autorizované osoby podle § 32 odst. 1 písm. a). Kontinuální měření 

emisí provádí provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 

4 k tomuto zákonu. 
(5) Kontinuálním měřením emisí se zjišťují emise znečišťujících látek a 

provozní parametry uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Ověření 

správnosti výsledků kontinuálního měření zajistí provozovatel 

jednorázovým měřením emisí provedeným autorizovanou 
osobou podle § 32 odst. 1 písm. a) jednou za kalendářní 
rok. Každé 3 kalendářní roky provozovatel zajistí kalibraci 

kontinuálního měření emisí. 

  

  201/2012  Příloha č. 4 

část B bod 

1.4  

1. Kontinuální měření provádí 
1.4. stacionární zdroj, ve kterém probíhají činnosti používající organická 

rozpouštědla (kód 9.1. až 9.24. v příloze č. 2 k tomuto zákonu), pro 

celkový organický uhlík v případě, že se dodržení emisního limitu 
dosahuje zařízením ke snižování emisí a hodinový hmotnostní tok 

celkového organického uhlíku překračuje při projektovaných 

parametrech 10 kg, 

  

Článek 61 
 

Dodržování mezních hodnot emisí 
Mezní hodnoty emisí v odpadních plynech se považují za dodržené, jsou-li 
splněny podmínky stanovené v části 8 přílohy VII. 

415/2012 § 6 písm. a) Vyhodnocení plnění emisních limitů při jednorázovém měření 
Emisní limit se považuje za dodržený, pokud 
 a) průměr výsledků jednotlivých měření koncentrace znečišťující látky 

za celé  jednorázové měření emisí provedené podle § 4 odst. 3 až 7 je 

menší nebo roven hodnotě emisního limitu a současně každá hodnota 

koncentrace znečišťující látky zjištěná jednotlivým měřením je menší 

než 120 % emisního limitu; obdobně se hodnotí dodržení emisního 

limitu, je-li vyjádřen jinou měřitelnou veličinou než hmotnostní 

koncentrací znečišťující látky, 

PT  

  415/2012 § 9 odst. 3 (3) Emisní limit při kontinuálním měření emisí na stacionárních zdrojích 

používajících organická  rozpouštědla se považuje za splněný, pokud 

jsou splněny tyto podmínky 
a) žádná z denních průměrných hodnot nepřekročí hodnoty specifických 

emisních limitů a 
b) žádný hodinový průměr nepřekročí 150 % hodnoty specifických 
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emisních limitů. 
Článek 62 
 

Podávání zpráv o dodržování podmínek 
Provozovatel poskytne příslušnému orgánu na požádání údaje, které 

tomuto příslušnému orgánu umožní ověřit splnění jednoho z těchto 

požadavků: 
a) mezních hodnot emisí v odpadních plynech, mezních hodnot fugitivních 

emisí a mezních hodnot celkových emisí; 
b) požadavků plánu snižování emisí podle části 5 přílohy VII; 
c) výjimky udělené v souladu s čl. 59 odst. 2 a 3. 
To může zahrnovat plán hospodaření s rozpouštědly vypracovaný v 

souladu s částí 7 přílohy VII. 

201/2012 
ve znění 

369/2016 

§ 17 odst. 1 
písm. d) 

(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen 
d) předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání 

informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích, včetně údajů o 

vnášení skleníkových plynů do ovzduší,  
 

PT  

  201/2012 
ve znění 

369/2016 

§ 17 odst. 3 

písm. h), i) 
(3) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu je, kromě povinností uvedených v odstavci 1, dále povinen 
h) předložit inspekci protokol o jednorázovém měření emisí podle § 6 

odst. 4 nebo 5 do 90 dnů od data provedení tohoto měření, 
i) průběžně zaznamenávat, vyhodnocovat a uchovávat výsledky 

jednorázového a kontinuálního měření emisí pro účely kontroly po dobu 

5 let v rozsahu a formě stanovené prováděcím právním předpisem, 

pokud se jedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 4 k tomuto 

zákonu, 

  

  415/2012 Příloha č. 5 

část IV bod 

2 (poslední 

pododst.) 

Vyplněný bilanční list provozovatelé uloží do své provozní evidence a 

na požádání jej poskytují příslušným orgánům ochrany ovzduší současně 

se všemi podklady potřebnými pro ověření správnosti vstupních dat 

použitých pro výpočty. 

  

Článek 63 
 

Podstatná změna stávajících zařízení 
1. Změna maximálního vstupního množství organických rozpouštědel 

stávajícího zařízení, vyjádřeno jako denní průměr, za provozních 

podmínek jiných než uvádění zařízení do provozu, odstavování z provozu 

a údržby se považuje za podstatnou, pokud vede ke zvýšení emisí těkavých 

organických sloučenin o více než 
a) 25 % pro zařízení, které provádí buď činnosti spadající do pásma 

nižších prahových hodnot v případě položek 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 nebo 

17 části 2 přílohy VII, nebo činnosti spadající do některé z ostatních 

položek uvedených v části 2 přílohy VII, a které má roční spotřebu 

rozpouštědel nižší než 10 tun; 
b) 10 % pro všechna ostatní zařízení. 
2. Pokud se na stávajícím zařízení provádí podstatná změna nebo pokud se 

toto zařízení v důsledku podstatné změny poprvé ocitne v oblasti 

působnosti této směrnice, považuje se ta část zařízení, která prošla 

podstatnou změnou, buď za nové zařízení, nebo za stávající zařízení v 

případě, že celkové emise z celého zařízení nepřekračují úroveň, která by 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Ustanovení má deklaratorní charakter a nemá žádné bezprostřední 

dopady do práv fyzických nebo právnických osob, ani do kompetencí 

orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem veřejné správy. 
(Viz výše k definici „stávajícího zařízení“ v čl. 57 odst. 1) 

NT  
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musela být dodržena, pokud by se část zařízení, na níž byla uskutečněna 

podstatná změna, považovala za nové zařízení. 
3. V případě uskutečnění podstatné změny zkontroluje příslušný orgán, 

zda zařízení dodržuje požadavky této směrnice. 
Článek 64 
 

Výměna informací o nahrazování organických rozpouštědel 
Komise pořádá výměnu informací s členskými státy, dotčeným odvětvím a 

nevládními organizacemi podporujícími ochranu životního prostředí o 

používání organických rozpouštědel a jejich potenciálních náhražek a o 

technikách, které mají nejmenší potenciální účinky na ovzduší, vodu, 

půdu, ekosystémy a lidské zdraví. 
Výměna informací se pořádá ke všem těchto otázkám: 
a) použití; 
b) potenciální účinky na lidské zdraví, zejména v případě expozice na 

pracovišti; 
c) potenciální účinky na životní prostředí; 
d) hospodářské důsledky, zejména náklady a přínosy dostupných 

možností. 

  Nerelevantní pro transpozici 
Ustanovení upravuje spolupráci mezi Evropskou komisí a členskými 

státy. 

NT  

Článek 65 část 1 
 

Přístup k informacím 
1. Rozhodnutí příslušného orgánu, včetně nejméně jedné kopie povolení, a 

všechny jeho následné aktualizace se zpřístupní veřejnosti. 
Veřejnosti se dále zpřístupní obecně závazná pravidla vztahující se na 

zařízení a seznam zařízení, jež jsou předmětem povolování a registrace. 
2. Veřejnosti se zpřístupní rovněž výsledky monitorování emisí 

požadovaného podle článku 60, které má příslušný orgán k dispozici. 
3. Odstavce 1 a 2 tohoto článku se použijí s výhradou omezení uvedených 

v čl. 4 odst. 1 a 2 směrnice 2003/4/ES. 

201/2012  
ve znění 
172/2018 
 
 
9936 

§ 30 odst. 1 § 30 
Zpřístupňování informací 

(1) Orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez 

zbytečného odkladu srozumitelné informace o 
a) úrovni znečištění, 
b) stacionárních zdrojích a emisích ze stacionárních a mobilních zdrojů, 
c) připravovaných opatřeních ke snížení úrovně znečištění a 

znečišťování, v dostatečném předstihu umožňujícím vznesení 

připomínek, 
d) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, 

zejména v rámci programů zlepšování kvality ovzduší a 

regulačních řádů, 
e) ochraně klimatického systému Země, 
f) podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o 

závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě 

těchto žádostí, 
g) stanoviscích k politice územního rozvoje, zásadám územního 

rozvoje, územním plánům a regulačním plánům. 

PT  

Článek 66 
 

Oblast působnosti 
Tato kapitola se vztahuje na zařízení na výrobu oxidu titaničitého. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení má deklaratorní charakter a nemá žádné bezprostřední 

dopady do práv fyzických nebo právnických osob, ani do kompetencí 

orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem veřejné správy.  

NT  

Článek 67 
 

Zákaz odstraňování odpadu 
Členské státy zakáží odstraňování níže uvedeného odpadu jeho umístěním 

254/2001 § 39 odst. 1 Závadné látky 
(1) Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními 

PT  
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do jakéhokoli vodního útvaru, moře nebo oceánu: 
a) pevného odpadu; 
b) matečných louhů vznikajících ve fázi filtrace po hydrolýze roztoku 

síranu titaničitého ze zařízení používajících sulfátový proces, včetně 

kyselého odpadu smíchaného s takovými louhy a obsahujícího celkem více 

než 0,5 % volné kyseliny sírové a různé těžké kovy a včetně matečných 

louhů zředěných tak, aby obsahovaly 0,5 % nebo méně volné kyseliny 

sírové; 
c) odpadu ze zařízení používajících chloridový proces obsahujícího více 

než 0,5 % volné kyseliny chlorovodíkové a různé těžké kovy, včetně 

odpadu zředěného tak, aby obsahoval 0,5 % nebo méně volné kyseliny 

chlorovodíkové; 
d) filtračních solí, kalů a kapalných odpadů vznikajících při úpravě 

(koncentraci nebo neutralizaci) s odpadem uvedeným v písmenech b) a c) 

a obsahujících různé těžké kovy, avšak nezahrnujících neutralizované a 

přefiltrované, popřípadě čištěné odpady, které obsahují těžké kovy pouze 

ve stopových množstvích a které mají před jakýmkoli zředěním hodnotu 

pH vyšší než 5,5. 

vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních 

vod (dále jen "závadné látky"). Každý, kdo zachází se závadnými 

látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do 

povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. 
 

Článek 68 
 

Omezování emisí do vody 
Emise ze zařízení do vody nesmějí překročit mezní hodnoty emisí 

stanovené v části 1 přílohy VIII. 

401/2015  Příloha č. 1, 

část B, 
bod 20.12  

 
Výroba oxidu titaničitého sulfátovým procesem:   

pH - 7-10 
NL mg/l 30 
Železo mg/l 8 
Sírany kg/t 800 

 

PT  

Článek 69 
 

Prevence a omezování emisí do ovzduší 
1. Je nutno předejít emisím kapiček kyseliny ze zařízení. 
2. Emise ze zařízení do ovzduší nesmějí překročit mezní hodnoty emisí 

stanovené v části 2 přílohy VIII. 

415/2012 
ve znění 
452/2017 
 

Příloha č. 8, 
část II, bod 
5.2.9.5.2.10 

5.2.9. Sulfátový proces při výrobě oxidu titaničitého (kód 6.21. dle 

přílohy č. 2 zákona)  

Emisní limity [mg/m3] Emisní limit [kg/t]  
Vztažné podmínky 

TZL SO21) SO21) 

502) 
1503) 5004) 6 B 

Vysvětlivky: 
1)  Platí pro oxid siřičitý a oxid sírový vypuštěný ve fázi rozkladu 

PT  
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a kalcinace, včetně kapiček kyseliny v přepočtu na ekvivalent 

SO2. 
2) Platí pro hlavní výpusti. 
3) Platí pro vedlejší výpusti. 
4) Platí pro zařízení na koncentraci kyselého odpadu. 

 
Technická podmínka provozu od 1. ledna 2014: 
Proces musí být vybaven zařízením k předcházení emisí kapek kyseliny 

sírové. 
 
 
5.2.10. Chloridový proces při výrobě oxidu titaničitého (kód 6.22. dle 

přílohy č. 2 zákona) 
Emisní limity [mg/m3] 

Vztažné podmínky 
TZL chlor 

501) 
1502) 

5 
 B 

Vysvětlivky: 
1) Platí pro hlavní výpusti. 
2) Platí pro vedlejší výpusti. 

Článek 70, část 1 
 

Monitorování emisí 
1. Členské státy zajistí monitorování emisí do vody, aby příslušný orgán 

mohl ověřovat dodržování podmínek povolení a článku 68. 
 

254/2001 
ve znění 

150/2010 
413/2005 
20/2004 

§ 21 (1) Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod slouží 

k zajišťování podkladů pro výkon veřejné správy podle tohoto zákona, 

plánování v oblasti vod a k poskytování informací veřejnosti a provádí 

se podle povodí povrchových vod a hydrogeologických rajonů 

podzemních vod. 
 (2) Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod 

zahrnuje zejména 
a) zjišťování množství a jakosti povrchových a podzemních vod včetně 

jejich ovlivňování lidskou činností a zjišťování stavu vodních útvarů a 

ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, 
b) vedení vodní bilance (§ 22 odst. 1), 
c) zřízení, vedení a aktualizace evidence 
1. vodních toků a objektů na nich, jejich dílčích povodí, 

hydrogeologických rajonů a vodních nádrží, 
2. vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých 

PT  
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vodních útvarů, 
3. množství a jakosti povrchových a podzemních vod, stavu vodních 

útvarů a ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních 

útvarů, 
4. odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a 

důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích, 
5. mezinárodních oblastí povodí na území České republiky a dílčích 

povodí (§ 24), 
6. chráněných oblastí přirozené akumulace vod (§ 28), 
7. ochranných pásem vodních zdrojů (§ 30), 
8. zdrojů povrchových a podzemních vod, které jsou využívány nebo u 

kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, 
9. citlivých oblastí (§ 32), 
10. zranitelných oblastí (§ 33), 
11. oblastí povrchových vod využívaných ke koupání (§ 34), 
12. povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro 

život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů (§ 

35), 
13. vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků (§ 56), 
14. záplavových území (§ 66). 
Rozsah a způsob zpracování, ukládání a předávání údajů zahrnutých v 

evidencích, včetně statistických a kartografických dat, do informačních 

systémů veřejné správy (§ 22 odst. 3 a 4) stanoví Ministerstvo 
zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí 

vyhláškou. 
(3) Způsob vymezení hydrogeologických rajonů, vymezení vodních 

útvarů, způsob hodnocení jejich stavu a způsob hodnocení ekologického 

potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů (§ 23a), 

náležitosti programů zjišťování a hodnocení stavu vod (§ 26 odst. 4) 

stanoví Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství 

vyhláškou. 
(4) Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod a 

provozování informačních systémů veřejné správy provádějí správci 

povodí a další odborné subjekty, které za tím účelem pověřuje, zřizuje 

nebo zakládá Ministerstvo zemědělství, popřípadě Ministerstvo 

životního prostředí (dále jen "pověřené odborné subjekty"). Správci 

povodí a pověřené odborné subjekty jsou povinni se při této činnosti 

řídit pokyny svého zakladatele nebo zřizovatele. 
(5) Správci povodí a pověřené odborné subjekty jsou oprávněni 

požadovat pro účely zjišťování a hodnocení stavu povrchových a 

podzemních vod informace od toho, kdo nakládá s povrchovými nebo 
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podzemními vodami, jakož i od správních úřadů, popřípadě orgánů 

územní samosprávy, do jejichž působnosti povolování nakládání s 

uvedenými vodami spadá, nebo které vedou informační systémy podle 

zvláštních právních předpisů;14) ti jsou povinni bezplatně sdělovat data 

správcům povodí a pověřeným odborným subjektům, popřípadě si 

správci povodí a pověřené odborné subjekty mohou u nich tato data 

bezplatně a za jejich pomoci zjišťovat. Ustanovení zvláštních právních 

předpisů chránících utajované informace tím nejsou dotčena. 
(6) Správci povodí a pověřené odborné subjekty poskytují na vyžádání 

bezplatně správním úřadům informace o stavu povrchových a 

podzemních vod; zároveň bezplatně poskytují Ministerstvu zdravotnictví 

informace týkající se nakládání s povrchovými a podzemními vodami v 

ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 

minerálních vod. 
(7) Pro vstup pověřených zaměstnanců správců povodí a pověřených 

odborných subjektů na cizí pozemky, stavby nebo do staveb platí 

obdobně ustanovení § 114 odst. 1 a 2. 
Článek 70, odst. 

2 
2. Členské státy zajistí monitorování emisí do ovzduší, aby příslušný orgán 

mohl ověřovat dodržování podmínek povolení a článku 69. Toto 

monitorování zahrnuje alespoň monitorování emisí podle části 3 přílohy 

VIII. 

201/2012 § 6 odst. 1 (1) Úroveň znečišťování zjišťuje provozovatel 
a) u znečišťující látky, pro kterou má stanoven specifický emisní limit 

nebo emisní strop, anebo, pokud je tak  výslovně stanoveno v 

prováděcím právním předpisu nebo v povolení provozu, u znečišťující 

látky, pro niž má stanovenu pouze technickou podmínku provozu, a b) u 

stacionárního zdroje a znečišťujících látek uvedených v příloze č. 4 k 

tomuto zákonu. 

PT  

  201/2012 Příloha č. 4 

část B bod 

1.5 

1. Kontinuální měření provádí  
1.5. stacionární zdroj na výrobu oxidu titaničitého pro tuhé znečišťující 

látky na hlavním výduchu zdroje, a dále pro oxidy síry z procesu 

rozkladu a kalcinace u sulfátového procesu a  pro chlór  z chloridového 

procesu 

  

Článek 70, odst. 
3 

3. Monitorování se uskutečňuje v souladu s normami CEN, nebo nejsou-li 
normy CEN k dispozici, podle norem ISO nebo jiných vnitrostátních či 

mezinárodních norem, které zajistí získání údajů srovnatelné odborné 

kvality. 

415/2012 § 4 odst. 1 (1) Jednorázové měření emisí musí být reprezentativní a průkazné a 

použitá metoda měření a odběru vzorků musí co nejpřesněji odrážet 

skutečnost o úrovni znečišťování. Tyto požadavky se považují za 

splněné, je-li postupováno podle určených technických norem podle 
zákona o technických požadavcích na výrobky2). Metody a postupy 

odběrů a stanovení znečišťujících látek a doplňkových veličin, pro něž 

je vyžadováno osvědčení o akreditaci, jsou uvedeny v části I přílohy č. 1 

k této vyhlášce. 

PT  

  415/2012 § 7 odst. 1 (1) Kontinuální měření, jeho kalibrace a ověřování správnosti jeho  

výsledků musí být reprezentativní a průkazné a použitá metoda měření a 

odběru vzorků musí co nejpřesněji odrážet skutečnost o úrovni 

znečišťování. 
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Poznám

ka 
 

Tyto požadavky se považují za splněné, je-li postupováno podle 

určených technických norem podle zákona o technických požadavcích 

na výrobky2). 
Článek 71 
 

Příslušné orgány 
Členské státy určí orgány příslušné pro plnění povinností vyplývajících z 

této směrnice. 

76/2002 
ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 28 
 

Státní správu podle tohoto zákona vykonávají 
a) ministerstvo, 
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
c) Ministerstvo zemědělství, 
d) Ministerstvo zdravotnictví, 
e) krajské úřady, 
f) inspekce, 
g) krajské hygienické stanice19). 

PT  

  76/2002 
ve znění 

222/2006 
25/2008 
69/2013 
183/2017 

§ 29 Ministerstvo  
a) vykonává vrchní státní dozor a je ústředním orgánem státní správy 

podle tohoto zákona, 
b) rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení, 

jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí 

dotčeného státu, 
c) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím krajského úřadu, 
d) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím inspekce, 
e) provádí přezkum závazných podmínek integrovaného povolení pro 

zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní 

prostředí dotčeného státu, 
f) zabezpečuje z hlediska vlivů nejlepších dostupných technik na životní 

prostředí a v oblasti, která není v působnosti Ministerstva průmyslu a 

obchodu, Ministerstva zemědělství nebo Ministerstva zdravotnictví, 

sledování vývoje nejlepších dostupných technik obsažených v 

dokumentech Evropské unie, zajišťuje překlady těchto dokumentů, 

jejich zveřejňování a výklad, zajišťuje činnost příslušných technických 

pracovních skupin a předává informace o vývoji nejlepších dostupných 

technik, 
g) hodnotí v oblasti své působnosti aplikaci nejlepších dostupných 

technik a podílí se na zabezpečení systému výměny informací o 

nejlepších dostupných technikách, 
h) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Ministerstvem 

zemědělství v oblasti jejich působnosti zajišťuje přípravu pozic České 

republiky k závěrům o nejlepších dostupných technikách, 
i) předává výsledky hodnocení aplikace nejlepších dostupných technik 

příslušným správním úřadům a příslušným orgánům Evropské unie a 
zastupuje Českou republiku ve výboru podle čl. 75 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/75/EU, 
j) provádí metodickou činnost v oblasti vymezené tímto zákonem, 
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ka 
 

k) plní úkoly vyplývající ze vztahu k Evropské unii v oblasti vymezené 

tímto zákonem, podává zprávy o plnění příslušných směrnic Evropské 

unie a koordinuje převzetí a zavádění práva Evropské unie v oblasti 

vymezené tímto zákonem, ve vztahu k Evropské unii zajišťuje výstupy 

ze systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, a 

jmenování členů pracovních skupin zřízených na základě čl. 13 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, 
l) v pochybnostech vydává stanoviska k zařazování činností do 

působnosti tohoto zákona, 
m) spravuje informační systém integrované prevence, 
n) je příslušným správním úřadem pro řízení vedená k zařízením na 

území jiných států Evropské unie spadajícím do působnosti směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, jejichž provoz může 

významně negativně ovlivnit životní prostředí České republiky, 
o) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem 

zemědělství koordinuje a zabezpečuje podporu, vývoj a rozvoj nově 

vznikajících technik, 
p) ve zvláště složitých případech si může vyhradit pravomoc úřadu 

prvního stupně v řízení o vydání integrovaného povolení nebo jeho 

změně, 
q) vydává předběžnou informaci o žádosti podle § 3a pro zařízení, jehož 

provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného 

státu, 
r) vede Seznam odborně způsobilých osob podle § 6; ve spolupráci s 

Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem průmyslu a obchodu 

provádí ověřování výkonu funkce odborně způsobilé osoby, 
s) jmenuje zástupce České republiky do výborů a komisí založených na 

základě ustanovení právních předpisů Evropské unie v oblasti 

integrované prevence a omezování znečištění1) nebo na základě 

mezinárodních úmluv v této oblasti, jimiž je Česká republika vázána, 
t) schvaluje základní zprávu podle § 4a u zařízení, jehož provoz může 

významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu, 
u) rozhoduje o přestupcíchpodle § 37 u zařízení, jehož provoz může 

významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu, a o 

přestupcíchpodle § 37 odst. 3, 
v) spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu na zveřejňování 

informací o nejlepších dostupných technikách a nově vznikajících 

technikách. 
  76/2002 

ve znění 

69/2013 

§ 30 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
a) zabezpečuje pro kategorie činností uvedených v bodech 1 až 4, 6.1 až 

6.3 a 6.7 až 6.10 v příloze č. 1 k tomuto zákonu sledování nejlepších 
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Poznám
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dostupných technik obsažených v dokumentech Evropské unie, zajišťuje 

překlady těchto dokumentů, zveřejňuje tyto dokumenty, včetně svého 

výkladu k nim, zajišťuje činnost příslušných technických pracovních 

skupin, navrhuje členy pracovních skupin zřízených na základě čl. 13 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU a poskytuje 

informace o vývoji nejlepších dostupných technik, 
b) vyjadřuje se v oblasti své působnosti [písmeno a)] k odvolání nebo k 

rozkladu proti rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení, 
c) hodnotí v oblasti své působnosti aplikaci nejlepších dostupných 

technik a podílí se na zabezpečení systému výměny informací o 

nejlepších dostupných technikách, 
d) v oblasti své působnosti společně s ministerstvem zajišťuje přípravu 

pozic České republiky k závěrům o nejlepších dostupných technikách, 
e) společně s ministerstvem zajišťuje podporu a hodnocení nově 

vznikajících technik, 
f) poskytuje ministerstvu podněty k vývoji informačního systému 

integrované prevence, 
g) spolupracuje s ministerstvem v rámci své působnosti při zápisu do 

Seznamu odborně způsobilých osob podle § 6 a ověřování výkonu 

funkce odborně způsobilých osob, 
h) ve spolupráci s ministerstvem a Ministerstvem zemědělství zajišťuje 

zveřejňování informací o nejlepších dostupných technikách a nově 

vznikajících technikách. 
  76/2002 

ve znění 

222/2006 
69/2013 

§ 31 Ministerstvo zemědělství 
a) zabezpečuje v oblasti své působnosti, tj. z hlediska nejlepších 

dostupných technik pro kategorie činností 6.4, 6.5 a 6.6 uvedené v 

příloze č. 1 k tomuto zákonu, sledování těchto technik obsažených v 

dokumentech Evropské unie, zajišťuje překlady těchto dokumentů, 

zveřejňuje tyto dokumenty, včetně svého výkladu k nim, zajišťuje 

činnost příslušných technických pracovních skupin, navrhuje členy 

pracovních skupin zřízených na základě čl. 13 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/75/EU a poskytuje informace o vývoji 

nejlepších dostupných technik, 
b) vyjadřuje se v oblasti své působnosti [písmeno a)] k odvolání nebo k 

rozkladu proti rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení, 
c) hodnotí v oblasti své působnosti aplikaci nejlepších dostupných 

technik a podílí se na zabezpečení systému výměny informací o 

nejlepších dostupných technikách, 
d) v oblasti své působnosti společně s ministerstvem zajišťuje přípravu 

pozic České republiky k závěrům o nejlepších dostupných technikách, 
e) společně s ministerstvem zajišťuje podporu a hodnocení nově 
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ka 
 

vznikajících technik, 
f) poskytuje ministerstvu podněty k vývoji informačního systému 

integrované prevence, 
g) spolupracuje s ministerstvem v rámci své působnosti při zápisu do 

Seznamu odborně způsobilých osob podle § 6 a ověřování výkonu 

funkce odborně způsobilých osob, 
h) spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu na zveřejňování 

informací o nejlepších dostupných technikách a nově vznikajících 

technikách. 
  76/2002  § 32 Ministerstvo zdravotnictví se vyjadřuje v oblasti své působnosti k 

odvolání nebo k rozkladu proti rozhodnutí o žádosti o vydání 

integrovaného povolení. 

  

  76/2002 
ve znění 

222/2006 
25/2008 
69/2013 
183/2017 

§ 33 Krajský úřad 
a) rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení s výjimkou 

zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní 

prostředí dotčeného státu, 
b) provádí přezkum závazných podmínek integrovaného povolení s 

výjimkou integrovaného povolení pro zařízení, jehož provoz může 

významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu, 
c) rozhoduje o přestupcíchpodle § 37, 
d) vyzývá provozovatele zařízení k podání žádosti o vydání 

integrovaného povolení nebo žádosti o změnu integrovaného povolení, 
e) hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik a předává informace o 

jejich vývoji příslušným správním úřadům a podílí se na systému 

výměny informací o nejlepších dostupných technikách, 
f) vydává rozhodnutí o omezení nebo o zastavení provozu zařízení nebo 

jeho části podle § 19b odst. 3 až 5, 
g) je dotčeným správním orgánem v řízení podle tohoto zákona v 

případě zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit 

životní prostředí dotčeného státu, 
h) schvaluje základní zprávu podle § 4a, 
i) ukládá opatření k nápravě podle § 19b odst. 1 a 2, 
j) provádí místní šetření za účelem zjištění, zda se na zařízení vztahuje 

povinnost mít integrované povolení, 
k) na žádost provozovatele zařízení vydává předběžnou informaci o 
žádosti podle § 3a, 
l) informuje ministerstvo o udělení výjimek z úrovní emisí spojených s 

nejlepšími dostupnými technikami podle § 14 odst. 5, 
m) zveřejňuje prostřednictvím informačního systému integrované 

prevence údaje stanovené tímto zákonem, 
n) poskytuje ministerstvu podněty k vývoji informačního systému 
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ka 
 

integrované prevence, 
o) je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení a při vydání 

kolaudačního souhlasu podle jiného právního předpisu24), pokud se 

vydání rozhodnutí, stanovisek, vyjádření nebo souhlasů podle zvláštních 

právních předpisů6) , které jsou podkladem pro vydání územního 

rozhodnutí, stavebního povolení nebo kolaudačního souhlasu podle 

jiného právního předpisu24), nahrazuje postupem v řízení o vydání 

integrovaného povolení podle tohoto zákona. 
  76/2002 

ve znění 

222/2006  
25/2008 
69/2013 
183/2017 

§ 34 Inspekce  
a) kontroluje plnění povinností stanovených tímto zákonem a povinností 

stanovených integrovaným povolením v oblasti životního prostředí, 
b) omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části podle § 19b 

odst. 3 nebo 5, 
c) rozhoduje o přestupcíchpodle § 37, 
d) zveřejňuje zprávy z kontrol prostřednictvím informačního systému 

integrované prevence, 
e) ukládá opatření k nápravě podle § 19b odst. 1 a 2, 
f) zpracovává plány kontrol na příslušný kalendářní rok podle § 20b 

odst. 3, 
g) zpracovává programy běžných kontrol podle § 20b odst. 5, 
h) informuje úřad a krajskou hygienickou stanici o plánovaných 

kontrolách, uložených pokutách a opatřeních k nápravě 

  

  76/2002 
ve znění 

222/2006  
25/2008 
69/2013 
183/2017 

§ 35 Krajská hygienická stanice 
a) posuzuje žádost z hlediska ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany 

před nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření, 
b) kontroluje plnění závazných podmínek stanovených v integrovaném 

povolení k ochraně veřejného zdraví v oblasti ochrany před 

nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření, 
c) omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části, pokud by 

jeho dalším provozem nastalo nebo hrozí závažné poškození zdraví 

člověka z důvodu nepříznivých účinků hluku, vibrací a neionizujícího 

záření, 
d) rozhoduje o přestupcíchpodle § 37, 
e) zveřejňuje zprávy z kontrol v informačním systému integrované 

prevence, 
f) informuje úřad a inspekci o plánovaných kontrolách a uložených 

pokutách. 

  

  201/2012 
 
9936 

§ 27 odst. 1 Orgány ochrany ovzduší vykonávající správní 
činnosti na úseku ochrany ovzduší 
(1) Správní činnosti na úseku ochrany ovzduší vykonávají 
tyto orgány ochrany ovzduší 
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a) ministerstvo, 
b) Ministerstvo zdravotnictví, 
c) inspekce, 
d) Česká obchodní inspekce, 
e) krajské úřady, 
f) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
g) obecní úřady, 
h) celní úřady a 
i) Ministerstvo zemědělství. 

Článek 72 
 

Podávání zpráv členskými státy 
1. Členské státy zajistí, aby měla Komise k dispozici informace o 
uplatňování této směrnice, o reprezentativních údajích o emisích a 

ostatních formách znečištění, o mezních hodnotách emisí, o uplatňování 

nejlepších dostupných technik v souladu s články 14 a 15, zejména o 

udělení výjimek v souladu s čl. 15 odst. 4, a o pokroku ve vývoji a 

používání nově vznikajících technik v souladu s článkem 27. Členské státy 

předkládají tyto informace v elektronické podobě. Členské státy 

předkládají tyto informace v elektronické podobě. 
2. Druh, formát a četnost informací, které mají být poskytovány podle 

odstavce 1, se stanoví regulativním postupem podle čl. 75 odst. 2. Přitom 

se stanoví, kterých konkrétních činností a znečišťujících látek se mají 

údaje podle odstavce 1 týkat. 
3. U všech spalovacích zařízení, na která se vztahuje kapitola III této 

směrnice, provádějí členské státy ode dne 1. ledna 2016 jednou ročně 

inventuru emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku a tuhých znečišťujících 

látek a energetického příkonu. 
S ohledem na agregační pravidla uvedená v článku 29 se příslušnému 

orgánu předkládají pro každé spalovací zařízení tyto údaje: 
a) celkový jmenovitý tepelný příkon (MW) spalovacího zařízení; 
b) druh spalovacího zařízení: kotel, plynová turbína, plynový motor, 

naftový motor, jiné (s uvedením druhu zařízení); 
c) datum zahájení provozu spalovacího zařízení; 
d) celkové roční emise (v tunách za rok) oxidu siřičitého, oxidů dusíku a 

tuhých znečišťujících látek (jako celkových suspendovaných částic); 
e) počet provozních hodin spalovacího zařízení; 
f) celkovou roční výši energetického příkonu vztaženou na výhřevnost 

(TJ/rok) rozčleněnou na tyto kategorie paliva: černé uhlí, hnědé uhlí, 

biomasa, rašelina, ostatní tuhá paliva (s uvedením druhu), kapalná paliva, 

zemní plyn, ostatní plyny (s uvedením druhu). 
Údaje, které jsou každý rok získávány pro jednotlivá zařízení v rámci 

těchto inventur, se na požádání zpřístupní Komisi. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení upravuje spolupráci mezi členskými státy a Evropskou 

komisí. (poskytování informací ) 
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Přehled inventur se zpřístupní Komisi každé tři roky, a to během dvanácti 

měsíců po skončení posuzovaného tříletého období. V tomto přehledu jsou 
samostatně uváděny údaje pro spalovací zařízení v rafineriích. 
Komise do 24 měsíců po skončení posuzovaného tříletého období 

zpřístupní členských státům a veřejnosti přehled obsahující srovnání a 

vyhodnocení údajů z těchto inventur, v souladu se směrnicí 2003/4/ES. 
4. Počínaje 1. lednem 2016 členské státy každý rok předkládají Komisi 

zprávy obsahující tyto údaje: 
a) pro spalovací zařízení, na něž se vztahuje článek 31, obsah síry v 

používaných domácích tuhých palivech a dosažený stupeň odsíření, v 

průměru za každý měsíc; v průběhu prvního roku uplatňování článku 31 se 

uvádí také technické odůvodnění, proč není možné splnit mezní hodnoty 

emisí uvedené v čl. 30 odst. 2 a 3; a 
b) pro spalovací zařízení, jejichž roční provoz v klouzavém průměru za pět 

let nepřesahuje dobu 1500 provozních hodin za rok, počet provozních 

hodin za rok. 
Článek 73 
 

Přezkum 
1. Do 7. ledna 2016 a poté každé tři roky předloží Komise Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu obsahující posouzení uplatňování této směrnice, 

vycházející z informací uvedených v článku 72. 
Zpráva obsahuje hodnocení týkající se nezbytných opatření na úrovni Unie 

v podobě přijetí nebo aktualizace celounijních minimálních požadavků pro 

mezní hodnoty emisí a pravidla monitorování a dosahování souladu pro 

činnosti v rámci závěrů o BAT přijatých v období předchozích tří let, a to 

na základě těchto kritérií: 
a) vliv daných činností na životní prostředí jako celek; a 
b) stav uplatňování nejlepších dostupných technik u dotčených činností. 
Hodnocení zohlední stanovisko fóra uvedeného v čl. 13 odst. 4. 
Kapitola III a příloha V této směrnice jsou chápány tak, že představují 

celounijní minimální požadavky v případě velkých spalovacích zařízení. 
V případě potřeby se ke zprávě přiloží legislativní návrhy. Je-li v 
hodnocení uvedeném v druhém pododstavci tato potřeba zjištěna, obsahují 

legislativní návrhy ustanovení týkající se stanovení nebo aktualizace 
celounijních minimálních požadavků pro mezní hodnoty emisí a pravidla 

monitorování a posouzení souladu pro dotčené činnosti. 
2. Komise do 31. prosince 2012 přezkoumá potřebu kontrolovat emise: 
a) ze spalování paliva v zařízeních s celkovým jmenovitým tepelným 

příkonem nižším než 50 MW, 
b) z intenzivního chovu dobytka a 
c) z rozmetávání hnojiv. 
Komise výsledky tohoto přezkumu sdělí Evropskému parlamentu a Radě a 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  
Ustanovení upravuje kompetence a činnost Evropské komise. 
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případně je doplní legislativním návrhem. 
3. Do 31. prosince 2011 předloží Komise v příloze I Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu o stanovení: 
a) jednotlivých prahových hodnot kapacity pro chov různých druhů 

drůbeže, včetně specifického případu křepelek; 
b) prahových hodnot kapacity pro současný chov různých druhů zvířat v 

témže zařízení. 
Komise výsledky tohoto přezkumu sdělí Evropskému parlamentu a Radě a 

případně je doplní legislativním návrhem. 
Článek 74 
 

Změny příloh 
Aby mohla být ustanovení této směrnice přizpůsobena vědeckému a 

technickému pokroku na základě nejlepších dostupných technik, přijímá 

Komise akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 76 a za 

podmínek uvedených v článcích 77 a 78, pokud jde o přizpůsobení části 3 

a 4 přílohy V, části 2, 6, 7 a 8 přílohy VI a části 5, 6, 7 a 8 přílohy VII 

tomuto vědeckému a technickému pokroku. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení zakládá kompetenci Evropské komise. 

NT  

Článek 75 
 

Postup projednávání ve výboru 
1. Komisi je nápomocen výbor. 
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 

1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. 
Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení upravuje spolupráci orgánů EU. 

NT  

Článek 76 
 

Výkon přenesení pravomoci 
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 48 odst. 5 

a článku 74 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 6. ledna 2011. Komise 

vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději šest měsíců před 

koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky 

prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud je Evropský parlament nebo 

Rada nezruší v souladu s článkem 77. 
2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 
3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá 

podmínkám stanoveným v článcích 77 a 78. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení zakládá kompetenci Evropské komise. 

NT  

Článek 77 
 

Zrušení přenesení pravomoci 
1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v 

čl. 48 odst. 5 a článku 74 kdykoli zrušit. 
2. Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit 

přenesení pravomoci, vyvine úsilí v přiměřené lhůtě před přijetím 

konečného rozhodnutí informovat druhý orgán a Komisi a uvede 

pravomoci, jejichž přenesení by mělo být zrušeno, a možné důvody tohoto 

zrušení. 
3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení upravuje pravomoci orgánů EU. 

NT  
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určených. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, 

který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v 

přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské 

unie. 
Článek 78 
 

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci 
1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené 

pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva 

měsíce. 
2. Pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě stanovené v odstavci 1 

námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, zveřejní se akt v 

Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm 

stanoveným. 
Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku 

Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím tohoto období, pokud 

Evropský parlament i Rada informují Komisi o tom, že nehodlají vyslovit 

námitky. 
3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu 

Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky ve lhůtě stanovené v 

odstavci 1. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené 

pravomoci, je odůvodní. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení upravuje pravomoci orgánů EU. 

NT  

Článek 79 
 

Sankce 
Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 

na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a 

odrazující. Členské státy oznámí takto stanovené sankce Komisi do 7. 

ledna 2013 a neprodleně jí oznámí všechny následné změny těchto 

ustanovení. 

201/2012 §22  § 22 
 
Opatření ke zjednání nápravy a zastavení provozu stacionárního zdroje 
 (1) V případě, že provozovatel neplní povinnosti stanovené 

tímto zákonem nebo povolením provozu, jsou inspekce nebo obecní 

úřad obce s rozšířenou působností oprávněny uložit provozovateli 

provést v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy. Pokud 

provozovatel opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě 

neprovedl, jsou inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností 

oprávněny vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje. K 

uložení nápravného opatření u fyzických osob je příslušný obecní úřad 

obce s rozšířenou působností. K uložení nápravného opatření u 

právnických osob a podnikajících fyzických osob v případě, že se jedná 

o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu, je příslušná 

inspekce; v případě, že se nejedná o stacionární zdroj uvedený v příloze 

č. 2 k tomuto zákonu, je příslušná inspekce nebo obecní úřad obce s 

rozšířenou působností. 
 (2) V případě, že provozovatel provozuje stacionární zdroj 

uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu bez povolení provozu, rozhodne 

inspekce o zastavení provozu tohoto zdroje. 
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 (3) Odvolání proti rozhodnutí o zastavení provozu podle 

odstavců 1 a 2 nemá odkladný účinek. 
 (4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo inspekce 

uloží podle potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci 

provozovatele, který není původcem závadného stavu. Povinnosti 

plynoucí z opatření ke zjednání nápravy a rozhodnutí o zastavení 

provozu stacionárního zdroje uložené provozovateli podle odstavců 1 a 

2 přecházejí na jejich právní nástupce. 
 (5) Rozhodnutí o uložení nápravného opatření zasílá inspekce 

bez zbytečného odkladu na vědomí příslušnému krajskému úřadu. 
  201/2012 

ve znění 

369/2016
183/2017 
172/2018 
 

§ 23 § 23 
 
Přestupky  
 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než 

suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami, 
b) jako provozovatel stacionárního zdroje neuvede do provozu nebo 

neprovozuje stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související s 

provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv 

na úroveň znečištění v souladu s podmínkami pro provoz tohoto 

stacionárního zdroje stanovenými tímto zákonem, jeho prováděcími 

právními předpisy a výrobcem podle § 17 odst. 1 písm. a), 
c) jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje přípustnou 

tmavost kouře podle § 17 odst. 1 písm. b), 
d) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

c) spaluje ve stacionárním zdroji paliva neurčená výrobcem 

stacionárního zdroje, 
e) jako provozovatel stacionárního zdroje nepředloží příslušnému 

orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst. 1 písm. 

d), 
f) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 5 

spaluje ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném 

příkonu 300 kW a nižším hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly 

nebo proplástky, 
g) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

g) provozuje stacionární zdroj nesplňující požadavky podle přílohy č. 11 

k tomuto zákonu, nebo 
h) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

h) neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně 

způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto 

spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu 
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úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly. 
 (2) Za přestupek lze uložit pokutu 
 do 
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), f) 

nebo g), 
b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo h). 

  201/2012 
ve znění 
183/2017 

§ 24 § 24 
 
Společná ustanovení k přestupkům 
 (1) Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní úřad 

obce s rozšířenou působností. 
 (2) Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad. Příjem z pokuty 

uložené obecním úřadem obce s rozšířenou působností je příjmem obce 

s rozšířenou působností. 

  

  201/2012 
ve znění 

382/2015 
369/2016 
183/2017 
172/2018 

§ 25 1   

  201/2012 
ve znění 

369/2016 
183/2017 

§ 26 § 26 
Společná ustanovení  k přestupkům právnických a podnikajících 

fyzických osob 
 . 
(1) Přestupky uvedené v § 25, s výjimkou § 25 odst. 1 písm. a) až c) a § 

25 odst. 6 písm. a) až h), jsou-li spáchány v souvislosti s provozem 

stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, 

projednává inspekce. Jsou-li spáchány v souvislosti s provozem 

stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu nebo nejsou spáchány v souvislosti s provozem stacionárních 

zdrojů, projedná je inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou 

působností. Přestupek projedná ten z příslušných správních orgánů, 

který dříve zahájil řízení, nebo bylo-li řízení zahájeno v týž den, tak 

obecní úřad obce s rozšířenou působností. O zahájení řízení o uložení 

pokuty se inspekce a obecní úřad obce s rozšířenou působností vzájemně 

informují. Přestupky uvedené v § 25 odst. 5 a v § 25 odst. 6 písm. i) 

projednává inspekce. 
 
(2) Rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek spáchaný v souvislosti s 

provozem stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu zasílá inspekce bez zbytečného odkladu na vědomí příslušnému 
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krajskému úřadu. 
 
(3) Přestupky uvedené v § 25 odst. 6 písm. d) až h) projednává celní 

úřad. Přestupky uvedené v § 25 odst. 1 písm. a) až c) a p) a v § 25 odst. 

6 písm. a) až c) projednává Česká obchodní inspekce. 
 
(4) Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad. Příjem z pokuty uložené 

obecním úřadem obce s rozšířenou působností připadá do rozpočtu obce, 

jejíž úřad pokutu uložil. Polovina příjmu z pokuty uložené inspekcí 

připadá do rozpočtu obce, na jejímž území je provozována činnost 

pokutou postiženého provozovatele, přičemž tento příjem je účelově 

určen k ochraně životního prostředí, a polovina je příjmem Státního 

fondu životního prostředí České republiky. Příjmy z pokut uložených 

inspekcí obci a z pokut uložených celním úřadem a Českou obchodní 

inspekcí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České 

republiky. 
Článek 80 
 

Provedení 
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro 

dosažení souladu s článkem 2, čl. 3 body 8, 11 až 15, 18 až 23, 26 až 30 a 

34, 38 a 41, čl. 4 odst. 2 a 3, článkem 7, články 8 a 10, čl. 11 písm. e) a h), 

čl. 12 odst. 1 písm. e) a h), čl. 13 odst. 7, čl. 14 odst. 1 písm. c) bodem ii) a 

písm. d), e), f) a h) a odst. 2 až 7, čl. 15 odst. 2 až 5, články 16, 17 a 19, čl. 

21 odst. 2 až 5, články 22, 23, 24, 27, 28 a 29, čl. 30 odst. 1, 2, 3, 4, 7 a 8, 

články 31 až 36, články 38 a 39, čl. 40 odst. 2 a 3, články 42 a 43, čl. 45 

odst. 1, článkem 58, čl. 59 odst. 5, článkem 63, čl. 65 odst. 3, články 69 až 

72 a článkem 79 a s prvním pododstavcem a body 1.1 a 1.4, bodem 2.5 

písm. b), body 3.1, 4 a 5, bodem 6.1 písm. c), bodem 6.4 písm. b) a body 

6.6, 6.10 a 6.11 přílohy I, přílohou II, bodem 12 přílohy III, přílohou V, 

částí 1 písm. b), částí 4 body 2.2, 2.4, 3.1 a 3.2, částí 6 body 2.5 a 2.6 a 

částí 8 bodem 1.1 písm. d) přílohy VI, částí 4 bodem 2, částí 5 bodem 1 a 

částí 7 bodem 3 přílohy VII a částí 1 bodem 1 a bodem 2 písm. c), částí 2 

body 2 až 3 a částí 3 přílohy VIII do 7. ledna 2013. 
Tyto předpisy použijí od téhož dne. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. 

Způsob odkazu si stanoví členské státy. 
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. Jde o stanovení lhůt pro 
transpozici. 
 

NT  

Článek 81 
 

Zrušení 
1. Směrnice 78/176/EHS, 82/883/EHS, 92/112/EHS, 1999/13/ES, 

2000/76/ES a 2008/1/ES ve znění aktů uvedených v části A přílohy IX se 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení se netýká členských států. 

NT  
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zrušují s účinkem ode dne 7. ledna 2014, aniž jsou dotčeny povinnosti 

členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v části B 

přílohy IX ve vnitrostátním právu. 
2. Směrnice 2001/80/ES ve znění aktů uvedených v části A přílohy IX se 

zrušuje s účinkem od dne 1. ledna 2016, aniž jsou dotčeny povinnosti 

členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v části B 

přílohy IX ve vnitrostátním právu. 
3. Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici v 

souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze X. 
Článek 82 část 1 
 

Přechodná ustanovení 
1. Na zařízení provozující činnosti uvedené v bodě 1.1 pro činnosti s 

celkovým jmenovitým tepelným příkonem více než 50 MW, bodech 1.2 a 

1.3, bodě 1.4 písm. a), bodech 2.1 až 2.6, bodech 3.1 až 3.5, bodech 4.1 až 

4.6 pro činnosti týkající se výroby chemickým zpracováním, bodech 5.1 a 

5.2 pro činnosti, na které se vztahuje směrnice 2008/1/ES, bodě 5.3 písm. 

a) bodech i) a ii), bodě 5.4, bodě 6.1 písm. a) a b), bodech 6.2 a 6.3, bodě 

6.4. písm. a), písm. b) pro činnosti, na které se vztahuje směrnice 

2008/1/ES a písm. c) a bodech 6.5 až 6.9 přílohy I, která jsou v provozu, 

kterým bylo uděleno povolení nebo jejichž provozovatelé podali úplnou 

žádost o povolení před 7. lednem 2013 a která byla uvedena do provozu 

nejpozději 7. ledna 2014, použijí členské státy právní a správní předpisy 

přijaté v souladu s čl. 80 odst. 1 ode dne 7. ledna 2014, s výjimkou 

kapitoly III a přílohy V. 

69/2013 Čl. II bod 1 1. Na zařízení uvedená do provozu před 7. lednem 2013, zařízení, pro 

něž bylo vydáno pravomocné integrované povolení, nebo zařízení, 

jejichž provozovatelé podali úplnou žádost o vydání integrovaného 

povolení před 7. lednem 2013 a která byla uvedena do provozu 

nejpozději 7. ledna 2014, se do 7. ledna 2014, není-li v bodě 2 stanoveno 

jinak, použije zákon č. 76/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, pokud jde o zařízení, v nichž jsou provozovány 

činnosti uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bodech 
a) 1.1 s výjimkou spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém 

tepelném příkonu 50 MW, 
b) 1.2 a 1.3, 
c) 1.4 písm. a), 
d) 2.1 až 2.6, 
e) 3.1 až 3.5, 
f) 4.1 až 4.6 s výjimkou výroby na základě biologických procesů, 
g) 5.1 s výjimkou činností uvedených pod písmeny e), h) a k), 
h) 5.2 písm. a) s výjimkou odstranění nebo využití ostatního odpadu v 

zařízeních určených k tepelnému zpracování odpadu při kapacitě větší 

než 3 t za hodinu, nejedná-li se výhradně o využití nebo odstranění 

komunálního odpadu, 
i) 5.3 písm. a) podbodech 1 a 2, 
j) 5.4, 
k) 6.1 písm. a) a b), 
l) 6.2 a 6.3, 
m) 6.4 písm. a), 
n) 6.4 písm. b) podbodu 1, 
o) 6.4 písm. b) podbodu 2 s výjimkou činností provozovaných v 

zařízeních, která nejsou žádný rok v nepřetržitém provozu po dobu delší 

než 90 po sobě jdoucích dnů a jejichž výrobní kapacita je větší než 600 t 

za den a současně nepřekračuje 300 t za den v průměru za čtvrtletí, 
p) 6.4 písm. c) a 

PT  
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q) 6.5 až 6.9. 
Článek 82 část 2 2. Na zařízení provozující činnosti uvedené v bodě 1.1 pro činnosti s 

celkovým jmenovitým tepelným příkonem 50 MW, bodě 1.4 písm. b), 

bodech 4.1 až 4.6 pro činnosti týkající se výroby biologickým 

zpracováním, bodech 5.1 a 5.2 pro činnosti na které se nevztahuje 

směrnice 2008/1/ES, bodě 5.3 písm. a), bodech iii), iv) a v), bodě 5.3 písm. 

b), bodech 5.5 a 5.6, bodě 6.1 písm. c), bodě 6.4 písm. b) pro činnosti, na 

které se nevztahuje směrnice 2008/1/ES, a bodech 6.10 a 6.11 přílohy I, 

která jsou v provozu před 7. lednem 2013, použijí členské státy právní a 

správní předpisy přijaté v souladu s touto směrnicí ode dne 7. července 

2015, s výjimkou kapitol III a IV a příloh V a VI. 

69/2013 Čl. II bod 3 3. Provozovatelé zařízení, v nichž jsou provozovány činnosti uvedené v 

příloze č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, která byla uvedena do provozu před 7. lednem 

2013 a nevztahuje se na ně bod 1, jsou povinni mít pro toto zařízení 

nejpozději k 7. červenci 2015 integrované povolení podle § 13 odst. 3 

zákona č. 76/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, mají-li v úmyslu provozovat tato zařízení po 7. červenci 

2015. 

PT  

Článek 82 část 3 

a 4 
3. Na spalovací zařízení uvedená v čl. 30 odst. 2 použijí členské státy 

právní a správní předpisy přijaté v souladu s čl. 80 odst. 1, aby bylo 

dosaženo souladu s kapitolou III a přílohou V, od 1. ledna 2016. 
4. Na spalovací zařízení uvedená v čl. 30 odst. 3 členské státy ode dne 7. 

ledna 2013 již dále nepoužívají směrnici 2001/80/ES. 

415/2012 § 29 odst. 1 (1) Specifické emisní limity stanovené v § 14 odst. 1 se uplatní od 1. 

ledna 2016. Do 31. prosince 2015 platí pro spalovací stacionární zdroje, 

kterým bylo vydáno první povolení provozu, nebo obdobné povolení 

podle dřívějších právních předpisů, před 27. Listopadem 2002 nebo pro 

něž byla podána kompletní žádost o první povolení provozu před tímto 

datem a byly uvedeny do provozu nejpozději 27. listopadu 2003, 

specifické emisní limity stanovené v tabulce 3 části I přílohy č. 2 a pro 
spalovací stacionární zdroje, kterým bylo vydáno první povolení 

provozu nebo obdobné povolení podle dřívějších právních předpisů mezi 
27. listopadem 2002 a 7. lednem 2013 nebo byly uvedeny 
do provozu mezi 27. listopadem 2003 a 7. lednem 2014, specifické 
emisní limity stanovené v tabulce 4 části I přílohy č. 2. 

PT  

Článek 82, část 5 5. Na spalovací zařízení, která spoluspalují odpad, se část 4 bod 3.1 

přílohy VI použije 
a) do dne 31. prosince 2015 v případě spalovacích zařízení uvedených v čl. 

30 odst. 2; 
b) ode dne 7. ledna 2013 v případě spalovacích zařízení uvedených v čl. 30 

odst. 3. 

415/2012 Příloha č. 4 

část I bod 

2.2.1 

2.2.1. Hodnoty Cproc, vyjádřené jako denní průměrné hodnoty, pro 

spalovací stacionární zdroje s výjimkou plynových turbín a 

plynových motorů platné do 31. prosince 2015 

PT  

Článek 82, část 6 6. Na spalovací zařízení, která spoluspalují odpad, se část 4 bod 3.2 

přílohy VI použije 
a) ode dne 1. ledna 2016 v případě spalovacích zařízení uvedených v čl. 30 

odst. 2; 
b) ode dne 7. ledna 2013 v případě spalovacích zařízení uvedených v čl. 30 

odst. 3. 

415/2012 Příloha č. 4 

část I bod 

2.2.2 

2.2.2. Hodnoty Cproc pro spalovací stacionární zdroje s výjimkou 

plynových turbín a plynových motorů platné od 1. ledna 2016 
 

PT  

Článek 82, část 7 

a 9 
7. Článek 58 se použije ode dne 1. června 2015. Do té doby látky nebo 

směsi, které jsou z důvodu obsahu těkavých organických sloučenin 

klasifikovány podle nařízení (ES) č. 1272/2008 jako karcinogenní, 

mutagenní nebo toxické pro reprodukci a kterým jsou přiřazeny standardní 

věty o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F či 

standardní věty označující specifickou rizikovost R45, R46, R49, R60 

415/2012 § 28 odst. 6 (6) Těkavé organické látky, které jsou klasifikovány jako látky 

karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci a jimž jsou přiřazeny 

standardní věty o nebezpečnosti ,H340, H350, H350i, H360D nebo 

H360F, s výjimkou benzinu, mohou být do 31. května 2015 zároveň 

označeny větami označujícími specifickou rizikovost R45, R46, R49, 

R60 nebo R61. Halogenované těkavé organické látky, jimž jsou 

PT  
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nebo R61 nebo které jsou těmito větami označovány, musí být co nejdříve 

a v nejvyšší možné míře nahrazeny méně škodlivými látkami nebo 

směsmi. 
8. Ustanovení čl. 59 odst. 5 se použije ode dne 1. června 2015. Do té doby 

se za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí emise těkavých 

organických sloučenin, kterým jsou přiřazeny standardní věty o 

nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F či standardní věty 

označující specifickou rizikovost R45, R46, R49, R60 nebo R61 nebo 

které musí být těmito větami označovány, a emise halogenovaných 

těkavých organických sloučenin, kterým jsou přiřazeny standardní věty o 
nebezpečnosti H341 nebo H351 či věty označující specifickou rizikovost 

R40 nebo R68 nebo které musí být těmito větami označovány, omezují v 

podmínkách záchytu do té míry, do jaké je to technicky a ekonomicky 

proveditelné, přičemž nesmějí překračovat příslušné mezní hodnoty emisí 

stanovené v části 4 přílohy VII. 
9. Část 4 bod 2 přílohy VII se použije ode dne 1. června 2015. Do té doby 

musí být v případě emisí halogenovaných těkavých organických sloučenin, 

jimž jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H341 nebo H351 či 

standardní věty označující specifickou rizikovost R40 nebo R68 nebo které 

musí být těmito větami označovány, o celkovém hmotnostním toku všech 

sloučenin, které jsou příčinou označení H341 nebo H351 či označení R40 

nebo R68, větším nebo rovném 100 g/h dodržena mezní hodnota emisí 20 

mg/Nm3. Tato mezní hodnota emisí se týká součtu hmotností jednotlivých 

sloučenin. 

přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H341 nebo H351, mohou být 

do 31. května 2015 zároveň označeny větami označujícími specifickou 

rizikovost R40 nebo R68. 

Článek 83 
 

Vstup v platnost 
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 

věstníku Evropské unie. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 

NT  

Článek 84 
 

Určení 
Tato směrnice je určena členským státům. 
Ve Štrasburku dne 24. listopadu 2010. 
Za Evropský parlament 
předseda 
J. Buzek 
Za Radu 
předseda nebo předsedkyně 
O. Chastel 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 

NT  

PŘÍLOHA I část  Kategorie činností podle článku 10  
Níže uváděné prahové hodnoty jsou obecně udávány ve vztahu k výrobním 

kapacitám anebo jinému výstupu průmyslové činnosti. Je-li ve stejném 

zařízení provozováno několik činností, které spadají pod týž popis činnosti 

76/2002  
ve znění 

69/2013 
 

Příloha 1 

Poznámka 
Poznámka: Uváděné prahové hodnoty jsou obecně udávány ve vztahu k 

projektované nebo výrobní kapacitě anebo jinému výstupu průmyslové 

činnosti. Je-li ve stejném zařízení provozováno několik činností, které 

spadají pod týž popis činnosti zahrnující prahovou hodnotu, kapacity 

PT  
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zahrnující prahovou hodnotu, kapacity výstupů z těchto činností se sčítají. 

Pokud jde o činnosti v oblasti nakládání s odpady, použije se tento výpočet 

na úrovni činností 5.1, 5.3 písm. a) a 5.3 písm. b). 

 výstupů z těchto činností se sčítají. Pokud jde o činnosti v oblasti 

nakládání s odpady, použije se tento výpočet na úrovni činností 5.1, 5.3 

písm. a) a 5.3 písm. b). 
PŘÍLOHA I část 

1 
1. Energetika 76/2002 

ve znění 

69/2013 
 

Příloha 1, 

odst. 1 
1. Energetika 
  
  
  

PT  

 1.1. Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném 

příkonu 50 MW nebo více 
 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
 

Příloha 1 

odst. 1 bod 
1. 
 

1.1. Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném 

příkonu 50 MW nebo více. 
 

  

 1.2. Rafinace minerálních olejů a plynů.  
 
 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha  1 
odst.1 bod 2. 

1.2. Rafinace minerálních olejů a plynů. 
  
   
  

  

 1.3. Výroba koksu.  
 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
 
 

Příloha  1 

odst.1 bod 3. 
1.3. Výroba koksu. 
 

  

 1.4. Zplyňování nebo zkapalňování:  
a) černého uhlí; 
b) jiných paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 20 

MW nebo více. 
 

76/2002  
ve znění 

69/2013 

Příloha 1 

odst.1 bod 4  
1.4. Zplyňování nebo zkapalňování 
  
a) černého uhlí, 
 
b) jiných paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 

20 MW nebo více. 

  

PŘÍLOHA 1, část 

2 
2. Výroba a zpracování kovů 
  
 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 1 

odst.2 
2. Výroba a zpracování kovů 
  

  

 2.1. Pražení nebo slinování kovové rudy (včetně sirníkové rudy).  
 
 
. 
 

76/2002  
ve znění 

69/2013 

Příloha 1 

odst.2 bod 1. 
2.1. Pražení nebo slinování kovové rudy včetně sirníkové rudy. 
  
 

  

 2.2. Výroba surového železa nebo oceli (z prvotních nebo druhotných 

surovin), včetně kontinuálního lití, o kapacitě větší než 2,5 t za hodinu.  
 
 
 

76/2002  
ve znění 

69/2013 

Příloha 1 

odst.2 bod 2. 
2.2. Výroba surového železa nebo oceli z prvotních nebo druhotných 

surovin, včetně kontinuálního lití, o kapacitě větší než 2,5 t za hodinu. 
 
 

  

 2.3. Zpracování železných kovů:  76/2002 Příloha 1 2.3. Zpracování železných kovů   
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a) provoz válcoven za tepla o kapacitě větší než 20 t surové oceli za 

hodinu; 
b) provoz kováren s buchary o energii větší než 50 kJ na jeden buchar, kde 

je spotřeba tepelné energie vyšší než 20 MW; 
c) nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů se zpracovávaným 

množstvím větším než 2 t surové oceli za hodinu. 
 
 
 

ve znění 

69/2013 
odst.2 bod 3    

a) provoz válcoven za tepla o kapacitě větší než 20 t surové oceli za 

hodinu, 
  
b) provoz kováren s buchary o energii větší než 50 kJ na jeden buchar, 

kde je tepelný výkon větší než 20 MW, 
 
c) nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů se zpracovávaným 

množstvím větším než 2 tuny surové oceli za hodinu 
 2.4. Provoz sléváren železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 t za 

den.  
 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
 

Příloha 1 

odst.2 bod 4. 
2.4. Provoz sléváren železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 t 

denně. 
  

  
2.5. Zpracování neželezných kovů:  
a) výroba surových neželezných kovů z rudy, koncentrátů nebo 

druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo elektrolytickými 

postupy; 
b) tavení, včetně slitinování, neželezných kovů, včetně přetavovaných 

produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 

t za den u olova a kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů 

76/2002 
ve znění 

69/2013  
 

Příloha 1 

odst.2 bod 5.  
2.5. Zpracování neželezných kovů 
  
a) výroba surových neželezných kovů z rudy, koncentrátů nebo 

druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo elektrolytickými 

postupy, 
 
b) tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných 

produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 

4 t za den u olova a kadmia nebo 20 t denně u všech ostatních kovů. 

  

 2.6. Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím 

elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázní větší než 30 

m3. 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 1 

odst.2 bod 6. 
2.6. Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím 

elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně větší než 

30 m3. 

  

PŘÍLOHA I, část 

3 
3. Zpracování nerostů 
 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha  1 

odst. 3 
3. Zpracování nerostů 
  
  
  

  

 3.1. Výroba cementu, vápna a oxidu hořečnatého:  
 
a) výroba cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší 

než 500 t za den nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t za 
den; 
b) výroba vápna v pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t za den; 
c) výroba oxidu hořečnatého v pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t za 

den. 

76/2002 
ve znění 

69/2013  
 

Příloha  1 

odst. 3 bod 1 
3.1. Výroba cementu, vápna a oxidu hořečnatého 
  
a) výroba cementářského slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě 

větší než 500 t za den nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 

50 t za den, 
b) výroba vápna v pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t za den, 
c) výroba oxidu hořečnatého v pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t 

za den. 

  

 3.2. Výroba azbestu nebo produktů na bázi azbestu 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 1 

odst. 3 bod 2 
3.2. Výroba azbestu nebo produktů na bázi azbestu. 
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 3.3. Výroba skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 

t za den.  
76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 1 

odst. 3 bod 3 
3.3. Výroba skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení větší než 

20 t za den. 
  

 3.4. Tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken, o 

kapacitě tavení větší než 20 t za den.  
. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 1 

odst. 3 bod 4 
3.4. Tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken, o 

kapacitě tavení větší než 20 t za den. 
  

 3.5. Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových 
tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu 

o výrobní kapacitě větší než 75 t za den, nebo o kapacitě pece větší než 4 

m3 a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m3 na pec 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 1 

odst. 3 bod 5 
3.5. Výroba keramických výrobků vypalováním zejména krytinových 

tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo 

porcelánu o výrobní kapacitě větší než 75 t za den, nebo o kapacitě pecí 

větší než 4 m3 a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m3 na pec 

  

PŘÍLOHA 1, část 

4 
4. Chemický průmysl 
 
Pro účely tohoto oddílu se u kategorií činností uvedených v této části 

„výrobou“ rozumí výroba látek nebo skupin látek uvedených v bodech 4.1 

až 4.6 na základě chemického nebo biologického zpracování v 

průmyslovém měřítku. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
 
 

Příloha 1 

odst. 4 
4. Chemický průmysl 
U kategorií činností uvedených v této části se výrobou rozumí výroba 

látek nebo skupin látek uvedených v bodech 4.1 až 4.6 na základě 

chemických a biologických procesů v průmyslovém měřítku.. 

  

 4.1. Výroba organických chemických látek, jako jsou  
a) jednoduché uhlovodíky (lineární nebo cyklické, nasycené nebo 

nenasycené, alifatické nebo aromatické); 
b)kyslíkaté deriváty uhlovodíků, jako alkoholy, aldehydy, ketony, 

karboxylové kyseliny, estery a směsi esterů, acetáty, ethery, peroxidy a 

epoxidové pryskyřice; 
c) organické sloučeniny síry; 
d) organické sloučeniny dusíku, jako aminy, amidy, nitroderiváty, nitrily, 

kyanatany a isokyanatany; 
e) organické sloučeniny fosforu; 
f) halogenderiváty uhlovodíků; 
g) organokovové sloučeniny; 
h) plastické hmoty (polymery, syntetická vlákna a vlákna na bázi 

celulózy); 
i) syntetické kaučuky; 
j) barviva a pigmenty; 
k) povrchově aktivní látky. 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
 
 

Příloha 1 

odst. 4 bod 
1. 

4.1. Výroba organických chemických látek, jako jsou 
  
a) jednoduché uhlovodíky lineární nebo cyklické, nasycené nebo 

nenasycené, alifatické nebo aromatické, 
b) kyslíkaté deriváty uhlovodíků jako alkoholy, aldehydy, ketony, 

karboxylové kyseliny, estery a směsi esterů, acetáty, ethery, peroxidy a 

epoxidové pryskyřice, 
c) organické sloučeniny síry, 
d) organické sloučeniny dusíku, jako aminy, amidy, nitroderiváty, 

nitrily, kyanatany, isokyanatany, 
e) organické sloučeniny fosforu, 
f) halogenderiváty uhlovodíků, 
g) organokovové sloučeniny, 
h) polymery určené jako suroviny k dalšímu zpracování, syntetická 

vlákna a vlákna na bázi celulózy, 
i) syntetické kaučuky, 
j) barviva a pigmenty, 
k) povrchově aktivní látky. 

PT  

 4.2. Výroba anorganických chemických látek, jako jsou:  
a) plyny, jako čpavek, chlor nebo chlorovodík, fluor nebo fluorovodík, 

oxidy uhlíku, sloučeniny síry, oxidy dusíku, vodík, oxid siřičitý a 

karbonylchlorid; 
b) kyseliny, jako kyselina chromová, kyselina fluorovodíková, kyselina 

fosforečná, kyselina dusičná, kyselina solná, kyselina sírová, oleum a 

kyselina siřičitá;  

76/2002 
ve znění 

69/2013 
 
 

Příloha 1 

odst. 4 bod 
2. 

4.2. Výroba anorganických látek, jako jsou 
a) plyny, jako čpavek, chlor nebo chlorovodík, fluor nebo fluorovodík, 
oxidy uhlíku, sloučeniny síry, oxidy dusíku, vodík, oxid siřičitý, 

karbonylchlorid, 
b) kyseliny, jako kyselina chromová, kyselina fluorovodíková, kyselina 

fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, 

oleum, kyselina siřičitá, 

PT  
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c) zásady, jako hydroxid amonný, hydroxid draselný a hydroxid sodný; 
d) soli, jako chlorid amonný, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, 

uhličitan sodný, perboritan a dusičnan stříbrný; 
e) nekovy, oxidy kovů či jiné anorganické sloučeniny, jako karbid 

vápníku, křemík a karbid křemíku. 
 

c) zásady, jako hydroxid amonný, hydroxid draselný, hydroxid sodný, 
d) soli, jako chlorid amonný, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, 

uhličitan sodný, perboritan, dusičnan stříbrný, 
e) nekovy, oxidy kovů či jiné anorganické sloučeniny, jako karbid 

vápníku, křemík, karbid křemíku. 

 4.3. Výroba hnojiv na bázi fosforu, dusíku a draslíku (jednoduchých nebo 

směsných).  
 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013  

Příloha 1 

odst. 4 bod 
3. 

4.3. Výroba hnojiv na bázi fosforu, dusíku a draslíku, a to jednoduchých 

nebo směsných. 
  
    

PT  

 4.4. Výroba prostředků na ochranu rostlin nebo biocidů.  
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha  1 

odst. 4 bod 
4. 

4.4. Výroba prostředků na ochranu rostlin nebo biocidů. 
 
 

PT  

 4.5. Výroba farmaceutických produktů, včetně meziproduktů. 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013  

Příloha 1 

odst. 4 bod 
5. 

4.5. Výroba farmaceutických produktů, včetně meziproduktů  PT  

 4.6. Výroba výbušnin 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
 

Příloha 1 

odst. 4 bod 
6. 

4.6. Výroba výbušnin. 
 

PT  

PŘÍLOHA 1, část 

5 
5. Nakládání s odpady 
 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 1 

odst. 5 
5. Nakládání s odpady PT  

 5.1. Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší 

než 10 t za den a zahrnující jednu nebo více z těchto činností:  
a) biologická úprava; 
b) fyzikálně-chemická úprava; 
c) mísení nebo směšování před zahájením některé z dalších činností 

uvedených v bodech 5.1 a 5.2; 
d) opětovné balení před zahájením některé z dalších činností uvedených v 

bodech 5.1 a 5.2; 
e) zpětné získávání či regenerace rozpouštědel; 
f) recyklace či zpětné získávání anorganických látek jiných než kovy nebo 

sloučeniny kovů; 
g) regenerace kyselin nebo zásad; 
h) využití složek používaných ke snižování znečištění; 
i) využití složek katalyzátorů; 
j) rafinace olejů nebo jiné opětovné použití olejů; 
k) ukládání do povrchových úložišť. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 1 

odst. 5 bod 
1. 

5.1. Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě 

větší než 10 t za den a zahrnující nejméně jednu z těchto činností 
 a) biologická úprava, 
b) fyzikálně-chemická úprava, 
c) míšení nebo směšování před zahájením některé z dalších činností 

uvedených v bodech 5.1 a 5.2, 
d) opětovné balení před zahájením některé z dalších činností uvedených 

v bodech 5.1 a 5.2, 
e) zpětné získávání či regenerace rozpouštědel, 
f) recyklace či zpětné získávání anorganických látek jiných než kovy 

nebo sloučeniny kovů; 
g) regenerace kyselin nebo zásad, 
h) zpětné získávání složek používaných ke snižování znečištění, 
i) zpětné získávání složek katalyzátorů, 
j) rafinace olejů nebo jiné opětovné použití olejů, 
k) ukládání do povrchových nádrží. 

PT  

 5.2. Odstranění nebo využití odpadu v zařízeních na spalování odpadu 

nebo v zařízeních na spoluspalování odpadu  
76/2002 
ve znění 

Příloha 1 

odst. 5 bod 
5.2. Odstranění nebo využití odpadu v zařízeních určených k tepelnému 

zpracování odpadu28) 
PT  
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a) při kapacitě větší než 3 t za hodinu v případě odpadu jiného než 

nebezpečného; 
b) při kapacitě větší než 10 t za den v případě nebezpečného odpadu. 

69/2013 
 
 

2.   
a) při kapacitě větší než 3 t za hodinu v případě ostatního odpadu, 
b) při kapacitě větší než 10 t za den v případě nebezpečného odpadu. 

 5.3. a) Odstraňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné o 

kapacitě nad 50 t za den a zahrnující jednu nebo více z následujících 

činností, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 91/271/EHS 

ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod(1)  
i) biologická úprava; 
ii) fyzikálně-chemická úprava; 
iii)předúprava odpadu pro spalování nebo spoluspalování; 
iv) úprava strusky a popela; 
v) úprava kovových odpadů v drtičích, včetně odpadních elektrických a 

elektronických zařízení, vozidel s ukončenou životností a jejich součástí;  
 
b) využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než 

nebezpečných odpadů, při kapacitě větší než 75 t za den a za použití jedné 

či více z níže uvedených činností, s výjimkou činností, na něž se vztahuje 

směrnice 91/271/EHS: 
i) biologická úprava; 
ii)předúprava odpadů pro spalování nebo spoluspalování; 
iii)úprava strusky a popela; 
iv)úprava kovových odpadů v drtičích, včetně odpadních elektrických a 

elektronických zařízení, vozidel s ukončenou životností a jejich součástí. 
Je-li jedinou z použitých činností úpravy odpadu anaerobní digesce, činí 

prahová hodnota pro kapacitu u této činnosti 100 t za den. 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 
 

Příloha 1 

odst. 5 bod 3  
5.3.  
a) Odstraňování ostatních odpadů o kapacitě nad 50 t za den a zahrnující 

nejméně jednu z následujících činností, s výjimkou čištění městských 

odpadních vod 
1. biologická úprava, 
2. fyzikálně-chemická úprava, 
3. předúprava odpadu pro tepelné zpracování, 
4. úprava strusky a popela, 
5. úprava kovových odpadů v drtičkách, včetně odpadních elektrických 

a elektronických zařízeních, vozidel s ukončenou životností a jejich 

součástí; 
b) Využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než 

nebezpečných odpadů, při kapacitě větší než 75 t za den a zahrnující 

nejméně jednu z následujících činností, s výjimkou čištění městských 

odpadních vod 
1. biologická úprava, 
2. předúprava odpadu pro tepelné zpracování, 
3. úprava strusky a popela, 
4. úprava kovových odpadů v drtičkách, včetně odpadních elektrických 

a elektronických zařízení, vozidel s ukončenou životností a jejich 

součástí. 
Je-li jedinou z použitých činností úpravy odpadu anaerobní digesce, činí 

prahová hodnota pro kapacitu u této činnosti 100 t za den. 

PT  

 5.4. Skladování na skládkách ve smyslu čl. 2 písm. g) směrnice Rady 

1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů(1), které přijímají 

více než 10 t odpadu za den nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 

t, s výjimkou skládek inertního odpadu 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 1 

odst. 5 bod 
4. 

5.4. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají 

celkovou kapacitu větší než 25 000 t odpadu, s výjimkou skládek 

inertního odpadu. 
 

PT  

 5.5.Dočasné uložení nebezpečného odpadu, na něž se nevztahuje bod 5.4, 

před provedením činností uvedených v bodech 5.1, 5.2, 5.4 a 5.6 o 

celkovém objemu větším než 50 tun, s výjimkou dočasného uložení před 

sběrem na místě, kde odpad vzniká. 

76/2002 
ve znění 

69/2013  

Příloha 1 
odst. 5 bod 
5. 

5.5. Skladování nebezpečného odpadu, na něž se nevztahuje bod 5.4, 

před provedením činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2 o celkovém 

objemu větším než 50 t, s výjimkou shromažďování před sběrem na 

místě, kde odpad vzniká. 

PT  

 5.6. Podzemní uložení nebezpečného odpadu o celkové kapacitě větší než 

50 tun. 
76/2002 
ve znění 

69/2013  

Příloha 1 

odst. 5 bod 
6. 

5.6. Podzemní uložení nebezpečného odpadu o celkové kapacitě větší 

než 50 t. 
  
 

PT  

PŘÍLOHA č. 1, 

část 6 
6. Ostatní činnosti 
 
. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 1 

odst. 6 
6. Ostatní průmyslové činnosti PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32010L0075.doc1003      str. 148 z 170   

Celex: 32010L0075 Lhůta pro implementaci 7.1.2013 Úřední věstník                     L334 2010 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová, 2.4.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované 

prevenci a omezování znečištění) 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 2.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

 6.1. Výroba v průmyslových zařízeních  
a) buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů; 
b) papíru nebo lepenky při výrobní kapacitě větší než 20 t za den; 
c) jednoho či více následujících druhů desek na bázi dřeva: desky z 

orientovaných třísek, dřevotřískové desky nebo dřevovláknité desky, při 

výrobní kapacitě větší než 600 m3 za den. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 1 

odst. 6 bod 
1. 

6.1. Průmyslová výroba 
a) buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů, 
b) papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší než 20 t denně, 
c) jednoho či více následujících druhů desek na bázi dřeva: desky z 

orientovaných třísek, dřevotřískové desky nebo dřevovláknité desky, při 

výrobní kapacitě větší než 600 m3 za den. 

PT  

 6.2. Předúprava (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení 

textilních vláken či textilií při kapacitě zpracování větší než 10 t za den.  
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 1 

odst. 6 bod 
2. 

6.2. Předúprava, operace jako praní, bělení, mercerace nebo barvení 

textilních vláken či textilií při kapacitě zpracování větší než 10 t za den. 
 

PT  

 6.3. Vydělávání kůží a kožešin při zpracovatelské kapacitě větší než 12 t 

hotových výrobků za den.  
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 1 

odst. 6 bod 
3. 

6.3. Vydělávání kůže a kožešin při zpracovatelské kapacitě větší než 12 t 

hotových výrobků za den. 
PT  

 6.4.  
a) Provozování jatek o kapacitě porážky větší než 50 t za den. 
b) Úprava a zpracování, jiné než výlučně balení, následujících surovin, a to 
bez ohledu na to, zda dříve byly nebo nebyly zpracovány, za účelem 

výroby potravin nebo krmiv 
i) pouze ze surovin živočišného původu (jiných než výlučně mléka) při 

výrobní kapacitě větší než 75 t za den; 
ii) pouze ze surovin rostlinného původu při výrobní kapacitě větší než 300 

t za den, nebo není-li zařízení žádný rok v nepřetržitém provozu po dobu 

delší než 90 po sobě jdoucích dní, 600 t za den; 
iii) ze surovin živočišného a rostlinného původu, ve formě kombinovaných 

nebo samostatných výrobků, při výrobní kapacitě v tunách za den větší než 
—75, pokud A je 10 nebo více; nebo  
—[300– (22,5 × A)] ve všech ostatních případech, 
kde „A“ je podíl materiálu živočišného původu (v procentech 

hmotnostních) na výrobní kapacitě. 
 
Do konečné hmotnosti výrobku se nezahrnuje balení.  
 
Tento pododdíl se nepoužije, pokud je surovinou pouze mléko. 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 1 

odst. 6 bod 4  
6.4.  
a) Jatka o kapacitě porážky větší než 50 t jatečně opracovaných těl 

denně, 
b) úprava a zpracování, jiné než výlučně balení, následujících surovin, a 

to bez ohledu na to, zda dříve byly nebo nebyly zpracovány, za účelem 

výroby potravin nebo krmiv 
1. pouze ze surovin živočišného původu (jiných než výlučně mléka) při 

výrobní kapacitě větší než 75 t za den, 
2. pouze ze surovin rostlinného původu při výrobní kapacitě větší než 

300 t za den, nebo není-li zařízení žádný rok v nepřetržitém provozu po 

dobu delší než 90 po sobě jdoucích dnů, 600 t za den, 
3. ze surovin živočišného a rostlinného původu, ve formě 

kombinovaných nebo samostatných výrobků, při výrobní kapacitě v 

tunách za den větší než 
- 75, pokud A je 10 nebo více, nebo 
 
- [300- (22,5 x A)] ve všech ostatních případech, kde "A" je podíl 

materiálu živočišného původu v procentech hmotnostních na výrobní 

kapacitě. 
Do konečné hmotnosti výrobku se nezahrnuje hmotnost obalů. 
Tento pododdíl se nepoužije, pokud je surovinou pouze mléko. 
 

PT  
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c) Úprava a zpracování pouze mléka při kapacitě odebíraného mléka větší 

než 200 t za den (průměrná roční hodnota). 
 

  
              
c) Úprava a zpracování pouze mléka při kapacitě odebíraného mléka 

větší než 200 t za den v průměru za rok. 

 6.5. Odstraňování a zpracování mrtvých těl zvířat a odpadů živočišného 

původu při kapacitě zpracování větší než 10 t za den.  
76/2002 
ve znění 

69/2013  

Příloha 1 

odst. 6 bod 
5. 

6.5. Odstraňování nebo zpracování vedlejších produktů živočišného 

původu a odpadů živočišného původu o kapacitě zpracování větší než 10 

t za den. 

PT  

 6.6. Intenzivní chov drůbeže nebo prasat  
a) s prostorem pro více než 40 000 kusů drůbeže; 
 
b) s prostorem pro více než 2 000 prasat na porážku (nad 30 kg); nebo 
 
c) s prostorem pro více než 750 prasnic. 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 1 

odst. 6 bod 
6. 

6.6. Intenzivní chov drůbeže nebo prasat 
a) s prostorem pro více než 40 000 kusů drůbeže, 
b) s prostorem pro více než 2 000 kusů prasat na porážku nad 30 kg, 

nebo 
c) s prostorem pro více než 750 kusů prasnic. 
 

PT  

 6.7. Povrchová úprava látek, předmětů nebo výrobků, používající 

organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, 

pokovování, odmašťování, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, 

barvení, čištění nebo impregnaci, při spotřebě organických rozpouštědel 

vyšší než 150 kg za hodinu nebo než 200 t za rok.  
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 1 

odst. 6 bod 
7. 

6.7. Povrchová úprava látek, předmětů nebo výrobků používající 

organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, 

pokovování, odmašťování, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, 

barvení, čištění nebo impregnaci, při spotřebě organických rozpouštědel 
vyšší než 150 kg za hodinu nebo než 200 t za rok. 

PT  

 6.8. Výroba uhlíku (vysokoteplotní karbonizací černého uhlí) nebo 

elektrografitu vypalováním či grafitizací.  
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 1 

odst. 6 bod 
8. 

6.8. Výroba uhlíku vysokoteplotní karbonizací černého uhlí nebo 

elektrografitu vypalováním či grafitizací. 
 

PT  

 6.9. Zachytávání toků CO2 ze zařízení, na něž se vztahuje tato směrnice, 

za účelem geologického ukládání podle směrnice 2009/31/ES 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 1 

odst. 6 bod 
9. 

6.9. Zachytávání oxidu uhličitého ze zařízení, na která se vztahuje zákon 

o integrované prevenci, za účelem jeho ukládání do přírodních 

horninových struktur podle jiného právního předpisu27).  
  

PT  

 6.10. Konzervace dřeva a dřevěných výrobků chemickými látkami při 

výrobní kapacitě větší než 75 m3 za den, jiná než pouhé ošetření proti 

76/2002 
ve znění 

Příloha 1 

odst. 6 bod 
6.10. Konzervace dřeva a dřevěných výrobků chemickými látkami při 

výrobní kapacitě větší než 75 m3 za den, jiná než pouhé ošetření proti 

PT  
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zabarvení běli.  69/2013 10. zabarvení běli. 
 6.11. Nezávisle prováděné čištění odpadních vod, na které se nevztahuje 

směrnice 91/271/EHS a které jsou vypouštěny zařízením, na které se 

vztahuje kapitola II  

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 1 

odst. 6 bod 
11. 

6.11. Samostatně prováděné čištění odpadních vod, které nejsou 

městskými odpadními vodami a které jsou vypouštěny zařízením, na 

které se vztahuje tento zákon. 

PT  

PŘÍLOHA II Seznam znečišťujících látek 
OVZDUŠÍ  
 1. Oxid siřičitý a jiné sloučeniny síry 
 2. Oxidy dusíku a jiné sloučeniny dusíku 
 3. Oxid uhelnatý 
 4. Těkavé organické sloučeniny 
 5. Kovy a jejich sloučeniny 

76/2002 Příloha 2 

část 

„Ovzduší“ 

body 1 až 5 

Seznam hlavních znečišťujících látek pro stanovování emisních limitů 
OVZDUŠÍ  
1. Oxid siřičitý a jiné sloučeniny síry. 
2. Oxidy dusíku a jiné sloučeniny dusíku. 
3. Oxid uhelnatý. 
4. Těkavé organické sloučeniny. 
5. Kovy a jejich sloučeniny.  

PT  

 6. Tuhé znečišťující látky, včetně jemných částic 
 
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 2 

část 

„Ovzduší“ 

bod 6 

6. Tuhé znečišťující látky včetně jemných částic. PT  

 7. Azbest (suspendované částice, vlákna) 
 8. Chlor a jeho sloučeniny 
 9. Fluor a jeho sloučeniny 
 10. Arzen a jeho sloučeniny 
 11. Kyanidy 

76/2002 Příloha 2 

část 

„Ovzduší“ 

body 7 až 11 

7. Azbest (suspendované částice, vlákna). 
8. Chlor a jeho sloučeniny. 
9. Fluor a jeho sloučeniny. 
10. Arzen a jeho sloučeniny. 
11. Kyanidy. 

PT  

 12. Látky a směsi, u nichž bylo prokázáno, že při přenosu vzduchem mají 

karcinogenní nebo mutagenní účinky nebo vlastnosti, které mohou ovlivnit 

reprodukci 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 2 

část 

„Ovzduší“ 

bod 12 

12. Látky a směsi, u kterých bylo prokázáno, že při přenosu vzduchem 

mají karcinogenní nebo mutagenní účinky anebo vlastnosti, které mohou 

ovlivnit reprodukci. 

PT  

 13. Polychlorované dibenzodioxiny a polychlorované dibenzofurany 
  
 

76/2002 Příloha 2 

část 

„Ovzduší“ 

bod 13 

13. Polychlorované dibenzodioxiny a polychlorované dibenzofurany. PT  

 VODA  
 1. Organické sloučeniny halogenů a látky, které mohou ve vodném 

prostředí tyto sloučeniny vytvářet 
 2. Organické sloučeniny fosforu 
 3. Organické sloučeniny cínu 

76/2002 Příloha 2 

část „Voda“ 

body 1 až 3 

VODA  
  
1. Organické sloučeniny halogenů a látky, které mohou ve vodném 

prostředí tyto sloučeniny vytvářet. 
2. Organické sloučeniny fosforu. 
3. Organické sloučeniny cínu. 

PT  

 4. Látky a směsi, u nichž bylo prokázáno, že ve vodním prostředí nebo při 

přenosu vodním prostředím mají karcinogenní nebo mutagenní účinky 

nebo vlastnosti, které mohou ovlivnit reprodukci  

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 2 

část „Voda“ 

bod 4 

4. Látky a směsi, u nichž bylo prokázáno, že ve vodním prostředí nebo 

při přenosu vodním prostředím mají karcinogenní nebo mutagenní 

účinky nebo vlastnosti, které mohou ovlivnit reprodukci. 

PT  

 5. Perzistentní uhlovodíky a perzistentní a bioakumulovatelné toxické 

organické látky 
 6. Kyanidy 
 7. Kovy a jejich sloučeniny 

76/2002 Příloha 2 

část „Voda“ 

body 5 až 12 

5. Persistentní uhlovodíky a persistentní a bioakumulovatelné toxické 

organické látky. 
6. Kyanidy. 
7. Kovy a jejich sloučeniny. 

PT  
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 8. Arzen a jeho sloučeniny 
 9. Biocidy a přípravky na ochranu rostlin 
 10. Materiály v suspenzi 
 11. Látky, které přispívají k eutrofizaci (zejména dusičnany a 

fosforečnany) 
 12. Látky s nepříznivým vlivem na kyslíkovou bilanci (které mohou být 

měřeny pomocí parametrů jako BSK, CHSK atd.) 

8. Arzen a jeho sloučeniny. 
9. Biocidy a prostředky na ochranu rostlin. 
10. Materiály v suspenzi. 
11. Látky, které přispívají k eutrofizaci (zejména dusičnany a 

fosforečnany). 
12. Látky mající nepříznivý vliv na kyslíkovou bilanci (a mohou být 

měřeny pomocí BSK - biologická spotřeba kyslíku, CHSK - chemická 

spotřeba kyslíku atd.). 
 13. Látky uvedené v příloze X směrnice 2000/60/ES 76/2002 

ve znění 

69/2013 

Příloha 2 

část „Voda“ 

bod 13 

13. Látky uvedené v příloze č. 6 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o 

ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 

odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění 

pozdějších předpisů. 

PT  

PŘÍLOHA III Kritéria pro určování nejlepších dostupných technik 
1. Použití nízkoodpadní technologie 
 2. Použití méně nebezpečných látek 
 

76/2002 
 

Příloha 3 

body 1 a 2 
Příloha č 3 
Hlediska pro určování nejlepších dostupných technik 
1. Použití nízkoodpadové technologie. 
2. Použití látek méně nebezpečných 
 

PT  

 3. Podpora využívání a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v 

technologickém procesu, a případně využívání a recyklaci odpadu 
  
 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 3 

bod 3 
3. Podpora využívání a recyklace látek, které vznikají nebo se používají 

v technologickém procesu, a případně využívání a recyklace odpadu. 
  

 4. Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně 

vyzkoušeny v průmyslovém měřítku 
 

76/2002 
 

Příloha 3 

bod 4 
4. Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly 

úspěšně vyzkoušeny v průmyslovém měřítku. 
  

 5. Technický rozvoj a vývoj vědeckých poznatků 76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 3 

bod 5 
5. Technický pokrok a vývoj vědeckých poznatků   

 6. Povaha, účinky a množství dotyčných emisí 
7. Předpokládané termíny spuštění nových nebo stávajících zařízení 
 8. Doba potřebná k zavedení nejlepší dostupné techniky 
 9. Spotřeba a druh surovin (včetně vody) používaných v technologickém 

procesu a jejich energetická náročnost 
 10. Požadavek prevence nebo omezení na minimum celkového dopadu 

emisí na životní prostředí a stupeň rizika jeho ohrožení 
 11. Požadavek předcházení haváriím a minimalizace jejich následků pro 

životní prostředí 

76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 3 

body 6 až 11 
6. Charakter, účinky a množství příslušných emisí. 
7. Datum uvedení nových nebo existujících zařízení do provozu. 
8. Doba potřebná k zavedení nejlepší dostupné techniky. 
9. Spotřeba a druh surovin (včetně vody) používaných v technologickém 

procesu a energetická účinnost. 
10. Požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na 

životní prostředí a rizik s nimi spojených na minimum. 
11. Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro 

životní prostředí. 

  

 12. Informace zveřejňované veřejnými mezinárodními organizacemi 76/2002 
ve znění 

69/2013 

Příloha 3 

bod 12 
12. Informace zveřejňované mezinárodními organizacemi.   

PŘÍLOHA IV ÚČAST VEŘEJNOSTI NA ROZHODOVÁNÍ 76/2002 § 7 odst. 1 e) Účastníky řízení o vydání integrovaného povolení jsou vždy občanská PT  
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1. Následující informace musí být sděleny veřejnosti (prostřednictvím 

veřejného oznámení nebo jinými vhodnými prostředky jako například 

elektronickými médii, jsou-li k dispozici) v počátečním stádiu 

rozhodovacího procesu nebo nejpozději, jakmile je možné tyto informace 
rozumně poskytnout: 
 
a) žádost o povolení nebo případně návrh na aktualizaci povolení nebo 

podmínek povolení podle čl. 21, včetně popisu prvků uvedených v čl. 12 

odst. 1; 
b) tam, kde je to použitelné,  skutečnost, že rozhodnutí podléhá posouzení 

vnitrostátních nebo přeshraničních vlivů na životní prostředí nebo 

konzultacím mezi členskými státy podle článku 26; 
c) údaje o orgánech příslušných vydat rozhodnutí, o orgánech, od kterých 

je možné obdržet příslušné informace, a o orgánech, na které se lze obracet 
s připomínkami či dotazy, a také údaje o lhůtách pro podávání připomínek 

či dotazů; 
d) povaha možných rozhodnutí nebo návrh rozhodnutí, je-li k dispozici; 
e) údaje o případném návrhu  na aktualizaci povolení nebo podmínek 

povolení; 
f) informace o tom, kdy, kde a jakým způsobem budou příslušné 

informace zpřístupněny; 
g) podrobné podmínky účasti veřejnosti a konzultací stanovené podle bodu 

5 
2. Členské státy zajistí, aby dotčené veřejnosti byly v přiměřených lhůtách 

zpřístupněny tyto informace: 
a) v souladu s vnitrostátním právem hlavní zprávy a doporučení 

adresované příslušnému orgánu nebo orgánům v době, kdy byla dotčená 

veřejnost informována v souladu s bodem 1; 
b) v souladu s ustanoveními směrnice 2003/4/ES informace neuvedené v 

bodě 1, které jsou významné pro rozhodnutí podle článku 5 této směrnice a 

které budou dostupné až po informování dotčené veřejnosti v souladu s 

bodem 1 
3. Dotčená veřejnost má právo předkládat příslušnému orgánu připomínky 

a stanoviska před přijetím rozhodnutí. 
4. Při rozhodování musí být náležitě přihlédnuto k výsledkům konzultací 

konaných podle této přílohy 
5. Podrobné podmínky informování veřejnosti (například formou vývěsek 

v určité oblasti nebo oznámeními v místním tisku) a konzultací s dotčenou 

veřejností (například písemným vyjádřením nebo veřejnou anketou) 

stanoví členské státy. Pro jednotlivé fáze se stanoví přiměřené lhůty tak, 

aby bylo dost času na informování veřejnosti a aby dotčená veřejnost měla 

ve znění  
222/2006 
69/2013 

písm. e) sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo 

hospodářské komory, jejichž předmětem činnosti je prosazování a 

ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů podle zvláštních 

právních předpisů, dále obce nebo kraje, na jejichž území může toto 

zařízení ovlivnit životní prostředí, pokud se jako účastníci řízení 

písemně přihlásily úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného shrnutí 

údajů ze žádosti podle § 8. 
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dost času na přípravu a účinnou účast na rozhodování ve věcech životního 
prostředí podle ustanovení této přílohy. 

  76/2002  § 7 odst. 2 (2) Za účastníka řízení se považuje také ten, kdo by jím byl podle 

zvláštních právních předpisů,6) není-li již jeho postavení účastníka 

vymezeno v odstavci 1. 

  

  76/2002  
ve znění 
222/2006 
 

§ 8 odst. 1 
 
 
 
 
 
 

Úřad do 7 dnů ode dne, kdy shledá žádost úplnou, ji zašle k vyjádření 
a) účastníkům řízení, kromě provozovatele zařízení, který žádost podal, 
b) příslušným správním úřadům, které vykonávají působnost podle 

zvláštních právních předpisů a jejichž správní akty se nahrazují vydáním 

integrovaného povolení, 
c) státu, jehož životní prostředí může být významně nepříznivě 

ovlivněno provozem zařízení (dále jen „dotčený stát“). 

  

  76/2002 
ve znění 
69/2013 
 

§ 8 odst. 2 (2) Úřad současně ve lhůtě podle odstavce 1 prostřednictvím 

informačního systému integrované prevence na své úřední desce a na 

úřední desce obce, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno, 

zajistí zveřejnění stručného shrnutí údajů podle § 4 odst. 1 písm. d) a 

informaci o tom, kdy a kde lze do žádosti nahlížet, pořizovat si z ní 

výpisy, opisy, popřípadě kopie. Úřad a obec tyto informace vyvěsí na 

svých úředních deskách na dobu 30 dnů. V této lhůtě může každý zaslat 

úřadu své vyjádření k žádosti. V pochybnostech se za den zahájení 

zveřejnění považuje den, v němž úřad zveřejnil stručné shrnutí údajů 

podle § 4 odst. 1 písm. d) prostřednictvím informačního systému 

integrované prevence 

  

  76/2002 
ve znění 

69/2013 

§ 11 odst. 3 

a 4 
 

(3) Odborně způsobilá osoba zašle odborné vyjádření úřadu do 30 dnů 

ode dne, kdy žádost obdržela. Pokud úřad neshledá důvody k vrácení 

vyjádření k dopracování, do 5 pracovních dnů od jeho obdržení jej 

zveřejní prostřednictvím informačního systému integrované prevence a 

na své úřední desce po dobu 15 dnů.  
(4) Úřad může odborné vyjádření vrátit odborně způsobilé osobě k 

dopracování do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Odborně způsobilá 

osoba vyjádření dopracuje podle pokynů úřadu do 10 dnů ode dne, kdy 

jí bylo vráceno. Dopracované odborné vyjádření úřad zveřejní 

neprodleně po jeho obdržení způsobem podle odstavce 3. 

  

  76/2002  
ve znění 

222/2006 
69/2013 
 

§ 13 odst. 9 
 

(9) Rozhodnutí podle odstavce 2 nebo 3 úřad do 5 dnů ode dne nabytí 

právní moci zveřejní prostřednictvím informačního systému integrované 

prevence a na své úřední desce po dobu 30 dnů zveřejní informaci o 

tom, kdy a kde lze do rozhodnutí nahlédnout. Pokud byla žádost 

projednána podle § 10, uvědomí úřad o rozhodnutí podle odstavce 2 

nebo 3 dotčený stát. 

  

  76/2002 
ve znění 

§ 19a odst. 1 
 

(1) Dojde-li úřad na základě ohlášení plánované změny zařízení podle § 

16 odst. 1 písm. b) nebo na základě přezkumu podle § 18 a 19 k závěru, 
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222/2006 
69/2013 
 

že se jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, vyzve provozovatele 
zařízení, aby úřadu ve lhůtě, kterou stanoví, podal žádost o změnu 

integrovaného povolení, přičemž může stanovit, které náležitosti žádosti 

se nevyžadují. V řízení se postupuje obdobně podle § 3 až 15. 
  76/2002 

ve znění  
69/2013 
 

§ 19a odst. 2 
 

(2) Provozovatel zařízení může v rámci ohlášení plánované změny v 

zařízení podle § 16 odst. 1 písm. b) přímo podat žádost o změnu 

integrovaného povolení. Dojde-li úřad k závěru, že se jedná o 

podstatnou změnu zařízení, v řízení se dále postupuje obdobně podle § 3 

až 15. Pokud úřad dojde k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v 

zařízení, pokračuje v řízení o žádosti podle odstavce 4 a správního 

řádu40). 

  

  76/2002  
 

§ 9 odst. 1, 3 Vyjádření příslušných správních úřadů a účastníků řízení 
(1) Příslušný správní úřad zašle úřadu nejpozději do 30 dnů po obdržení 

žádosti své vyjádření, které musí obsahovat zejména zhodnocení návrhu 

závazných podmínek k provozu zařízení, popřípadě návrh dalších 

závazných podmínek, které navrhuje zahrnout do integrovaného 

povolení. 
  (3) Účastníci řízení mohou zaslat úřadu svá vyjádření ve lhůtě uvedené 

v odstavci 1. 

  

   
76/2002 
ve znění 

69/2013 
39/2015 
 
9936 

 
§ 13 odst. 5 
věta první 
 

 
Součástí odůvodnění integrovaného povolení je i vypořádání připomínek 

k žádosti obsažených ve vyjádřeních podaných podle § 8 až 11, a to 

v plném rozsahu. 

  

PŘÍLOHA V - 
Část 1 a 2 

Mezní hodnoty emisí pro spalovací zařízení uvedená v čl. 30 odst. 2 
 
Mezní hodnoty emisí pro spalovací zařízení uvedená v čl. 30 odst. 3 

415/2012 Příloha č. 2 

část I 
Část I 
Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém 

jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším 

PT  

PŘÍLOHA V - 
Část 3 

Monitorování emisí 201/2012 
ve znění 

369/2016 

§ 6 odst. 4 a 

5 
(4) Úroveň znečišťování se zjišťuje jednorázovým měřením emisí v 

intervalech stanovených prováděcím právním předpisem nebo 

kontinuálním měřením emisí  Jednorázové měření emisí zajišťuje 

provozovatel prostřednictvím autorizované osoby podle § 32 odst. 1 

písm. a). Kontinuální měření emisí provádí provozovatel stacionárního 

zdroje uvedeného v příloze č. 4 k tomuto zákonu. 
(5) Kontinuálním měřením emisí se zjišťují emise znečišťujících látek a 

provozní parametry uvedené  v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Ověření 

správnosti výsledků kontinuálního měření zajistí provozovatel 

jednorázovým měřením emisí provedeným autorizovanou osobou podle 

§ 32 odst. 1 písm. a) jednou za kalendářní rok. Každé 3 kalendářní roky 

provozovatel zajistí kalibraci kontinuálního měření emisí. 

PT  
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  201/2012 
ve znění 

87/2014 
369/2016 

Příloha č. 4 Výčet typů stacionárních zdrojů, které provádějí jednorázové 

měření emisí znečišťujících látek, pro které nejsou stanoveny 

specifické emisní limity, a stacionárních zdrojů, které provádějí 

kontinuální měření emisí, a rozsah měřených znečišťujících látek 

a provozních parametrů 

  

  415/2012 
Ve znění 
452/2017 

§ 3 odst. 1 
 

(1) Jednorázové měření emisí se provádí po 
a) prvním uvedení stacionárního zdroje do provozu, 
b) každé změně paliva, suroviny nebo tepelně zpracovávaného odpadu v 

povolení provozu, nebo 
c) každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, 

který by mohl vést ke změně emisí, a to nejpozději do 3 měsíců od 

vzniku některé z těchto skutečností nebo ve lhůtě stanovené v povolení 

provozu.  

  

  415/2012 
ve znění 
452/2017 

§ 3 odst. 2 

písm. c) bod 

2 

(2) Kromě měření podle odstavce 1 se dále provádí jednorázové měření 

emisí v následujících intervalech: 
c) dvakrát za kalendářní rok 

2. u spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém 
jmenovitém tepleném příkonu 50 MW a vyšším. 

  

  415/2012 
ve znění 
452/2017 

§ 3 odst. 4 (4) Jednorázové měření podle odstavce 2 se neprovádí u stacionárních 

zdrojů vyjmenovaných v části A přílohy č. 4 zákona pro znečišťující 

látky tam uvedené; to neplatí v případě měření emisí rtuti a jejích 

sloučenin u spalovacích stacionárních zdrojů spalujících uhlí, které se 

provádí jedenkrát za kalendářní rok. 

  

  415/2012 § 4 odst. 1 (1) Jednorázové měření emisí musí být reprezentativní a průkazné a 

použitá metoda měření a odběru vzorků musí co nejpřesněji odrážet 

skutečnost o úrovni znečišťování. Tyto požadavky se považují za 

splněné, je-li postupováno podle určených technických norem podle 

zákona o technických požadavcích na výrobky2). Metody a postupy 

odběrů a stanovení znečišťujících látek a doplňkových veličin, pro něž 

je vyžadováno osvědčení o akreditaci, jsou uvedeny v části I přílohy č. 1 

k této vyhlášce. 

  

  415/2012 
ve znění 
452/2017 
216/2019 
 
 
 
 
 
 

§ 7 Způsob a podmínky zjišťování úrovně 
znečišťování kontinuálním měřením 
(1) Kontinuální měření, jeho kalibrace a ověřování správnosti jeho 

výsledků musí být reprezentativní a průkazné a použitá metoda měření a 

odběru vzorků musí co nejpřesněji odrážet skutečnost o úrovni 

znečišťování. 
Tyto požadavky se považují za splněné, je-li postupováno podle 

určených technických norem podle zákona o technických požadavcích 

na výrobky2). 
(2) Pro kontinuální měření emisí se používá přístroj umožňující stanovit 
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hmotnostní koncentrace znečišťujících 
látek alespoň v intervalu od 10 % do 250 % specifického emisního 

limitu nebo v případě stacionárního zdroje vybaveného technologií ke 

snižování emisí tuhých znečišťujících látek alespoň v intervalu od 10 % 

do 250 % koncentrace garantované výrobcem této technologie. 
  415/2012 

ve znění 
452/2017 
216/2019 

§ 8 § 8 
Vyhodnocení kontinuálního měření 
 (1) Pro vyhodnocení kontinuálního měření emisí se použije tento postup 
a) z hodnot naměřených v intervalech ne kratších než 1 minuta se jako 

aritmetický průměr středních hodnot zaznamenaných po dobu nejméně 

20minut ze sledovaného 30minutového intervalu vypočte půlhodinová 

průměrná hodnota koncentrace příslušné znečišťující látky při 

stanovených stavových podmínkách, resp. také 10minutová průměrná 

hodnota oxidu uhelnatého u stacionárních zdrojů tepelně 

zpracovávajících odpad, 
b) z půlhodinových průměrných hodnot koncentrace se vypočte 

průměrná denní hodnota koncentrace znečišťující látky a překročení 

emisního limitu se zaznamená, 
c) u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad nesmí být pro 

získání platných denních průměrných hodnot vypuštěno více než 5 

půlhodinových průměrných hodnot z důvodů poruchy nebo údržby 

systému kontinuálního měření za den, 
d) pro získání validovaných průměrných půlhodinových a 10minutových 

průměrných hodnot se odečte od naměřeného výsledku hodnota 

intervalu spolehlivosti uvedeného v § 9 odst. 6. Validované průměrné 

hodnoty a z nich vypočtené průměrné denní hodnoty koncentrací se 

použijí pouze pro vyhodnocení plnění emisních limitů podle § 9 odst. 1, 

2 a 4. 
(2) Pro vyhodnocení kontinuálního měření objemového toku odpadního 

plynu se použije tento postup 
a) z hodnot naměřených v intervalech ne kratších než 1 minuta se 

vypočte půlhodinová průměrná hodnota objemového toku odpadního 

plynu při stanovených stavových podmínkách; za půlhodinovou 

průměrnou hodnotu se považuje aritmetický průměr minutových 

středních hodnot zaznamenaných po dobu nejméně 20 minut ze 

sledovaného 30minutového intervalu a 
b) z půlhodinových průměrných hodnot objemového toku odpadního 

plynu a denní doby provozu stacionárního zdroje se vypočte celkový 

objem odpadního plynu při stanovených stavových a referenčních 

podmínkách vypuštěného do ovzduší za den; v případě hodinového 

průměrování znečišťující látky se postupuje shodně s odstavcem 1 písm. 
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d). 
(3) U stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad se nepoužije 

přepočet na referenční obsah  kyslíku v případě spalování v atmosféře 

obohacené kyslíkem. Pokud jsou emise znečišťujících látek sníženy 

čištěním odpadního plynu u stacionárního zdroje tepelně 

zpracovávajícího nebezpečný odpad, provede se přepočet na obsah 

kyslíku pouze tehdy, pokud měřený obsah kyslíku ve stejném období, v 

němž proběhlo měření znečišťujících látek, překračuje příslušný 

referenční obsah kyslíku. 
(4) Denní výsledky kontinuálního měření emisí jsou uchovávány 

elektronicky a jsou vytištěny v případech, kdy dokumentují překročení 

emisního limitu. V první pracovní den následující po skončení 

kalendářního roku jsou zpracovány souhrnné výsledky za kalendářní 

rok, které jsou uchovávány v elektronické podobě. 
  415/2012 § 9 odst. 6 (6) Při posuzování plnění emisních limitů se za průměrné hodnoty 

uvedené v odstavci 1 písm. a) až c), v odstavci 2 písm. a) až c) a v 

odstavci 4 písm. a) až c) považují validované hodnoty podle § 8 odst. 1, 

které se získají z naměřených hodinových, půlhodinových nebo 

desetiminutových výsledků odečtením maximální hodnoty 
95% intervalu spolehlivosti výsledků jednotlivých měření, která nesmí 

na úrovni hodnoty specifického emisního limitu překročit následující 

procentní podíl hodnoty tohoto emisního limitu: 10 % u oxidu 
uhelnatého, 20 % u oxidu siřičitého, 20 % u oxidů dusíku, 
20 % u amoniaku, 30 % u tuhých znečišťujících látek, 30 % u celkového 

organického uhlíku, 40 % u chlorovodíku, 40 % u fluorovodíku, 40 % u 

sulfanu a 40 % u sirouhlíku. U stacionárních zdrojů tepelně 

zpracovávajících odpad je tímto emisním limitem hodnota denního 

emisního limitu. 

  

PŘÍLOHA V - 
Část 4 

Posouzení dodržování mezních hodnot emisí 415/2012 § 6 písm. a) Vyhodnocení plnění emisních limitů 
při jednorázovém měření 
Emisní limit se považuje za dodržený, pokud 
a) průměr výsledků jednotlivých měření koncentrace znečišťující látky 

za celé jednorázové měření emisí provedené podle § 4 odst. 3 až 7 je 

menší nebo roven hodnotě emisního limitu a současně každá hodnota 

koncentrace znečišťující látky zjištěná jednotlivým měřením je menší 

než 120 % emisního limitu; obdobně se hodnotí dodržení emisního 

limitu, je-li vyjádřen jinou měřitelnou veličinou než hmotnostní 

koncentrací znečišťující látky, 

PT  

  415/2012 § 9 odst. 1 Vyhodnocení plnění emisních limitů 
při kontinuálním měření 
(1) Emisní limit při kontinuálním měření emisí na spalovacích 
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stacionárních zdrojích, s výjimkou stacionárních zdrojů tepelně 

zpracovávajících odpad, je považován za splněný, pokud jsou splněny 

tyto podmínky 
a) žádná platná měsíční průměrná hodnota nepřekročí hodnotu 

specifického emisního limitu, 
b) žádná platná denní průměrná hodnota nepřekročí 110 % hodnoty 

specifického emisního limitu nebo v případě spalovacích stacionárních 

zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 50 MW a 

spalujícím pouze černé uhlí žádná denní průměrná hodnota nepřekročí 

150 % hodnoty specifického emisního limitu a 
c) žádná platná půlhodinová průměrná hodnota nepřekročí 
200 % hodnoty specifického emisního 
limitu. 

  415/2012 
ve znění 
452/2017 

§ 9 odst. 5 (5) Do hodnot rozhodných pro posouzení dodržení emisního limitu se 

nezahrnují údaje zjištěné v době uvádění stacionárního zdroje do 

provozu, v době jeho odstavování z provozu nebo při odstraňování 

poruchy, popřípadě havárie. Délka přípustné doby trvání těchto stavů 

musí být uvedena v provozním řádu. Za uvádění stacionárního zdroje do 

provozu a jeho odstavování z provozu se nepovažují zahajování a 

ukončování cyklů u stacionárních zdrojů s periodickým, přerušovaným 

nebo šaržovitým způsobem výroby. 

  

PŘÍLOHA V - 
Část 5 

Minimální stupeň odsíření 415/2012 Příloha č. 2 

část IV 
Část IV 
Minimální stupně odsíření pro spalovací stacionární zdroje o 

celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším 

PT  

PŘÍLOHA V - 
Část 6 

Dodržování stupně odsíření 415/2012 § 15 odst.1 (1) U spalovacích stacionárních zdrojů podle § 4 odst. 6 zákona musí být 

plněn alespoň minimální poměr hmotnosti síry odloučené v místě 

spalovacího stacionárního zdroje v daném časovém úseku k hmotnosti 
síry obsažené v palivu, které bylo do spalovacího stacionárního zdroje 

přivedeno a ve stejném časovém úseku spáleno (dále jen „stupeň 

odsíření“). Stupeň odsíření se považuje za splněný, pokud vyhodnocení 

provedených měření prokáže, že všechny průměrné hodnoty stupně 

odsíření za daný kalendářní měsíc dosáhly stanoveného stupně. Do 

hodnot rozhodných 
pro posouzení dodržení minimálního stupně odsíření se nezahrnují údaje 

zjištěné v době uvádění stacionárního zdroje do provozu, v době jeho 

odstavování z provozu nebo při odstraňování poruchy nebo havárie. 

PT  

PŘÍLOHA V - 
Část 7 

Průměrné mezní hodnoty pro spalovací zařízení v rafineriích spalující více 

druhů paliv 
415/2012 
ve znění 
452/2017 
 

Příloha č. 2 

část III bod 

3 

3. Jako alternativu k bodu 2 lze použít následující průměrné hodnoty 

specifických emisních limitů pro oxid siřičitý (bez ohledu na použitou 

kombinaci paliv) 
a) pro spalovací stacionární zdroje uvedené do provozu před 27. 

listopadem 2003 včetně v průměru 1000 mg/m-3 pro všechny takové 

PT  
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spalovací stacionární zdroje v rámci rafinerie nebo 
b) pro spalovací stacionární zdroje uvedené do provozu po 27. 

listopadu 2003 v průměru 600 mg/m-3 pro všechny takové spalovací 

stacionární zdroje v rámci rafinerie s výjimkou plynových turbín a 

pístových spalovacích motorů. 
PŘÍLOHA VI 

část 1 
Definice   Nerelevantní pro transpozici, národní předpis používá v rozepsané verzi 

(viz  např. v příloze č. 4 části I bodu 1.1 vysvětlivka č. 2 pod tabulkou) 
NT  

PŘÍLOHA VI 

část 2 
Ekvivalenty toxicity dibenzodioxinů a dibenzofuranů 415/2012 § 5 odst. 4 (4) Hodnoty koncentrací PCDD, PCDF a polychlorovaných bifenylů se 

stanoví jako součty hodnot hmotnostních koncentrací jednotlivých 

PCDD, PCDF a polychlorovaných bifenylů vynásobených koeficienty 

ekvivalentů toxicity uvedenými v části II. přílohy č. 1. 

PT  

  415/2012 Příloha č. 1 

část II 
Část II 
Výčet PCDD, PCDF, polychlorovaných bifenylů a jejich koeficienty 

ekvivalentu toxicity 

  

PŘÍLOHA VI 

část 3 
Mezní hodnoty emisí do ovzduší pro zařízení na spalování odpadu 415/2012 

ve znění 
216/2019 
452/2017 

Příloha č. 4 

část I bod 1 
1. Specifické emisní limity pro spalovny odpadu PT  

PŘÍLOHA VI 

část 4 
Stanovení mezních hodnot emisí do ovzduší pro spoluspalování odpadu 415/2012 Příloha č. 4 

část I bod 2 
2. Specifické emisní limity pro stacionární zdroje tepelně 

zpracovávající odpad společně s palivem, jiné než spalovny odpadu 
 

PT  

PŘÍLOHA VI 

část 5 
Mezní hodnoty emisí pro vypouštění odpadních vod z procesů čištění 

odpadních plynů 
401/2015 Příloha č.1 

část B a C. 
B. 
Průmyslové odpadní vody 
Tabulka 2: Emisní standardy: přípustné hodnoty znečištění pro odpadní 

vody vypouštěné z vybraných průmyslových a zemědělských odvětví 
C. 
Tabulka 3: Emisní standardy: přípustné hodnoty ukazatelů znečištění 

odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek : 
 

PT  

PŘÍLOHA VI 

část 6 
Monitorování emisí 201/2012 

ve znění 

369/2016 

§ 6 odst. 4 a 

5 
(4) Úroveň znečišťování se zjišťuje jednorázovým měřením emisí v 

intervalech stanovených prováděcím právním předpisem nebo 

kontinuálním měřením emisí  Jednorázové měření emisí zajišťuje 

provozovatel prostřednictvím autorizované osoby podle § 32 odst. 1 

písm. a). Kontinuální měření emisí provádí provozovatel stacionárního 

zdroje uvedeného v příloze č. 4 k tomuto zákonu. 

PT  

  201/2012 Příloha č. 4 

část B bod 

1.6 

1. Kontinuální měření emisí provádí 
1.6. stacionární zdroj, ve kterém je tepelně zpracován odpad, pro 

oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý, oxid uhelnatý, tuhé 

znečišťující látky, celkový organický uhlík, plynné anorganické 

sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík, plynné 

anorganické sloučeniny fluoru vyjádřené jako fluorovodík a oxid 
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siřičitý nebo 
  415/2012 

Ve znění 
452/2017 
 
 
 
 

§ 3 odst. 2 

písm. c) bod 

1 

c) dvakrát za kalendářní rok  
1. u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad 

v případě těžkých kovů, polychlorovaných dibenzodioxinů 

(dále jen „PCDD“) a polychlorovaných dibenzofuranů (dále jen 

„PCDF“);  během prvních 12 měsíců provozu se provedou 4 

měření po každých 3 měsících provozu stacionárního zdroje, 
 

  

  415/2012 § 4 odst. 1 (1) Jednorázové měření emisí musí být reprezentativní a průkazné a 

použitá metoda měření a odběru vzorků musí co nejpřesněji odrážet 

skutečnost o úrovni znečišťování. Tyto požadavky se považují za 

splněné, je-li postupováno podle určených technických norem podle 

zákona o technických požadavcích na výrobky2). Metody a postupy 
odběrů a stanovení znečišťujících látek a doplňkových veličin, pro něž 

je vyžadováno osvědčení o akreditaci, jsou uvedeny v části I přílohy č. 1 

k této vyhlášce. 

  

  415/2012 
ve znění 
452/2017 
216/2019 

§ 7 Způsob a podmínky zjišťování úrovně 
znečišťování kontinuálním měřením 
(1) Kontinuální měření, jeho kalibrace a ověřování správnosti jeho 

výsledků musí být reprezentativní a průkazné a použitá metoda měření a 

odběru vzorků musí co nejpřesněji odrážet skutečnost o úrovni 

znečišťování. 
Tyto požadavky se považují za splněné, je-li postupováno podle 

určených technických norem podle zákona o technických požadavcích 

na výrobky2). 
(2) Pro kontinuální měření emisí se používá přístroj umožňující stanovit 

hmotnostní koncentrace znečišťujících 
látek alespoň v intervalu od 10 % do 250 % specifického emisního 

limitu nebo v případě stacionárního zdroje vybaveného technologií ke 

snižování emisí tuhých znečišťujících látek alespoň v intervalu od 10 % 

do 250 % koncentrace garantované výrobcem této technologie. 

  

  415/2012 § 9 odst. 6 (6) Při posuzování plnění emisních limitů se za průměrné hodnoty 

uvedené v odstavci 1 písm. a) až c), v odstavci 2 písm. a) až c) a v 

odstavci 4 písm. a) až c) považují validované hodnoty podle § 8 odst. 1, 

které se získají z naměřených hodinových, půlhodinových nebo 

desetiminutových výsledků odečtením maximální hodnoty 95% 

intervalu spolehlivosti výsledků jednotlivých měření, která nesmí na 

úrovni hodnoty specifického emisního limitu překročit následující 

procentní podíl hodnoty tohoto emisního limitu: 10 % u oxidu 

uhelnatého, 20 % u oxidu siřičitého, 20 % u oxidů dusíku, 20 % u 

amoniaku, 30 % u tuhých znečišťujících látek, 30 % u celkového 
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organického uhlíku, 40 % u chlorovodíku, 40 % u fluorovodíku, 40 % u 

sulfanu a 40 % u sirouhlíku. U stacionárních zdrojů tepelně 

zpracovávajících odpad je tímto emisním limitem hodnota denního 

emisního limitu. 
  401/2015 § 11 až 13 

Měření objemu vypouštěných odpadních vod a míry jejich 

znečištění 

§ 11 
(1) Stanoví-li vodoprávní úřad emisní limit jako přípustnou účinnost 

čištění, stanoví místo měření jakosti vypouštěných odpadních vod i na 

přítoku do čistírny odpadních vod. Pokud je emisní limit stanoven jako 

poměrné množství, určí vodoprávní úřad i způsob sledování a evidence 

množství látek charakterizujících výrobní proces. Toto ustanovení se 

nevztahuje na čištění odpadních vod prostřednictvím ohlášeného 

vodního díla.  

(2) V povolení k vypouštění městských odpadních vod stanoví 

vodoprávní úřad minimální četnost sledování a typ vzorku podle hodnot 
uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení; v povolení k vypouštění 

ostatních druhů odpadních vod stanoví četnost sledování a typ vzorku 

přiměřeně k těmto hodnotám. 

(3) V povolení k vypouštění městských odpadních vod z čistíren 

odpadních vod v kategoriích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel stanoví 

vodoprávní úřad četnost a způsob sledování znečištění v ukazatelích 

znečištění Ncelk a Pcelk podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení. V 

povolení k vypouštění městských odpadních vod z čistíren odpadních 

vod v kategoriích nad 10 000 ekvivalentních obyvatel stanoví 

vodoprávní úřad četnost a způsob sledování znečištění v ukazateli N-
NH4 + podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení. V povolení k vypouštění 

městských odpadních vod z čistíren odpadních vod v kategorii nad 100 
000 ekvivalentních obyvatel stanoví vodoprávní úřad četnost a způsob 

sledování znečištění v ukazateli znečištění celkový organický uhlík 

(TOC) podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení. 

(4) V povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť 

nebezpečných látek může vodoprávní úřad k žádosti znečišťovatele pro 

účely stanovení četnosti odběru vzorků odečíst množství zvlášť 

nebezpečné látky obsažené v jím odebrané vodě od množství této látky 

vypouštěného v odpadní vodě. Takto vodoprávní úřad postupuje pouze v 
případě, že znečištění odebrané vody zvlášť nebezpečnými látkami 

nezpůsobil svou činností žadatel. 
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(5) Množství znečištění v odebrané vodě podle odstavce 4 se 

vypočte jako součin ročního objemu odebrané vody a průměrné 

roční koncentrace znečištění vypočtené jako aritmetický průměr 

ze všech vzorků odebraných za kalendářní rok. Pokud jsou 

odebrané vody použity k odečtu u více zdrojů znečišťování, 

rozdělí vodoprávní úřad množství znečištění v ukazatelích 

znečištění pro účely odečtu v poměru objemů vypouštěných 

odpadních vod u jednotlivých zdrojů znečišťování. Vodoprávní 

úřad může odečíst množství znečištění obsažené pouze v 

takovém množství odebrané vody, které odpovídá množství 

vypouštěných odpadních vod. 
§ 12 

(1) Odběry vzorků musejí být rovnoměrně rozloženy v průběhu celého 

kalendářního roku, a to i v případě, že se odebírá větší než minimální 

počet vzorků stanovený tímto nařízením; to se nevztahuje na řízené nebo 

nepravidelné vypouštění odpadních vod a vypouštění odpadních vod z 

kampaňových výrob, pro které způsob sledování stanoví vodoprávní 

úřad přiměřeně k požadavkům tohoto nařízení a k místním podmínkám.  

(2) Při povolování vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť 

nebezpečných látek uvedených v tabulce 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení 

do vod povrchových stanoví vodoprávní úřad způsob jejich sledování na 

základě 24hodinových směsných vzorků při současném měření denního 

objemu vypouštěných odpadních vod. Měsíční průměry koncentrací a 

poměrných množství se stanoví na základě denního měření koncentrací, 
objemu odpadních vod a hodnot charakterizujících výrobu. Při 

povolování vypouštění průmyslových odpadních vod s obsahem těchto 

zvlášť nebezpečných látek v množství menším, než je množství 

stanovené v tabulce 3 přílohy č. 3 k tomuto nařízení, stanoví vodoprávní 

úřad způsob jejich sledování přiměřeně k místním podmínkám. 

 (3) Při povolování vypouštění odpadních vod s obsahem 

zvlášť nebezpečných látek neuvedených v tabulce 3 přílohy č. 1 k 

tomuto nařízení a odpadních vod s obsahem nebezpečných látek do vod 

povrchových stanoví způsob jejich sledování vodoprávní úřad s četností 

12 odběrů směsných 24hodinových vzorků za rok při současném měření 

objemu vypouštěných odpadních vod se sledováním koncentrace a 

množství těchto látek. Při určení způsobu sledování vodoprávní úřad 

vychází z míry jejich škodlivosti, vypouštěného množství za časové 

období, koncentrace ve vypouštěných odpadních vodách, místních 

podmínek a požadavků tohoto nařízení. Nelze-li například z důvodu 

diskontinuálního vypouštění stanovený typ odběru vzorku provést, 
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stanoví vodoprávní úřad způsob a četnost sledování individuálně. 

 (4) Při povolování vypouštění odpadních vod s obsahem 

zvlášť nebezpečných látek do kanalizace stanoví vodoprávní úřad 

způsob jejich měření obdobně postupu podle odstavců 1 a 2. 
(1) (5) Při povolování vypouštění odpadních vod s obsahem 

závadných látek neuvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení 

stanoví způsob jejich měření vodoprávní úřad obdobně podle 

odstavců 1 a 3. 

                                                              § 13 

(1) Jsou-li odpadní vody před vypuštěním do vod povrchových čištěny a 

vodoprávní úřad stanoví emisní limit jako minimální účinnost čištění, 

musí být ve stejné době odebírány vzorky odpadních vod na přítoku na 

čistírnu odpadních vod i na výpusti z ní do vod povrchových. Toto 

ustanovení se nevztahuje na čištění odpadních vod prostřednictvím 

ohlášeného vodního díla. 

(2) Vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod stanoví 

místo a způsob měření objemu vypouštěných odpadních vod, a to pro 

každou výpusť odpadních vod. Pokud je k měření objemu použit systém 

měřidel s volnou hladinou, s přihlédnutím k množství vypouštěných 

odpadních vod stanoví také časový interval pro kontrolu způsobilosti 

měrného systému, a to s četností maximálně 6 let. Kontrolu měrného 

systému mohou provádět pouze měřící skupiny, mající autorizaci k 

výkonu úředního měření průtoku měřidly s volnou hladinou12). 
(1) (3) Není-li u čistírny odpadních vod pod 500 ekvivalentních obyvatel 

instalováno měření množství vypouštěných odpadních vod, stanoví se 

množství vypouštěných odpadních vod podle údajů vodoměru odebrané 

vody. Není-li vodoměr instalován, použijí se směrná čísla roční potřeby 

vody13)12) § 21 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 

119/2000 Sb. 
(2)  

13) § 29 až 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

vyhlášky č. 48/2014 Sb. 
  401/2015 Příloha č. 4 Minimální roční četnosti odběrů vzorků vypouštěných městských 

odpadních vod pro sledování jejich znečištění 
  

PŘÍLOHA VI 

část 7 
Vzorec pro výpočet emisních koncentrací při standardní procentní 

koncentraci kyslíku 
415/2012 § 5 odst. 2 (2) U stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících nebezpečný odpad 

s instalovanou technologií ke snižování emisí je přepočet na referenční 

obsah kyslíku prováděn pouze tehdy, pokud zjištěný obsah kyslíku po 

PT  
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dobu měření emisí, překračuje stanovenou hodnotu referenčního obsahu 

kyslíku. U stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad se 

nepoužije přepočet na referenční obsah kyslíku v případě jeho spalování 

v atmosféře obohacené kyslíkem. 
  415/2012 § 8 odst. 3 (3) U stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad se nepoužije 

přepočet na referenční obsah kyslíku v případě spalování v atmosféře 

obohacené kyslíkem. Pokud jsou emise znečišťujících látek sníženy 

čištěním odpadního plynu  u stacionárního zdroje tepelně 

zpracovávajícího nebezpečný odpad, provede se přepočet na obsah 

kyslíku stanovený v prvním pododstavci pouze tehdy, pokud měřený 

obsah kyslíku ve stejném období, v němž proběhlo měření 

znečišťujících látek, překračuje příslušný referenční obsah kyslíku. 

  

PŘÍLOHA VI 

část 8 
Posouzení dodržování mezních hodnot emisí 415/2012 § 6 Vyhodnocení plnění emisních limitů při jednorázovém měření 

Emisní limit se považuje za dodržený, pokud  
a) průměr výsledků jednotlivých měření koncentrace znečišťující 

látky za celé jednorázové měření emisí provedené podle § 4 

odstavců 3 až 7 je menší nebo roven hodnotě emisního limitu a 

současně každá hodnota koncentrace znečišťující látky zjištěná 

jednotlivým měřením je menší než 120 % emisního limitu; obdobně 

se hodnotí dodržení emisního limitu, je-li vyjádřen jinou měřitelnou 

veličinou než hmotnostní koncentrací znečišťující látky a 
b) u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad žádná z 

hodnot koncentrací znečišťujících látek za dobu vzorkování 

těžkých kovů, PCDD a PCDF nepřekročí hodnoty specifických 

emisních limitů.  

PT  

  415/2012 § 9 odst. 2  (2) Emisní limit při kontinuálním měření emisí na stacionárních 

zdrojích tepelně zpracovávajících odpad je považován za splněný, pokud 

jsou splněny tyto podmínky 
a) žádná z platných denních průměrných hodnot nepřekročí hodnoty 

specifických emisních limitů,   
b) žádná z platných půlhodinových průměrných hodnot nebo 

v případech, kdy je to relevantní, 97 % ze všech půlhodinových 

průměrných hodnot v kalendářním roce nepřekročí žádnou hodnotu 

specifických emisních limitů, 
c) 97 % všech denních průměrných hodnot koncentrací oxidu 

uhelnatého v kalendářním roce nepřekročí hodnotu specifického 

emisního limitu, 
d) 95% desetiminutových průměrných hodnot nebo všechny 

půlhodinové průměrné hodnoty koncentrací oxidu uhelnatého za 
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období 24 hodin nepřekročí specifické emisní limity; u zdrojů, 

v nichž teplota plynu ze spalovacího procesu dosahuje nejméně 1100 

°C po dobu alespoň dvou sekund, může být použito pro vyhodnocení 

desetiminutových průměrů sedmidenní hodnotící období, a 
e) za kalendářní rok není z důvodů poruchy nebo údržby systému 

kontinuálního měření vypuštěno více než 10 platných denních 

průměrných hodnot.  

Podmínky uvedené pod písmeny b), c) a d) se vztahují pouze na 

spalovny odpadu. 
PŘÍLOHA VII 

Část 1 
Technická ustanovení týkající se zařízení a činností využívajících 

organická rozpouštědla 
201/2012 
ve znění 

369/2016 

§ 6 odst. 4 a 

5 
(4) Úroveň znečišťování se zjišťuje jednorázovým měřením emisí v 

intervalech stanovených prováděcím právním předpisem nebo 

kontinuálním měřením emisí  Jednorázové měření emisí zajišťuje 

provozovatel prostřednictvím autorizované osoby podle § 32 odst. 1 

písm. a). Kontinuální měření emisí provádí provozovatel stacionárního 

zdroje uvedeného v příloze č. 4 k tomuto zákonu. 
(5) Kontinuálním měřením emisí se zjišťují emise znečišťujících látek a 

provozní parametry uvedené  v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Ověření 

správnosti výsledků kontinuálního měření zajistí provozovatel 

jednorázovým měřením emisí provedeným autorizovanou osobou podle 

§ 32 odst. 1 písm. a) jednou za kalendářní rok. Každé 3 kalendářní roky 
provozovatel zajistí kalibraci kontinuálního měření emisí. 

PT  

  201/2012 Příloha č. 4 

část B bod 

1.4. 

1. kontinuální měření provádí 
1.4. stacionární zdroj, ve kterém probíhají činnosti používající organická 

rozpouštědla (kód 9.1. až 9.24. v příloze č. 2 k tomuto zákonu), pro 

celkový organický uhlík v případě, že se dodržení emisního limitu 

dosahuje zařízením ke snižování emisí a hodinový hmotnostní tok 

celkového organického uhlíku překračuje při projektovaných 

parametrech 10 kg 

  

  415/2012 
ve znění 
452/2017 

§ 3 odst. 8 (8) Od měření emisí těkavých organických látek podle odstavce 2 lze na 

základě rozhodnutí krajského úřadu podle § 6 odst. 2 zákona upustit a 

emise zjišťovat výpočtem u stacionárních zdrojů uvedených v části II 

přílohy č. 5, pokud nepoužívají technologii ke snižování emisí těchto 

látek. 

  

  415/2012 § 6 Vyhodnocení plnění emisních limitů při jednorázovém měření 
Emisní limit se považuje za dodržený, pokud  
c) průměr výsledků jednotlivých měření koncentrace znečišťující 

látky za celé jednorázové měření emisí provedené podle § 4 

odstavců 3 až 7 je menší nebo roven hodnotě emisního limitu a 

současně každá hodnota koncentrace znečišťující látky zjištěná 

jednotlivým měřením je menší než 120 % emisního limitu; obdobně 
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se hodnotí dodržení emisního limitu, je-li vyjádřen jinou měřitelnou 

veličinou než hmotnostní koncentrací znečišťující látky a 
d) u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad žádná z 

hodnot koncentrací znečišťujících látek za dobu vzorkování 

těžkých kovů, PCDD a PCDF nepřekročí hodnoty specifických 

emisních limitů.  
  415/2012 § 9 odst. 3 (3) Emisní limit při kontinuálním měření emisí na stacionárních zdrojích 

používajících organická rozpouštědla se považuje za splněný, pokud 

jsou splněny tyto podmínky 
a) žádná z denních průměrných hodnot nepřekročí hodnoty 

specifických emisních limitů a 
b) žádný hodinový průměr nepřekročí 150 % hodnoty 

specifických emisních limitů. 

  

  415/2012 
 

Příloha č. 5 SPECIFICKÉ EMISNÍ LIMITY, EMISNÍ STROPY A 

TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVOZU STACIONÁRNÍCH 

ZDROJŮ, VE KTERÝCH DOCHÁZÍ K POUŽÍVÁNÍ  
ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL, ZPŮSOB PROVEDENÍ 

ROČNÍ HMOTNOSTNÍ BILANCE TĚKAVÝCH 

ORGANICKÝCH LÁTEK  

  

PŘÍLOHA VIII Technická ustanovení týkající se zařízení vyrábějících oxid titaničitý 201/2012 Příloha č. 4 

část B bod 

1.5. 

1. kontinuální měření provádí 
1.5. stacionární zdroj na výrobu oxidu titaničitého pro tuhé znečišťující 

látky na hlavním výduchu zdroje, a dále pro oxidy síry z procesu 

rozkladu a kalcinace u sulfátového procesu a  pro chlór  z chloridového 

procesu 

PT  

  415/2012 
ve znění 
452/2017 

Příloha č. 8 
Část II bod 

5.2.9 a 
5.2.10 

5.2.9. Sulfátový proces při výrobě oxidu titaničitého (kód 6.21. dle 

přílohy č. 2 zákona)  

Emisní limity [mg/m3] Emisní 

limit [kg/t]  
Vztažné 

podmínky 

TZL SO21) SO21) 

502) 
1503) 5004) 6 B 

Vysvětlivky: 
5)  Platí pro oxid siřičitý a oxid sírový vypuštěný ve fázi rozkladu 

a kalcinace, včetně kapiček kyseliny v přepočtu na ekvivalent 
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Celex: 32010L0075 Lhůta pro implementaci 7.1.2013 Úřední věstník                     L334 2010 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová, 2.4.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované 

prevenci a omezování znečištění) 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 2.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám

ka 
 

SO2. 
6) Platí pro hlavní výpusti. 
7) Platí pro vedlejší výpusti. 
8) Platí pro zařízení na koncentraci kyselého odpadu. 

 
Technická podmínka provozu od 1. ledna 2014: 
Proces musí být vybaven zařízením k předcházení emisí kapek kyseliny 

sírové. 
 
 
5.2.10. Chloridový proces při výrobě oxidu titaničitého (kód 6.22. dle 

přílohy č. 2 zákona) 
Emisní limity [mg/m3] 

Vztažné podmínky 
TZL chlor 

501) 
1502) 

5 
 B 

Vysvětlivky: 
3) Platí pro hlavní výpusti. 
4) Platí pro vedlejší výpusti. 

 
PŘÍLOHA IX Zrušené směrnice a jejich následné změny   Nerelevantní z hlediska transpozice. 

Ustanovení má pouze informativní charakter, nemá žádné bezprostřední 

dopady do práv fyzických nebo právnických osob, ani do kompetencí 

orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem veřejné správy  

NT  

PŘÍLOHA X Srovnávací tabulka   Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení má pouze informativní charakter, nemá žádné bezprostřední 

dopady do práv fyzických nebo právnických osob, ani do kompetencí 

orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem veřejné správy  
 

NT  

 
Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 

č 
Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost 

předpisu 
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1.  76/2002 ZÁKON č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 1.1.2003 
2.  222/2006 ZÁKON č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 

zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
1.6.2006 

3.  201/2012 ZÁKON č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  1.9.2012 
4.  25/2008 ZÁKON 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně 

některých zákonů 
12.2.2008 

5.  254/2001 ZÁKON č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 1.1.2002 
6.  150/2010 ZÁKON č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
1.8.2010 

7.  382/2003 VYHLÁŠKA č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 1.5.2004 
8.  695/2004 ZÁKON č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů 31.12.2004 
9.  185/2001 ZÁKON č. 185/2001 Sb., ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů 1.1.2002 
10.  314/2006 ZÁKON č.  314/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.  140/1961 Sb., trestní 

zákon, ve znění pozdějších předpisů 
22.6.2006 

11.  154/2010 ZÁKON č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2010 
12.  288/2013 VYHLÁŠKA č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci 5.10.2013 
13.  6/2005 ZÁKON č. 6/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. 6.1.2005 
14.  123/1998 ZÁKON č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 1.7.1998 
15.  150/2002 ZÁKON č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 1.1.2003 
16.  106/1999 ZÁKON č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1.1.2000 
17.  61/2006 ZÁKON č. 61/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů 

23.3.2006 

18.  500/2004 ZÁKON č. 500/2004 Sb., správní řád 1.1.2006 
19.  413/2005 ZÁKON č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 1.1.2007 
20.  20/2004 ZÁKON č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
23.1.2004 

21.  294/2005 VYHLÁŠKA č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady 
5.8.2005 

22.  227/2009 ZÁKON č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 24.7.2009 
23.  383/2001 Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 1.1.2002 
24.  69/2013 ZÁKON č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 

(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
19.3.2013 

25.  255/2012 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 1.1.2014 
26.  450/2005 Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a 

odstraňování jejich škodlivých následků 
1.5.2006 

27.  175/2011 VYHLÁŠKA č. 175/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu 

hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 
15.7.2011 

28.  415/2012 VYHLÁŠKA č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 1.12.2012 
29.  341/2008 VYHLÁŠKA ze dne 26. srpna 2008 o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady) 

12.9.2008 

30.  61/2010 VYHLÁŠKA ze dne 19. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů 

1.4.2010 

31.  320/2002 ZÁKON  ze dne 13. června 2002 o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 1.1.2003 
32.  401/2015 Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.,  o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 1.1.2016 
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povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 
33.  258/2000 ZÁKON o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 1.1.2001 
34.  274/2003 ZÁKON, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 1.10.2003 
35.  151/2011 ZÁKON, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
7.6.2011 

36.  392/2005 ZÁKON, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 27.9.2005 
37.  74/2006 ZÁKON, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

1.4.2006 

38.  188/2004 ZÁKON, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 23.4.2004 
39.  350/2012 ZÁKON, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 1.1.2013 
40.  186/2006 ZÁKON o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 11.5.2006 
41.  167/2012 ZÁKON ze dne 25. dubna 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
1.7.2012 

42.  223/2013 ZÁKON ze dne 21. června 2013, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2013 
43.  169/2013 ZÁKON ze dne 16. května 2013, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., 

o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

1.10.2013 

44.  222/2015 ZÁKON č. 222/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 10.9.2015 
45.  267/2015 ZÁKON č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony 
1.12.2015 

46.  252/2014 ZÁKON č. 252/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 19.11.2014 
47.  223/2015 ZÁKON č. 223/2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se 

mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 

životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

1.10.2015 

48.  64/2014 ZÁKON č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 1.5.2014 
49.  35/2014 VYHLÁŠKA č. 35/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2014 
50.  39/2015 ZÁKON č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
1.4.2015 

51.  87/2014 ZÁKON č. 87/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 1.6.2014 
52.  382/2015 Zákon č. 382/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2016 
53.  83/2016 VYHLÁŠKA kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 14.3.2016 
54.  93/2016 VYHLÁŠKA o Katalogu odpadů 1.4.2016 
55.  369/2016 Zákon č. 369/2016, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů 
1.1.2017 

56.  387/2016 Vyhláška č.387/2016, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
1.1.2017 

57.  12/2020 Zákon č. 12/2020 o právu na digitální služby a o změně některých zákonů 1.2.2020 
58.  113/2018 Zákon č. 113/2018, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o 

Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
1.1.2019 

59.  183/2017 Zákon č. 183/2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 1.7.2017 
60.  172/2018 Zákon č. 172/2018, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2018 
61.  452/2017 Vyhláška č. 452/2017, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 

ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
1.1.2018 

62.  216/2019 Vyhláška č. 216/2019, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 

ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
1.1.2020 
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2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č

. 
Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

 9553 MŽP návrh zákona o odpadech   červen2019 1. 1. 2021 
 8681 MŽP návrh vyhlášky o katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Leden 2020 červenec 2020 1. 1. 2021 
 8682 MŽP návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady Leden 2020 červenec 2020 1. 1. 2021 
 8683 MŽP Návrh vyhlášky o podmínkách ukládání na skládku a jejich využívání na povrchu terénu Leden 2020 červenec 2020 1. 1. 2021 
 9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 24. 6. 2019 28. 5. 2020 1. 7. 2023 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno              32011L0092      str. 1 z 30   

Celex: 32011L0092 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                      L 26/1 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Petra Hlaváčková, 31. 1.2017 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů 

některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (kodifikované znění) 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 31. 1.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

Čl. 1, odst. 1 1. Tato směrnice se vztahuje na posuzování vlivů těch veřejných a 

soukromých záměrů na životní prostředí, které by mohly mít významný 

vliv na životní prostředí. 

100/2001 
ve znění 

93/2004 

§ 1 odst. 1 a 
2 

1) Zákon v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje 
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen 
"posuzování vlivů na životní prostředí") a postup fyzických osob, 

právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných celků 

(obcí a krajů) při tomto posuzování. 
  
(2) Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně 

vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně 

ovlivnit životní prostředí. 

PT  

Čl. 1, odst. 2, 
písm. a) 

2. Pro účely této směrnice se rozumí: 
a) „záměrem“: 
— provádění stavebních prací nebo výstavba jiných zařízení nebo děl, 
— jiné zásahy do přírodního prostředí a krajiny včetně těch, které se 

týkají těžby nerostných surovin; 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

§ 3 písm. a) a) záměrem 
1. stavby, zařízení, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k 

tomuto zákonu, 
2. stavby, zařízení, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu 

ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny 

mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět 

ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, 

PT  

  9934     
Čl. 1, odst. 2, 
písm. b) 

b) „oznamovatelem“ žadatel o povolení soukromého záměru nebo orgán 

veřejné moci, který dá podnět k záměru; 
100/2001 
ve znění  
326/2017 
 

§ 3 písm. k) k) oznamovatelem ten, kdo hodlá provést záměr, PT  

  9934     
Čl. 1, odst. 2, 

písm. c) 
c) „povolením“ rozhodnutí příslušného orgánu nebo orgánů, které 

opravňuje oznamovatele k uskutečnění záměru; 
100/2001 
ve znění 

326/2017 

§ 3 písm. g) g) navazujícím řízením řízení vedené k záměru nebo jeho změně, které 

podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, jde-li o 

1. územní řízení, 

2. stavební řízení, 

3. společné územní a stavební řízení, 

4. opakované stavební řízení, 

5. řízení o dodatečném povolení stavby, 

6. řízení o povolení hornické činnosti, 

7. řízení o stanovení dobývacího prostoru, 

8. řízení o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem, 

9. řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami, 

PT  
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů 

některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (kodifikované znění) 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 31. 1.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

10. řízení o vydání integrovaného povolení, 

11. řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje, 

12. řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, 

odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, 

13. řízení, v němž se vydává rozhodnutí nezbytné pro uskutečnění 

záměru, není-li vedeno žádné z řízení podle bodů 1 až 12, a 

14. řízení o změně rozhodnutí vydaného v řízeních podle bodů 1 až 13 k 

dosud nepovolenému záměru nebo jeho části či etapě, má-li dojít 

ke změně podmínek rozhodnutí, které byly převzaty ze stanoviska, 
  9936     

Čl. 1, odst. 2, 

písm. d) 
d) „veřejností“ jedna nebo více fyzických nebo právnických osob a 

jejich sdružení, organizace nebo skupiny v souladu s vnitrostátními 

právními předpisy nebo zvyklostmi; 

100/2001 
ve znění 

39/2015 

§ 3 písm. h) 
h) veřejností jedna nebo více osob 
  

PT  

Čl. 1, odst. 2, 

písm. e) 
e) „dotčenou veřejností“ veřejnost, která je nebo by mohla být ovlivněna 

rozhodovacími řízeními týkajícími se životního prostředí podle čl. 2 

odst. 2, nebo která má na těchto řízeních určitý zájem. Pro účely této 

definice se předpokládá, že nevládní organizace podporující ochranu 

životního prostředí a splňující požadavky vnitrostátních právních 

předpisů mají na rozhodování ve věcech životního prostředí zájem; 

100/2001  
ve znění 

39/2015 

§ 3 písm. i) i) dotčenou veřejností  

1. osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím 

řízení dotčena ve svých právech nebo povinnostech, 

2. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem 

činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana 

životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní 

činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která 

vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o 

navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem 

vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje 

svými podpisy nejméně 200 osob 

PT  

Čl. 1, odst. 2, 

písm. f) 
f) „příslušným orgánem“ nebo „příslušnými orgány“ ty orgány, které 

členské státy určí jako odpovědné za provádění úkolů vyplývajících z 

této směrnice. 

100/2001 § 20 Státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonávají 
a) ministerstvo, 
b) orgány kraje. 

PT  

  9936     
Čl. 1, odst. 3 3. Členské státy mohou případ od případu rozhodnout, stanoví-li tak 

vnitrostátní právní předpisy, neuplatňovat tuto směrnici na záměry 

sloužící cílům národní obrany, pokud se domnívají, že by její uplatnění 

mohlo uvedené cíle nepříznivě ovlivnit. 

   Nerelevantní z hlediska transpozice 
Bylo nahrazeno směrnicí 32014L0052 

NT  

Čl. 1, odst. 4 4. Tato směrnice se nevztahuje na záměry, jejichž jednotlivé části jsou 

přijímány zvláštními vnitrostátními právními předpisy, protože cílů této 

směrnice, včetně cílů týkajících se poskytování informací, se dosahuje 

prostřednictvím zákonodárného procesu. 

   Nerelevantní z hlediska transpozice 
Bylo zrušeno směrnicí 32014L0052 

NT  
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů 

některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (kodifikované znění) 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 31. 1.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

Čl. 2, odst. 1 1. Členské státy přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění, aby před 

vydáním povolení musely záměry, které mohou mít významný vliv na 

životní prostředí mimo jiné v důsledku své povahy, rozsahu nebo 

umístění, získat povolení a posouzení z hlediska jejich vlivů. Tyto 

záměry jsou vymezeny v článku 4. 

   NT  

     Nerelevantní z hlediska transpozice 
Bylo nahrazeno směrnicí 32014L0052 

  

Čl. 2, odst. 2 2. Posuzování vlivů na životní prostředí může být zahrnuto do 

povolovacích řízení již existujících v členských státech, nebo pokud 

taková řízení neexistují, do jiných řízení nebo do řízení, která mají být 

zavedena pro dosažení souladu s cíli této směrnice. 

   Nerelevantní z hlediska transpozice 
Bylo nahrazeno směrnicí 32014L0052 

NT  

Čl. 2, odst. 3 3. Členské státy mohou stanovit jednotné řízení pro splnění požadavků 
této směrnice a požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování 

znečištění ( 1 ). 

   Nerelevantní z hlediska transpozice 
Bylo nahrazeno směrnicí 32014L0052 

NT  

Čl. 2, odst. 4 4. Aniž je dotčen článek 7, mohou členské státy ve výjimečných 

případech vyjmout určitý záměr zcela nebo zčásti z ustanovení 

stanovených touto směrnicí. 
 

   Nerelevantní z hlediska transpozice 
Bylo nahrazeno směrnicí 32014L0052 

NT  

Čl. 2 odst. 4 V tom případě členské státy: 
a) zváží, zda by nevyhovovala jiná forma posouzení; 
b) zpřístupní dotčené veřejnosti informace získané jinými formami 

posouzení ve smyslu písmene a), informace vztahující se k tomuto 

rozhodnutí o vynětí a důvody, proč tato výjimka byla udělena; 
c) uvědomí Komisi před vydáním povolení o důvodech tohoto vynětí a 

poskytnou jí informace, které dají případně k dispozici vlastním státním 

příslušníkům. 
Komise okamžitě předá získané dokumenty ostatním členským státům. 
Každý rok předá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 

uplatňování ustanovení tohoto odstavce. 

     

Čl. 3 Posuzování vlivů na životní prostředí vhodným způsobem určí, popíše a 

posoudí v každém jednotlivém případě a v souladu s články 4 až 12 

přímé a nepřímé vlivy záměru na tyto faktory: 
a) člověka, faunu a flóru; 
b) půdu, vodu, ovzduší, podnebí a krajinu; 
c) hmotný majetek a kulturní dědictví; 
d) vzájemné působení mezi faktory uvedenými v písmenech a), b) a c). 

   Nerelevantní z hlediska transpozice 
Bylo nahrazeno směrnicí 32014L0052 

NT  
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů 

některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (kodifikované znění) 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 31. 1.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

Čl. 4, odst. 1 1. S výhradou čl. 2 odst. 4 podléhají záměry uvedené v příloze I 

posouzení v souladu s články 5 až 10. 
100/2001
ve znění 

163/2006 

§4 odst. 1), 

písm. a) 
(1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou  
a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny 

těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem 

dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny 

záměrů podléhají posuzování vždy, 

PT  

Čl. 4, odst. 2 2. S výhradou čl. 2 odst. 4 určí členské státy pro záměry uvedené v 

příloze II, zda záměr podléhá posouzení v souladu s články 5 až 10. 

Členské státy provedou toto určení na základě: 
a) přezkoumání každého jednotlivého případu; 
nebo 
b) prahových hodnot nebo kritérií stanovených členským státem. 
Členské státy se mohou rozhodnout používat oba postupy uvedené v 

písmenech a) a b). 

100/2001 
ve znění  
216/2007 
39/2015 
326/2017 

§4 odst. 1 
písm. b) a c) 

(1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou 
 
b) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I, 

které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, 

zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo 

pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob 

užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměrů 

podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak 

stanoví ve zjišťovacím řízení, 
 
c) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a změny 

těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem 
dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo které by mohly 

mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být 

významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně 

mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry 

a změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, 

pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 
 

PT  

  100/2001 
ve znění  
39/2015 
326/2017 

§7 odst. 1, 2 
a 3 

(1) Cílem zjišťovacího řízení u záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 

odst. 1 písm. a) je upřesnění informací, které je vhodné uvést do 

dokumentace, a to se zřetelem na 
a) povahu konkrétního záměru nebo druh záměru, 
b) faktory životního prostředí uvedené v § 2, které mohou být 

provedením záměru ovlivněny, 
c) současný stav poznatků a metody posuzování. 
 
(2) U záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až h) je 

cílem zjišťovacího řízení zjištění, zda záměr nebo jeho změna může mít 

významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může 

samostatně nebo ve spojení s jinými mít významný vliv na předmět 

ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, 

a tedy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto 

zákona. Podléhá-li záměr posouzení vlivů záměru na životní prostředí 

podle tohoto zákona, je předmětem zjišťovacího řízení také upřesnění 

podle odstavce 1. 
 
(3) Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení a provádí se 

podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Při určování, 
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

zda záměr nebo změna záměru může mít významné vlivy na životní 

prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k 
a) povaze a rozsahu záměru a jeho umístění, 
b) okolnosti, zda záměr nebo změna záměru svou kapacitou dosahuje 

limitních hodnot uvedených u záměrů příslušného druhu v příloze č. 1 k 

tomuto zákonu kategorie II, 
c) obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených 

orgánů a dotčených územních samosprávných celků. 
Čl. 4, odst. 3 3. Při přezkoumávání každého jednotlivého případu nebo při stanovení 

kritérií nebo prahových hodnot podle odstavce 2 jsou brána v úvahu 

odpovídající kritéria výběru uvedená v příloze III. 

   Nerelevantní z hlediska transpozice 

Bylo nahrazeno směrnicí 32014L0052 

NT  

Čl. 4, odst. 4 4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí přijatá příslušnými orgány podle 

odstavce 2 byla zpřístupněna veřejnosti. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice 

Bylo nahrazeno směrnicí 32014L0052 

NT  

Čl. 5, odst. 1 1. V případě záměrů, které podle článku 4 podléhají posouzení vlivů na 

životní prostředí v souladu s tímto článkem a s články 6 až 10, přijmou 

členské státy nezbytná opatření k zajištění, aby oznamovatel poskytl ve 

vhodné formě informace upřesněné v příloze IV, pokud: 
a) členské státy považují tyto informace za důležité v dané fázi 

povolovacího řízení a vzhledem ke zvláštním rysům konkrétního záměru 

nebo určitého druhu záměrů a složek životního prostředí, které by mohly 

být zasaženy; 
b) členské státy považují za odůvodněné požadovat po oznamovateli, 

aby tyto informace shromáždil, mimo jiné s ohledem na současné 

poznatky a metody posuzování. 

   Nerelevantní z hlediska transpozice 
Bylo nahrazeno směrnicí 32014L0052 

NT  

Čl. 5, odst. 2 2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby 

příslušný orgán vyjádřil své stanovisko k informacím, které mají být 

poskytnuty oznamovatelem v souladu s odstavcem 1, pokud o to 
oznamovatel požádá ještě před předložením žádosti o povolení. 

Příslušný orgán před vyjádřením svého stanoviska projedná záměr s 

oznamovatelem a orgány uvedenými v čl. 6 odst. 1. Skutečnost, že orgán 

vyjádřil stanovisko podle tohoto odstavce, mu nebrání, aby později 

vyžadoval od oznamovatele předložení dalších informací. 
Členské státy mohou požadovat, aby příslušné orgány vyjádřily své 

stanovisko bez ohledu na to, zda to žádá oznamovatel. 

   Nerelevantní z hlediska transpozice 
Bylo nahrazeno směrnicí 32014L0052 

NT  

Čl. 5, odst. 3 3. Informace, které má oznamovatel poskytnout v souladu s odstavcem 

1, musí zahrnovat alespoň: 
a) popis záměru obsahující informace o jeho umístění, povaze a rozsahu; 
b) popis zamýšlených opatření k vyloučení a omezení významných 

škodlivých vlivů a je-li to možné i k jejich nápravě; 
c) údaje nezbytné k určení a posouzení hlavních vlivů, které by záměr 

mohl mít na životní prostředí; 
d) nástin hlavních alternativních řešení, o kterých oznamovatel 

   Nerelevantní z hlediska transpozice 

Bylo nahrazeno směrnicí 32014L0052 

NT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno              32011L0092      str. 6 z 30   

Celex: 32011L0092 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                      L 26/1 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Petra Hlaváčková, 31. 1.2017 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů 

některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (kodifikované znění) 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 31. 1.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

uvažoval, a uvedení hlavních důvodů, kterými se řídil jeho výběr, s 

přihlédnutím k vlivům na životní prostředí; 
e) všeobecně srozumitelné shrnutí informací uvedených v písmenech a) 

až d). 

Čl. 5, odst. 4 4. Členské státy, je-li to nezbytné, zajistí, aby orgány vlastnící příslušné 

informace, zejména ve vztahu k článku 3, poskytly tyto informace 

oznamovateli. 

100/2001 
ve znění 

93/2004  
326/2017 
 
 
 
 
 
 
 

§15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příslušný úřad a dotčené orgány jsou povinny, pokud je o to 

oznamovatel nebo předkladatel požádá ještě před předložením 

oznámení, dokumentace, oznámení koncepce nebo vyhodnocení, 

projednat s oznamovatelem nebo předkladatelem uvažovaný záměr 

včetně případných variant řešení záměru nebo koncepci a doporučit mu 

předběžné projednání s dalšími dotčenými orgány, dotčenými územními 

samosprávnými celky, popřípadě s dalšími subjekty. Příslušný úřad a 

dotčené orgány jsou povinny na žádost oznamovatele nebo předkladatele 

mu poskytnout informace o životním prostředí podle zvláštního 

právního předpisu.6) 

PT  

  100/2001 
ve znění 

39/2015 

§ 9b odst. 2 (2) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení v součinnosti s 

dotčenými orgány poskytne na žádost žadatele o vydání rozhodnutí v 

navazujícím řízení kdykoliv před jeho zahájením předběžnou informaci 

o požadavcích na údaje a podklady, které má žadatel předložit k žádosti 

o vydání rozhodnutí. Poskytnutá předběžná informace platí 1 rok ode 

dne jejího vydání. 

  

  9934     
Čl. 6, odst. 1 1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby orgány, 

kterých by se záměr mohl týkat, měly vzhledem ke své zvláštní 

působnosti v otázkách životního prostředí možnost vyjádřit své 

stanovisko k informacím poskytnutým oznamovatelem a k žádosti o 

povolení. Za tímto účelem členské státy určí orgány, s nimiž je třeba 

záměr projednat, buď obecně, nebo v jednotlivých případech. Těmto 

orgánům musí být předány informace shromážděné podle článku 5. 

Podrobné podmínky týkající se projednání stanoví členské státy. 

   Nerelevantní z hlediska transpozice 
Bylo nahrazeno směrnicí 32014L0052 

NT  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

Čl. 6, odst. 2 2. Následující informace musí být sděleny veřejnosti v počátečním 

stádiu rozhodovacích řízení pro oblast životního prostředí podle čl. 2 

odst. 2 a nejpozději, jakmile je možné tyto informace rozumně 

poskytnout, a to buď prostřednictvím veřejného oznámení, nebo jinými 

vhodnými prostředky jako například elektronickými médii, jsou-li k 
dispozici: 
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 

Bylo nahrazeno směrnicí 32014L0052 

NT  

Čl. 6 odst. 2 a) žádost o povolení; 
b) skutečnost, že záměr podléhá posouzení vlivů na životní prostředí, a 

případně také skutečnost, že se na něj vztahuje článek 7; 
c) údaje o příslušných orgánech odpovědných za vydávání rozhodnutí, o 

orgánech, od kterých je možné obdržet příslušné informace, a o 

orgánech, na které se lze obracet s připomínkami či dotazy, a také údaje 

o lhůtách pro podávání připomínek či dotazů; 
d) povaha možných rozhodnutí nebo návrh rozhodnutí, je-li k dispozici; 
e) údaj o dostupnosti informací shromážděných podle článku 5; 
f) informace o tom, kdy, kde a jakým způsobem budou příslušné 

informace zpřístupněny; 
g) podrobné podmínky účasti veřejnosti stanovené podle odstavce 5 

tohoto článku. 

100/2001 
ve znění  
39/2015 
 

§ 9b odst. 1 (1) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení zveřejňuje 

postupem podle § 25 správního řádu spolu s oznámením o zahájení 

řízení 

a) žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr podléhající 

posuzování podle tohoto zákona, případně záměr podléhající posuzování 

vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky, spolu s 

informací, kde lze nahlédnout do příslušné dokumentace pro navazující 

řízení, 

b) informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být v 

navazujícím řízení vydáno, 

c) informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořizovanými v 

průběhu posuzování, které se zveřejňují podle § 16, 

d) informace o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle § 9c 

odst. 1 a podle zvláštních právních předpisů, kterými se rozumí 

především informace o místě a čase konání případného veřejného 

ústního jednání, o lhůtě pro uplatnění připomínek veřejnosti k záměru a 

o případných důsledcích zmeškání takové lhůty, informace o tom, zda a 

případně v jaké lhůtě může veřejnost nahlížet do podkladů rozhodnutí, o 

dotčených orgánech a informace o možnostech dotčené veřejnosti 

účastnit se navazujícího řízení podle § 9c odst. 3 a 4. 

Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce 

správního orgánu, který navazující řízení vede. Informace musí být 

vyvěšena po dobu 30 dnů. 
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Poznámka 
 

  9936     

Čl. 6, odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby dotčené veřejnosti byly v přiměřených 

lhůtách zpřístupněny tyto informace: 
a) veškeré informace shromážděné podle článku 5; 
b) v souladu s vnitrostátními právními předpisy hlavní zprávy a 

doporučení adresované příslušnému orgánu nebo orgánům v době, kdy 

je dotčená veřejnost informována v souladu s odstavcem 2 tohoto 

článku; 
c) v souladu s ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o 

životním prostředí ( 1 ) informace neuvedené v odstavci 2 tohoto článku, 

které jsou významné pro rozhodnutí podle článku 8 této směrnice a které 

jsou dostupné až po informování dotčené veřejnosti podle odstavce 2 

tohoto článku. 

100/2001 
ve znění  
39/2015 
 

§9b odst. 4 a 
5 (4) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení zajistí v 

průběhu řízení zpřístupnění 

a) vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, která byla 
vydána pro účely navazujícího řízení, 

b) jiných podkladů pro vydání rozhodnutí, považuje-li to správní orgán 

za účelné. 

(5) Správní orgán při svém rozhodování v navazujícím řízení, pokud jde 

o podklady pro rozhodnutí, vychází také z dokumentace, popřípadě 

oznámení, připomínek veřejnosti, vyjádření dotčeného státu při 

mezistátním posuzování podle § 13 a výsledků veřejného ústního 

jednání, bylo-li konáno. 

PT  

  9936     

Čl. 6, odst. 4 4. Dotčená veřejnost musí dostat včasné a účinné možnosti účastnit se 
rozhodovacích řízení ve věcech životního prostředí podle čl. 2 odst. 2 a 

musí mít za tím účelem právo vyjádřit své připomínky a stanoviska 

příslušnému orgánu nebo orgánům v době, kdy jsou všechny možnosti 

ještě otevřené, tedy před učiněním rozhodnutí o žádosti o povolení. 

100/2001 
ve znění 

39/2015 
326/2017 

§ 9c odst. 1 

až 4 
(1) Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k 

záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění 

informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce, nestanoví-li zvláštní právní 

předpis či správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení lhůtu 

delší. 

(2) Správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí uvede i vypořádání 

připomínek veřejnosti. 

(3) Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, 

který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací 

podle § 9b odst. 1, stává se účastníkem navazujícího řízení též 

a) dotčený územní samosprávný celek, nebo 

b) dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2. 

PT  
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písm., atd.) 
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Poznámka 
 

(4) Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může 

podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v 

případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. 

Čl. 6, odst. 5 5. Podrobné podmínky informování veřejnosti (například formou 

vývěsek v určité oblasti nebo oznámeními v místním tisku) a konzultací 

s dotčenou veřejností (například písemným vyjádřením nebo veřejnou 

anketou) stanoví členské státy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Bylo nahrazeno směrnicí 32014L0052 

NT  

Čl. 6, odst. 6 6. Pro jednotlivé fáze se stanoví přiměřené lhůty tak, aby bylo dost času 

na informování veřejnosti a aby dotčená veřejnost měla dost času na 

přípravu a účinnou účast na rozhodování ve věcech životního prostředí 

podle ustanovení tohoto článku. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 

Bylo nahrazeno směrnicí 32014L0052 

NT  

Čl. 7, odst. 1 1. Je-li si členský stát vědom, že by záměr mohl mít závažný vliv na 

životní prostředí v jiném členském státě, nebo pokud členský stát, který 

by mohl být významně zasažen, o to požádá, poskytne členský stát, na 

jehož území má být záměr uskutečněn, druhému členskému státu co 

nejdříve a nejpozději při informování vlastní veřejnosti mimo jiné: 
a) popis záměru spolu se všemi dostupnými informacemi o jeho 

možných přeshraničních vlivech; 
b) informace o povaze rozhodnutí, které může být přijato. 
Členský stát, na jehož území má být záměr uskutečněn poskytne 

druhému členskému státu přiměřenou dobu na oznámení, zda si přeje 

účastnit se rozhodovacích řízení ve věcech životního prostředí podle čl. 

2 odst. 2, přičemž může též poskytnout informace podle odstavce 2 

tohoto článku. 

100/2001 
ve znění 

93/2004 

§12 odst. 1 Při mezistátním posuzování se postupuje podle hlavy I tohoto zákona, 

pokud ustanovení hlavy II tohoto zákona nebo mezinárodních smluv, 

kterými je Česká republika vázána, postup při mezistátním posuzování 

nestanoví jinak. Lhůty pro vyjádření při mezistátním posuzování může 

ministerstvo prodloužit až o 30 dnů, požádá-li o to dotčený stát. Ostatní 

lhůty se v takovém případě prodlouží přiměřeně. 

PT  

  9936     
Č. 7, odst. 2 2. Oznámí-li členský stát, který obdrží informace podle odstavce 1, svůj 

úmysl účastnit se rozhodovacích řízení ve věcech životního prostředí 

podle čl. 2 odst. 2, zašle členský stát, na jehož území má být záměr 

uskutečněn, pokud tak již neučinil, druhému členskému státu informace, 

které musí být předány podle čl. 6 odst. 2 a zpřístupněny podle čl. 6 

odst. 3 písm. a) a b). 

100/2001 
ve znění 

93/2004 
39/2015 
326/2017 

§13  (1) Pokud se jedná o záměr podle § 11 odst. 1 písm. a), nebo jestliže 

dotčený stát o posuzování záměru požádal podle § 11 odst. 1 písm. b), 

oznámení se předkládá též v úředním jazyce dotčeného státu v rozsahu, 

který stanoví ministerstvo. Oznámení včetně překladu zašle ministerstvo 

do 7 pracovních dnů po jeho obdržení dotčenému státu s žádostí o 

vyjádření spolu s údaji o průběhu posuzování včetně označení 

příslušného úřadu, který zajišťuje mezistátní posuzování záměru, a 

informacemi o rozhodnutích, která mohou být vydána v navazujících 

řízeních. 
 
(2) Pokud obdržené vyjádření dotčeného státu k zaslanému oznámení 

obsahuje požadavek zúčastnit se mezistátního posuzování, ministerstvo 

si od dotčeného státu vyžádá údaje o stavu životního prostředí na jeho 

dotčeném území. Ministerstvo zašle tyto údaje do 5 pracovních dnů ode 
dne jejich obdržení oznamovateli k využití při zpracování dokumentace 

PT  
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a dále je poskytne zpracovateli posudku. 
 
(3) Dokumentace se předkládá též v úředním jazyce dotčeného státu v 

rozsahu, který stanoví ministerstvo. Dokumentaci včetně překladu zašle 

ministerstvo do 10 pracovních dnů po jejím obdržení dotčenému státu s 

žádostí o vyjádření a nabídne mu předběžné projednávání, zejména je-li 
dokumentace zpracována ve variantách, včetně sdělení opatření ke 

zmírnění závažných vlivů přesahujících státní hranice (dále jen 

„konzultace“). Pokud dotčený stát projeví o konzultaci zájem, 

ministerstvo se konzultace zúčastní. Ministerstvo předem neprodleně, 

nejpozději však do 5 dnů ode dne stanovení termínu konzultace, 

informuje o místě a času konzultace oznamovatele a jeho 
prostřednictvím zpracovatele dokumentace. Ti jsou pak povinni se 

konzultace rovněž zúčastnit. Informaci o konzultaci je ministerstvo 

povinno zveřejnit podle § 16. 
 
(4) Ministerstvo do 5 pracovních dnů po obdržení vyjádření dotčeného 

státu k dokumentaci toto vyjádření doručí zpracovateli posudku jako 

podklad pro hodnocení záměru. 
 
(5) Ministerstvo vyjádření dotčeného státu zapracuje do stanoviska nebo 

v něm uvede důvody neuvedení tohoto vyjádření ve svém stanovisku 

nebo jeho uvedení jen zčásti. 
 
(6) Ministerstvo je povinno zaslat dotčenému státu stanovisko do 15 dnů 

ode dne jeho vydání. Dále je povinno mu zaslat informace podle § 9b 

odst. 1 a § 9b odst. 4 písm. a) a rozhodnutí podle § 9a odst. 3, a to do 15 

dnů ode dne jejich obdržení. Tyto informace a rozhodnutí jsou správní 

úřady povinny zaslat ministerstvu jako dotčenému orgánu na podkladě 

požadavku uvedeném ve stanovisku nebo na podkladě žádosti. 
  9936     
Čl. 7, odst. 3 3. Kromě toho dotyčné členské státy, pokud se jich to dotýká: 

a) zařídí, aby informace uvedené v odstavcích 1 a 2 byly v přiměřené 

době zpřístupněny orgánům uvedeným v čl. 6 odst. 1 a dotčené 

veřejnosti na území toho členského státu, který by mohl být významně 

zasažen; aCS 
b) zajistí, aby orgány uvedené v čl. 6 odst. 1 a dotčená veřejnost měly 

možnost ještě před vydáním povolení pro daný záměr zaslat v přiměřené 

době své stanovisko k informacím předaným příslušným orgánům v 

členském státě, na jehož území má být záměr uskutečněn. 

100/2001 
ve znění 

39/2015 
326/2017 

§14 (1) Pokud ministerstvo obdrží oznámení záměru nebo se jinak dozví o 

záměru, který bude prováděn na území státu původu, neprodleně jej 

zveřejní podle § 16 a toto oznámení, popřípadě informaci o něm zašle 

dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům s 

žádostí o vyjádření. 
 
(2) Veřejnost , dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky 

jsou oprávněny zaslat ministerstvu písemné vyjádření k oznámení do 30 

dnů ode dne zveřejnění informace o tomto oznámení. Ministerstvo 

všechna vyjádření spolu se svým vyjádřením zašle státu původu do 10 

dnů ode dne uplynutí lhůty podle věty první. 
 
(3) Ministerstvo na žádost státu původu sdělí údaje o stavu životního 

PT  
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Poznámka 
 

prostředí na dotčeném území České republiky, a to do 30 dnů ode dne 

obdržení této žádosti, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpis.5) 
 
(4) Obdrží-li ministerstvo dokumentaci záměru a případnou nabídku ke 

konzultaci od státu původu, zašle tuto dokumentaci, popřípadě informaci 

o této dokumentaci, s žádostí o vyjádření dotčeným správním orgánům a 

dotčeným územním samosprávným celkům a tuto dokumentaci zveřejní 

podle § 16. 
 
(5) Veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky jsou 

oprávněny k dokumentaci uvedené v odstavci 4 zaslat ministerstvu 

písemné vyjádření do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o této 
dokumentaci. Ministerstvo všechna vyjádření spolu se svým vyjádřením 

a informací, že se případně konzultace zúčastní, zašle státu původu do 

10 dnů ode dne uplynutí lhůty podle věty první. 
 
(6) Pokud ministerstvo včas obdrží informaci o místě a času veřejného 

projednání konaného na území státu původu, zveřejní ji podle § 16. 
 
(7) Pokud ministerstvo obdrží závěry státu původu o posouzení záměru a 

o rozhodnutí státu původu na podkladě následných řízení, informaci o 

tomto závěru, popřípadě o rozhodnutí zveřejní podle § 16 do 15 dnů ode 

dne jejich obdržení. 
Čl. 7, odst. 4 4. Dotyčné členské státy zahájí jednání mimo jiné o možných vlivech 

záměru překračujících hranice států a opatřeních zamýšlených ke snížení 

nebo vyloučení těchto vlivů a dohodnou přiměřený časový rámec pro 

dobu jednání. 

   Nerelevantní z hlediska transpozice 
Bylo nahrazeno směrnicí 32014L0052 

NT  

Čl. 7, odst. 5 5. Podrobné podmínky provádění tohoto článku mohou stanovit dotčené 

členské státy, přičemž tyto podmínky musí umožňovat dotčené 

veřejnosti na území zasaženého členského státu účinně se účastnit 

rozhodovacích řízení ve věcech životního prostředí podle čl. 2 odst. 2 

týkajících se daného záměru. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 

Bylo nahrazeno směrnicí 32014L0052 

NT  

Čl. 8 Výsledky jednání a informace shromážděné podle článků 5, 6 a 7 se 

berou v úvahu v povolovacím řízení. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice 

Bylo nahrazeno směrnicí 32014L0052 

NT  

Čl. 9 odst. 1 1. Pokud bylo povolení vydáno nebo zamítnuto, příslušný orgán nebo 

orgány o tom vhodným postupem uvědomí veřejnost a zpřístupní jí tyto 

informace: 
a) obsah rozhodnutí a všechny podmínky k němu připojené; 
b) po posouzení názorů a obav vyjádřených dotčenou veřejností, hlavní 

důvody a úvahy, na kterých je rozhodnutí založeno, včetně informací o 

procesu účasti veřejnosti; 
c) popis případných hlavních opatření k vyloučení, snížení a pokud 

možno vyrovnání významných nepříznivých vlivů. 

   Nerelevantní z hlediska transpozice 

Bylo nahrazeno směrnicí 32014L0052 

NT  
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Čl. 9 odst. 2  2. Příslušný orgán nebo orgány uvědomí každý členský stát, s nímž bylo 

jednáno podle článku 7, zasláním informací uvedených v odstavci l 

tohoto článku. 
Členské státy, s nimiž bylo jednáno, zajistí zpřístupnění těchto informací 

vhodným způsobem dotčené veřejnosti na svém území. 

     

Čl. 10 Ustanoveními této směrnice není dotčena povinnost příslušných orgánů 

dodržovat omezení uložená vnitrostátními právními a správními 

předpisy a přijatou právní praxí v oblasti zachovávání obchodního a 

služebního tajemství, včetně duševního vlastnictví, a ochrany veřejného 

zájmu. 
 

   Nerelevantní z hlediska transpozice 
Bylo nahrazeno směrnicí 32014L0052 

NT  

Čl. 10 Pokud se použije článek 7, podléhá předávání informací jinému 

členskému státu a přijetí informací jiným členským státem omezením 

platným v členském státě, kde je záměr navrhován. 

     

Čl. 11 1. Členské státy zajistí, aby v souladu s příslušnými předpisy 

vnitrostátního práva příslušníci dotčené veřejnosti, kteří: 
a) mají dostatečný zájem; nebo 
b) namítají porušování práva v případech, kdy to správní řád členského 

státu požaduje jako podmínku, 
měli možnost dosáhnout přezkoumání soudem nebo jiným nezávislým a 

nestranným orgánem zřízeným zákonem a mohli tak napadat hmotnou 

nebo procesní zákonnost jakýchkoli rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti 

podléhajících ustanovením o účasti veřejnosti obsaženým v této 

směrnici. 
2. Členské státy stanoví, v jaké fázi mohou být rozhodnutí, akty nebo 

nečinnost napadeny. 
3. Co představuje dostatečný zájem a porušování práva, určí členské 

státy v souladu s cílem poskytnout zúčastněné veřejnosti široký přístup k 

právní ochraně. Za tímto účelem je zájem jakékoli nevládní organizace, 

která splňuje požadavky uvedené v čl. 1 odst. 2, pokládán pro účely 

odst. 1 písm. a) tohoto článku za dostatečný. Pro účely odst. 1 písm. b) 

tohoto článku se předpokládá, že tyto organizace mají práva, která 

mohou být porušována. 
4. Ustanovení tohoto článku nevylučují možnost předběžného 

přezkoumání správním orgánem a neovlivní požadavek, aby tam, kde to 

vyžaduje vnitrostátní právo, byly před předáním věci k soudnímu 

přezkumu vyčerpány postupy správního přezkumu. 
Každé takové řízení musí být spravedlivé, nestranné a včasné a nesmí 

být nepřiměřeně nákladné. 
5. K dalšímu zlepšení účinnosti ustanovení tohoto článku členské státy 

zajistí, aby byly veřejnosti poskytnuty praktické informace o přístupu k 

postupům správního a soudního přezkumu. 

100/2001 
ve znění 

39/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 9d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 se může žalobou 

domáhat zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení a napadat 

hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu 

dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) 
bodě 2 má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným 

v navazujícím řízení zkrácena. 
 
 (2) O žalobách proti rozhodnutím vydaným v navazujících řízeních 

rozhodne soud do 90 dnů poté, kdy žaloba došla soudu. Soud i bez 

návrhu rozhodne o přiznání odkladného účinku v žalobě nebo o 

předběžném opatření podle soudního řádu správního. Soud přizná žalobě 

odkladný účinek nebo nařídí předběžné opatření, hrozí-li nebezpeční, že 

realizací záměru může dojít k závažným škodám na životním prostředí. 
 
  

PT  

  100/2001 § 21 písm. l) Ministerstvo   
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ve znění 

39/2015 
326/2017 

l) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o 

možnostech domáhat se žalobou zrušení rozhodnutí podle § 7 odst. 6 

nebo podle § 9a odst. 3. 
 

  150/2002 §65  Žalobní legitimace 
(1) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku 

porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, 

jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo 

povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení 

takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li 
tento nebo zvláštní zákon jinak. 
(2) Žalobu proti rozhodnutí správního orgánu může podat i účastník 

řízení před správním orgánem, který není k žalobě oprávněn podle 

odstavce 1, tvrdí-li, že postupem správního orgánu byl zkrácen na 

právech, která jemu příslušejí, takovým způsobem, že to mohlo mít za 

následek nezákonné rozhodnutí. 
(3) Rozhodl-li správní orgán o uložení trestu za správní delikt, může se 

ten, jemuž byl takový trest uložen, žalobou domáhat též upuštění od něj 

nebo jeho snížení v mezích zákonem dovolených. 

  

       
  150/2002 

ve znění 

303/2011 

§73 Odkladný účinek žaloby 
(1) Podání žaloby nemá odkladný účinek, pokud tento nebo zvláštní 

zákon nestanoví jinak. 
(2) Soud na návrh žalobce po vyjádření žalovaného usnesením přizná 

žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky 

rozhodnutí znamenaly pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká 

přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a jestliže 

to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem. 
(3) Přiznáním odkladného účinku se pozastavují do skončení řízení před 

soudem účinky napadeného rozhodnutí. 
(4) O návrhu na přiznání odkladného účinku rozhodne soud bez 

zbytečného odkladu; není-li tu nebezpečí z prodlení, rozhodne do 30 dnů 

od jeho podání. Usnesení o návrhu na přiznání odkladného účinku musí 

být vždy odůvodněno. 
(5) Usnesení o přiznání odkladného účinku může soud i bez návrhu 

usnesením zrušit, ukáže-li se v průběhu řízení, že pro přiznání 

odkladného účinku nebyly důvody, nebo že tyto důvody v mezidobí 

odpadly. 

  

  9936     
Čl. 12 odst. 1 1. Členské státy a Komise si vyměňují informace o zkušenostech 

získaných při použití této směrnice. 
 

100/2001 
ve znění 

93/2004 

§21 písm. e) Ministerstvo 
e) poskytuje Evropské komisi v souladu s právními předpisy 

Evropských společenství informace v oblasti posuzování vlivů na 

životní prostředí, 

PT  

  9936     
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

Čl. 12 odst. 2 2. Členské státy uvědomí Komisi zejména o všech kritériích nebo 

prahových hodnotách přijatých pro výběr dotyčných záměrů v souladu s 

čl. 4 odst. 2. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Bylo nahrazeno směrnicí 32014L0052 

NT  

Čl. 12 odst. 3 3. Na základě této výměny informací předloží Komise, je-li to nezbytné, 

Evropskému parlamentu a Radě další návrhy za účelem zajištění 

dostatečné koordinace při použití této směrnice. 

     

Čl. 13 Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních 

předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 
  Nerelevantní pro transpozici. NT  

Čl. 14 Směrnice 85/337/ES ve znění směrnic uvedených v části A přílohy V se 

zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro 

provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v 

části B přílohy V. 
Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v 

souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI. 

  Nerelevantní pro transpozici. NT  

Čl. 15 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 
  Nerelevantní pro transpozici. NT  

Čl. 16 Tato směrnice je určena členským státům. 
Ve Štrasburku dne 13. prosince 2011. 

  Nerelevantní pro transpozici. NT  

PŘÍLOHA I PŘÍLOHA I 
ZÁMĚRY UVEDENÉ V ČL. 4 ODST. 1 
 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Příloha č. 1 KATEGORIE I (záměry vždy podléhající posouzení) PT  

PŘÍLOHA I, bod 1 1. Rafinerie surové ropy (s výjimkou závodů vyrábějících pouze maziva 

ze surové ropy) a zařízení ke zplyňování a zkapalňování uhlí a živičné 

břidlice o kapacitě 500 a více tun denně. 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Body 1 až 3 1 Rafinerie ropy nebo primární zpracování ropných produktů. 
2 Zařízení ke zplyňování a zkapalňování uhlí a bituminové 

horniny s kapacitou od stanoveného limitu. 
3 Tepelné nebo chemické zpracování uhlí, popřípadě 

bituminových hornin, včetně výroby uhlíku vysokoteplotní karbonizací 

uhlí nebo elektrografitu vypalováním nebo grafitizací. 

PT  

PŘÍLOHA I, bod 2 2. a) Tepelné elektrárny a jiná spalovací zařízení s tepelným výkonem 

minimálně 300 MW; 
b) Jaderné elektrárny a jiné jaderné reaktory včetně demontáže nebo 

konečného uzavření těchto elektráren nebo reaktorů ( 1 ) (s výjimkou 

výzkumných zařízení pro výrobu a přeměnu štěpných a množivých 

látek, jejichž maximální výkon nepřesahuje 1 kW nepřetržitého 

tepelného výkonu). 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Body 4 a 8 4 Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem od 
stanoveného limitu. 
8 Jaderné elektrárny a jiné jaderné reaktory včetně demontáže 

nebo konečného uzavření těchto elektráren nebo reaktorů s výjimkou 

výzkumných zařízení pro výrobu a přeměnu štěpných a množivých 

látek, jejichž maximální výkon nepřesahuje 1 kW nepřetržitého 

tepelného výkonu. 

PT  

PŘÍLOHA I, bod 3 3. a) Zařízení k přepracování vyhořelého jaderného paliva; 
b) Zařízení určená: 
i) k výrobě nebo obohacování jaderných paliv, 
ii) ke zpracování vyhořelého jaderného paliva nebo vysoce 

radioaktivního odpadu, 
iii) ke konečnému zneškodnění vyhořelého jaderného paliva, 
iv) výhradně ke konečnému zneškodnění radioaktivního odpadu, 
v) výhradně ke skladování (plánovanému na více než 10 let) vyhořelého 

jaderného paliva nebo radioaktivního odpadu na místě odlišném od 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Body 9 až 

12 
9 Zařízení na přepracování vyhořelého jaderného paliva.  
10 Zařízení na obohacování nebo výrobu jaderného paliva.  
11 Zařízení určená pro zpracování vyhořelého nebo ozářeného 

jaderného paliva nebo vysoce aktivních radioaktivních odpadů.  
12 Zařízení určená pro konečné uložení, konečné zneškodnění 

nebo dlouhodobé skladování plánované na více než 10 let vyhořelého 

nebo ozářeného jaderného paliva a radioaktivních odpadů na jiném 

místě, než na kterém jsou vyprodukovány. 

PT  
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Poznámka 
 

místa výroby. 
PŘÍLOHA I, bod 4 4. a) Integrovaná zařízení pro primární tavbu litiny a oceli; 

b) Zařízení pro výrobu neželezných surových kovů z rudy, koncentrátů 

nebo druhotných surovin pomocí metalurgických, chemických nebo 

elektrolytických postupů. 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Body 16 a 
19 

16 Integrovaná zařízení pro primární tavbu litiny a oceli. 
19 Zařízení na výrobu neželezných surových kovů z rudy, 

koncentrátů nebo druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo 

elektrolytickými postupy. 

PT  

PŘÍLOHA I, bod 5 5. Zařízení k získávání azbestu a zpracování a přepracování azbestu a 

výrobků obsahujících azbest: pro azbestocementové produkty s roční 

výrobou přesahující 20 000 tun konečného produktu; pro třecí materiály 

s roční výrobou přesahující 50 tun konečných produktů a pro jiné využití 

azbestu při spotřebě vyšší než 200 tun ročně. 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Body 25 až 

28 
25 Zařízení k získávání azbestu.     
26 Zařízení ke zpracování a přeměně azbestu a výrobků 

obsahujících azbest pro azbestocementové výrobky s produkcí 

konečných výrobků od stanoveného limitu.    
27 Zařízení ke zpracování a přeměně azbestu a výrobků 

obsahujících azbest pro třecí materiály s produkcí konečných výrobků 

od stanoveného limitu.    
28 Zařízení ke zpracování a přeměně azbestu a výrobků 

obsahujících azbest pro další používání azbestu se spotřebou vstupní 

suroviny od stanoveného limitu. 

PT  

PŘÍLOHA I, bod 6 6. Integrovaná chemická zařízení, a to zařízení k výrobě látek v 

průmyslovém měřítku chemickou přeměnou, kde je několik jednotek 

navazujících a funkčně propojených, a které jsou určeny: 
a) k výrobě základních organických chemikálií; 
b) k výrobě základních anorganických chemikálií; 
c) k výrobě fosforečných, dusíkatých nebo draselných hnojiv 

(jednoduchých nebo složených hnojiv); 
d) k výrobě základních přípravků na ochranu rostlin a biocidů; 
e) k výrobě základních farmaceutických produktů chemickou nebo 

biologickou cestou; 
f) k výrobě výbušnin. 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Body 30 až 

33 a 35 
30 Integrovaná zařízení k průmyslové výrobě základních 

organických a anorganických chemických látek a směsí chemickou 

přeměnou (například uhlovodíky, kyseliny, zásady, oxidy, soli, chlór, 

amoniak).     
31 Integrovaná zařízení k průmyslové výrobě základních 

přípravků na ochranu rostlin a biocidů chemickou přeměnou.  
32 Integrovaná zařízení k průmyslové výrobě fosforečných, 

dusíkatých a draselných hnojiv chemickou přeměnou.   
33 Integrovaná zařízení k průmyslové výrobě základních 

farmaceutických produktů biologickou nebo chemickou cestou. 
35 Integrovaná zařízení k průmyslové výrobě výbušin chemickou 

přeměnou. 

PT  

PŘÍLOHA I, bod 7 7. a) Výstavba dálkových železničních tratí a letišť ( 1 ) se základní 

rozjezdovou a přistávací dráhou o délce 2 100 m a více; 
b) Výstavba dálnic a rychlostních silnic ( 2 ); 
c) Výstavba nové čtyřproudé nebo víceproudé silnice nebo rekonstrukce 

nebo rozšíření již existující dvouproudé nebo méněproudé silnice na 

čtyřproudou nebo víceproudou, jestliže tato nová silnice nebo část 

rekonstruované nebo rozšířené silnice má minimální souvislou délku 10 

kilometrů. 

100/2001 
ve znění 

326/2017 
 

Body 43, 44, 
47, 48 

43 Letiště se vzletovou a přistávací dráhou s délkou od 

stanoveného limitu.  
44 Celostátní železniční dráhy. 
47 Dálnice I. a II. třídy.     
48 Silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních 

pruzích, včetně rozšíření nebo rekonstrukce stávajících silnic nebo 

místních komunikací o dvou nebo méně jízdních pruzích na silnice nebo 

místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, o souvislé délce od 

stanoveného limitu. 

PT  

PŘÍLOHA I, bod 8 8. a) Vnitrozemské vodní cesty a přístavy pro vnitrozemskou vodní 

dopravu umožňující plavbu lodí nad 1 350 tun; 
b) Obchodní přístavy, přístaviště pro nakládání a vykládání spojená s 

pevninou a vnějšími přístavy (s vyloučením přístavišť pro převozní lodi) 

přístupné lodím nad 1 350 tun. 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Body 50 a 
51 

50 Vodní cesty, přístavy, přístaviště a překladiště pro plavidla s 

výtlakem od stanoveného limitu.    
51 Přístavy, přístaviště a překladiště pro plavidla s výtlakem od 

stanoveného limitu. 

PT  

PŘÍLOHA I, bod 9 9. Zařízení ke zneškodňování nebezpečného odpadu spalováním, 

chemickým zpracováním, ve smyslu přílohy I bodu D9 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Bod 53 53 Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů 

spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním. 
PT  
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Poznámka 
 

odpadech ( 3 ), nebo skladováním ve smyslu čl. 3 bodu 2 uvedené 

směrnice. 
PŘÍLOHA I, bod 

10 
10. Zařízení ke zneškodňování nikoliv nebezpečného odpadu 

spalováním, chemickým zpracováním, ve smyslu přílohy I bodu D9 

směrnice 2008/98/ES o kapacitě přesahující 100 tun denně. 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Bod 54 54 Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů 

spalováním nebo fyzikálně-chemickou úpravou s kapacitou od 

stanoveného limitu. 

PT  

PŘÍLOHA I, bod 

11 
11. Zařízení k odběru nebo umělému doplňování podzemních vod, 

jestliže roční objem odebrané nebo uměle doplňované vody dosahuje 

nebo přesahuje 10 milionů metrů krychlových. 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Bod 59 59 Odběr nebo umělé doplňování podzemních vod s objemem 

čerpané vody od stanoveného limitu. 
PT  

PŘÍLOHA I, bod 

12 
12. a) Díla sloužící k přečerpávání vodních zdrojů mezi povodími řek, 

pokud cílem tohoto přečerpání je zabránit případnému nedostatku vody, 

a pokud objem přečerpané vody přesahuje 100 milionů metrů 

krychlových za rok; 
b) Ve všech ostatních případech díla sloužící k přečerpávání vodních 

zdrojů mezi povodími řek, pokud víceletý průměrný průtok v povodí, 

odkud se voda čerpá, přesahuje 2 000 milionů metrů krychlových za rok 

a objem přečerpané vody přesahuje 5 % tohoto průtoku. 
V obou případech je vyloučeno přečerpávání pitné vody vedené 

potrubím. 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Body 60 a 
61   

60 Odběr vody a převod vody mezi povodími řek s objemem 

odebrané nebo převedené vody od stanoveného limitu (vyjma převodu 

pitné vody vedené potrubím), pokud cílem tohoto převodu je zabránit 

případnému nedostatku vody.   
61 Převod vody mezi povodími řek, vyjma převodu pitné vody 

vedené potrubím, pokud dlouhodobý průměrný průtok v povodí, odkud 

se voda převádí, přesahuje 2000 mil. m3 za rok a objem převedené vody 

dosahuje nebo přesahuje stanovenou část dlouhodobého průměrného 

průtoku v místě, odkud se voda převádí. 

PT  

PŘÍLOHA I, bod 

13 
13. Čistírny odpadních vod o kapacitě převyšující 150 000 

ekvivalentních obyvatel podle definice v čl. 2 bodu 6 směrnice Rady 

91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod 

( 4 ). 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Bod 63 63 Čistírny městských odpadních vod od stanoveného limitu. PT  

PŘÍLOHA I, bod 

14 
14. Těžba ropy a zemního plynu ke komerčním účelům, pokud denní 

vytěžené množství přesahuje 500 tun v případě ropy a 500 000 metrů 

krychlových v případě plynu. 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Bod 77  77 Těžba ropy v množství od stanoveného limitu (a) a zemního 

plynu v množství od stanoveného limitu (b). 
PT  

PŘÍLOHA I, bod 

15 
15. Přehrady a jiná zařízení určená k akumulaci vody nebo k dlouhodobé 

retenci vody, pokud nový nebo doplňkový objem akumulované vody 

přesahuje 10 milionů metrů krychlových. 

100/2001 
ve znění 

326/2017  

Bod 65 65 Vodní nádrže a jiná zařízení určená k akumulaci vody nebo k 

dlouhodobé retenci vody, pokud objem akumulované vody dosahuje 

nebo přesahuje stanovený limit. 

PT  

PŘÍLOHA I, bod 

16 
16. Produktovody o průměru větším než 800 mm a délce přesahující 40 

km: 
a) k přepravě plynu, ropy, chemikálií; 
b) k přepravě toků oxidu uhličitého (CO 2 ) za účelem geologického 

ukládání, včetně připojených kompresních stanic. 

100/2001 
ve znění 

326/2017  

Bod 66 66 Potrubí k přepravě plynu, ropy a chemických látek a směsí o 

vnitřním průměru nad 800 mm a o délce od stanoveného limitu. 

Produktovody k přepravě toků oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání 

do přírodních horninových struktur, včetně připojených kompresních 

stanic, o vnitřním průměru nad 800 mm a o délce od stanoveného limitu. 

PT  

PŘÍLOHA I, bod 

17 
17. Zařízení k intenzivnímu chovu drůbeže nebo prasat s více než: 
a) 85 000 místy pro kuřata, 60 000 místy pro slepice; 
b) 3 000 místy pro jatečná prasata (nad 30 kg) nebo 
c) 900 místy pro prasnice. 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Bod 68 68 Zařízení k chovu drůbeže nebo prasat s prostorem pro více než 

stanovený počet:     
a) kusů kuřat,     
b) kusů slepic;     
c) kusů prasat na porážku nad 30 kg nebo    
d) kusů prasnic. 

PT  

PŘÍLOHA I, bod 

18 
18. Průmyslová zařízení k výrobě: 
a) papíroviny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů; 
b) papíru a lepenky s výrobní kapacitou nad 200 tun denně. 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Body 71 a 
72 

71 Průmyslové závody na výrobu buničiny ze dřeva nebo 

podobných vláknitých materiálů.    
72 Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenek od 

stanoveného limitu. 

PT  
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

PŘÍLOHA I, bod 

19 
19. Lomy a povrchová těžba, pokud plocha místa přesahuje 25 hektarů, 

nebo těžba rašeliny, pokud plocha místa přesahuje 150 hektarů. 
100/2001 
ve znění 

326/2017 

Body 79 a 
80 

79 Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová 

těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s 

kapacitou navržené povrchové těžby od stanoveného limitu (b). 

Povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) 

nebo s kapacitou od stanoveného limitu (b). Těžba rašeliny od 

stanoveného limitu (c).  
80 Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená těžba uranu, 
těžba uranu a úprava uranové rudy. 

PT  

PŘÍLOHA I, bod 

20 
20. Budování nadzemního vedení elektrické energie o napětí 220 kV a 

vyšším a o délce nad 15 kilometrů. 
100/2001 
ve znění 

326/2017 

Bod 84 84 Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 220 kV s 
délkou od stanoveného limitu. 

PT  

PŘÍLOHA I, bod 

21 
21. Zařízení ke skladování ropy, petrochemických nebo chemických 

produktů o kapacitě 200 tisíc tun a vyšší. 
100/2001 
ve znění 

326/2017 

Bod 86 86 Zařízení ke skladování ropy a ropných produktů od 

stanoveného limitu a zařízení ke skladování chemických látek a směsí 

klasifikovaných jako nebezpečné v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení 

látek a směsí s kapacitou od stanoveného limitu. 

PT  

PŘÍLOHA I., bod 

22 
22. Úložiště podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES 

ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého ( 1 ). 
100/2001 
ve znění 

326/2017 

bod 89 89 Úložiště oxidu uhličitého18). PT  

PŘÍLOHA I, bod 

23 
23. Zařízení k zachytávání toků CO 2 za účelem geologického ukládání 

podle směrnice 2009/31/ES ze zařízení, na něž se vztahuje tato příloha, 

nebo ze zařízení o celkové roční kapacitě zachyceného CO 2 1,5 

megatuny nebo vyšší. 
 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Bod 90 90 Zařízení k zachytávání oxidu uhličitého za účelem jeho 

ukládání do přírodních horninových struktur18), a to ze zařízení, která 

vždy podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto 

zákona, nebo ze zařízení o celkové roční kapacitě zachyceného oxidu 
uhličitého 1,5 megatuny nebo vyšší18). 

PT  

PŘÍLOHA I, bod 

24 
24. Jakékoli změny nebo rozšíření záměrů uvedených v této příloze, jež 

samy o sobě dosahují prahových hodnot případně stanovených v této 

příloze. 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

§ 4 odst. 1 

písm. a) 
a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny 

těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem 

dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny 

záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí vždy, 

PT  

PŘÍLOHA II ZÁMĚRY UVEDENÉ V ČL. 4 ODST. 2 100/2001 
ve znění 

326/2017 

Příloha  č. 1   KATEGORIE   II   (záměry   vyžadující   zjišťovací   řízení) PT  

PŘÍLOHA II, bod 
1 

1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 
a) Záměry restrukturalizace zemědělského půdního fondu; 
b) Záměry využití neobdělávané půdy nebo polopřírodních území k 

intenzivnímu zemědělskému využívání; 
c) Vodohospodářské záměry pro zemědělství, včetně zavlažování a 

odvodňování půdy; 
d) Zalesňování nelesních pozemků a odlesňování za účelem změny 

způsobu využívání půdy; 
e) Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat (záměry 

neuvedené v příloze I); 
f) Intenzivní chov ryb; 
g) Získávání půdy z moře. 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Body 69, 70, 
93 až 95 

69 Zařízení k chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 

stanoveného počtu dobytčích jednotek.  
70 Rybníky určené k chovu ryb s obsádkou při zarybnění od 

stanoveného limitu počtu váčkových plůdků hlavní ryby - stáří K0 (a), 

počtu plůdků hlavní ryby - stáří K1 (b) a počtů násady hlavní ryby - stáří 

K2 (c). 
93 Restrukturalizace pozemků v krajině a záměry využití 

neobdělávané půdy nebo polopřírodních území k intenzivnímu 

zemědělskému využívání na ploše od stanoveného limitu.   
94 Projekty vodohospodářských úprav pro zemědělství (např. 

odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, lesnicko-technické meliorace) 

s celkovou plochou úprav od stanoveného limitu.   
95 Zalesnění nelesního pozemku na ploše od stanoveného limitu 

PT  
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

(a) nebo odlesnění pozemku za účelem změny způsobu využívání půdy 

na ploše od stanoveného limitu (b). 
PŘÍLOHA II, bod 
2 

2. TĚŽEBNI PRŮMYSL 
a) Lomy, povrchová těžba a těžba rašeliny (záměry neuvedené v příloze 

I); 
b) Hlubinná těžba; 
c) Těžba nerostů z mořského nebo říčního dna; 
d) Hlubinné vrty, zejména: 
i) geotermální vrty, 
ii) vrty pro ukládání jaderného odpadu, 
iii) vrty pro zásobování vodou, 
s výjimkou vrtů pro průzkum stability půdy; 
e) Povrchová průmyslová zařízení k těžbě uhlí, ropy, zemního plynu a 

nerostů, jakož i živičné břidlice. 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Body 14, 15, 
78, 81, 82  

14 Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování 

vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu.   
15 Hlubinné vrty neuvedené v předchozím bodě s výjimkou vrtů 

pro výzkum stability půdy a s výjimkou vrtů, jejichž realizací nemůže 

dojít k propojení hydrogeologických horizontů či výraznému ovlivnění 

hydrogeologických poměrů v území. 
78 Povrchová průmyslová zařízení k těžbě uhlí, ropy, zemního 

plynu a rud, včetně bituminových hornin na ploše od stanoveného 

limitu. 
81 Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená hlubinná 

těžba, hlubinná těžba.  
82 Těžba nerostných surovin z říčního dna. 

PT  

PŘÍLOHA II, bod 
3 

3. ENERGETICKÝ PRŮMYSL 
a) Průmyslová zařízení k výrobě elektrické energie, páry a teplé vody 

(záměry neuvedené v příloze I); 
b) Průmyslová zařízení k dopravě plynu, páry a teplé vody; nadzemní 

vedení elektrické energie (záměry neuvedené v příloze I); 
c) Povrchové skladování zemního plynu; 
d) Podzemní skladování topných plynů; 
e) Povrchové skladování fosilních paliv; 
f) Průmyslové briketování uhlí a lignitu; 
g) Zařízení ke zpracování a skladování radioaktivního odpadu (jiná než 

ta, která jsou uvedená v příloze I); 
h) Zařízení k výrobě elektřiny ve vodních elektrárnách; 
i) Zařízení k využívání větru pro výrobu elektrické energie (větrné 

parky);CS 28.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 26/11 
j) Zařízení k zachytávání toků CO 2 za účelem geologického ukládání 

podle směrnice 2009/31/ES ze zařízení, na něž se nevztahuje příloha I 

této směrnice. 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Body 5 až 7, 

13, 67, 83, 
85, 87, 88, 
91 

5 Průmyslová zařízení k výrobě elektrické energie, páry a teplé 

vody o výkonu od stanoveného limitu.     
6 Vodní elektrárny s celkovým instalovaným elektrickým 

výkonem od stanoveného limitu.    
7 Větrné elektrárny s výškou stožáru od stanoveného limitu. 
13 Zařízení ke zpracování a skladování radioaktivního odpadu; 

vrty pro ukládání jaderného odpadu. 
67 Potrubí k přepravě plynu, ropy, páry, chemických látek a 

směsí a vody o vnitřním průměru od 300 mm a o délce od stanoveného 

limitu. 
Produktovody k přepravě toků oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání 

do přírodních horninových struktur o vnitřním průměru od 300 mm a o 

délce od stanoveného limitu. 
83 Úprava uhlí (včetně lignitu) s kapacitou od stanoveného 

limitu. 
85 Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110 kV s 

délkou od stanoveného limitu. 
87 Skladování zemního plynu a jiných hořlavých plynů s 

objemem zásobního prostoru od stanoveného limitu. 
88 Povrchové skladování fosilních paliv s kapacitou zásobníku od 

stanoveného limitu. 
91 Zařízení k zachytávání oxidu uhličitého za účelem jeho 

ukládání do přírodních horninových struktur18) ze zařízení, které 

nepřísluší do kategorie I. 

PT  

PŘÍLOHA II, bod 
4 

4. VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ 
a) Zařízení k výrobě surového železa nebo oceli (primární nebo 

sekundární tavení), včetně vybavení pro nepřetržité odlévání; 
b) Zařízení ke zpracování železných kovů: 
i) válcování za tepla, 
ii) kování pomocí kladiv, 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Body 17, 18, 
20 až 24, 96 

17 Zařízení k výrobě surového železa nebo oceli (primární nebo 

sekundární tavení), včetně kontinuálního lití.    
18 Zařízení na zpracování železných kovů: slévárny, válcovny za 

tepla, kovárny a zařízení k nanášení ochranných povlaků z roztavených 
kovů. 
20 Zařízení na tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů 

PT  
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písm., atd.) 
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odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

iii) aplikace ochranných vrstev ze slinutých kovů; 
c) Slévárny železných kovů; 
d) Zařízení k tavení, včetně slitin, neželezných kovů, s výjimkou 

drahých kovů, včetně regenerovaných produktů (zušlechťování, 

odlévání ve slévárnách atd.); 
e) Zařízení pro povrchové zpracování kovů a plastů elektrolytickou nebo 

chemickou cestou; 
f) Výroba a montáž motorových vozidel a výroba motorů pro tato 

vozidla; 
g) Loděnice; 
h) Zařízení k výrobě a opravě letadel; 
i) Výroba železničního vybavení; 
j) Tváření výbuchem; 
k) Zařízení k žíhání a slinování kovových rud. 

(kromě vzácných kovů), včetně přetavovaných produktů a provoz 
sléváren neželezných kovů.     
21 Pražení nebo slinování kovové rudy včetně sulfidické rudy. 
22 Zařízení pro povrchovou úpravu kovů nebo plastických hmot s 

použitím elektrolytických nebo chemických postupů s objemem lázní od 

stanoveného limitu.     
23 Zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo 

výrobků, používající organická rozpouštědla při spotřebě organických 

rozpouštědel stejné nebo vyšší než alespoň jeden ze stanovených limitů. 

24 Tváření výbuchem. 
96 Výroba a montáž motorových vozidel, drážních vozidel, lodí, 

výroba a oprava letadel a výroba železničních zařízení na výrobní ploše 

od stanoveného limitu. 

PŘÍLOHA II, bod 
5 

5. PRŮMYSL ZPRACOVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN 
a) Koksovny (suchá destilace uhlí); 
b) Zařízení k výrobě cementu; 
c) Zařízení k výrobě azbestu a azbestových produktů (záměry neuvedené 

v příloze I); 
d) Zařízení k výrobě skla, včetně skelných vláken; 
e) Zařízení k tavení minerálních látek, včetně výroby minerálních 

vláken; 
f) Výroba keramických produktů vypalováním, zejména střešních tašek, 

cihel, žáruvzdorných cihel, dlaždic, kameniny nebo porcelánu. 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Body 29, 37 
až 39, 41, 83 

29 Zařízení na výrobu azbestu a produktů obsahujících azbest. 
37 Zařízení na výrobu cementu, vápna nebo zpracování 

magnezitu od stanoveného limitu. 
38 Zařízení na výrobu skla a skelných vláken s kapacitou tavení 

od stanoveného limitu. 
39 Zařízení k tavení minerálních látek nebo výrobě minerálních 

vláken s kapacitou od stanoveného limitu. 
41 Zařízení na výrobu keramických produktů vypalováním, 

zejména střešních tašek, cihel, žáruvzdorných cihel, dlaždic, kameniny 

nebo porcelánu s kapacitou od stanoveného limitu; výroba ostatních 

stavebních hmot a výrobků s kapacitou od stanoveného limitu. 
83 Úprava uhlí (včetně lignitu) s kapacitou od stanoveného 

limitu. 

PT  

PŘÍLOHA II, bod 
6 

6. CHEMICKÝ PRŮMYSL (ZÁMĚRY NEUVEDENÉ V PŘÍLOZE I) 
a) Zpracování meziproduktů a výroba chemikálií; 
b) Výroba pesticidů a farmaceutických produktů, barev a laků, 

elastomerů a peroxidů; 
c) Zařízení ke skladování ropy, petrochemických a chemických 

produktů. 

100/2001 
ve znění 

326/2017 
 

Bod 34 34 Výroba chemických látek a směsí a zpracování meziproduktů 

od stanoveného limitu (například pesticidy a farmaceutické produkty, 

nátěrové hmoty a peroxidy). 

PT  

PŘÍLOHA II, bod 
7 

7. POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL 
a) Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků; 
b) Balení a konzervování výrobků živočišného a rostlinného původu;CS 

L 26/12 Úřední věstník Evropské unie 28.1.2012 
c) Výroba mléčných výrobků; 
d) Pivovarnictví a sladovnictví; 
e) Výroba cukrovinek a sirupů; 
f) Jatka; 
g) Škrobárny; 
h) Závody na výrobu rybí moučky a rybího oleje; 
i) Cukrovary. 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Body 97 až 

106 
97 Výroba rostlinných nebo živočišných olejů nebo tuků s 

kapacitou od stanoveného limitu.   
98 Balení a konzervování výrobků živočišného a rostlinného 

původu s kapacitou výrobků od stanoveného limitu. 
99 Zpracování mléka od stanoveného limitu. 
100 Pivovary s kapacitou výroby od stanoveného limitu (a) a 

sladovny s kapacitou výroby od stanoveného limitu (b) a lihovary nebo 

pálenice s kapacitou od stanoveného limitu (c).    
101 Výroba nealkoholických nápojů s kapacitou od stanoveného 

limitu.  
102 Výroba cukrovinek a sirupů s kapacitou od stanoveného 
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

limitu.     
103 Jatka, masokombináty a zařízení na zpracování ryb (včetně 

výroby rybí moučky a rybích olejů) s kapacitou výrobků od stanoveného 

limitu.  
104 Výroba škrobu s kapacitou výroby od stanoveného limitu.  
105 Cukrovary s kapacitou zpracované suroviny od stanoveného 

limitu. 
106 Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou 

plochou od stanoveného limitu. 
PŘÍLOHA II, bod 
8 

8. TEXTILNÍ, KOŽEDĚLNÝ, DŘEVOZPRACUJÍCÍ A PAPÍRENSKÝ 

PRŮMYSL 
a) Průmyslová zařízení na výrobu papíru a lepenky (záměry neuvedené v 

příloze I); 
b) Zařízení k předzpracování (činnosti jako praní, bělení, mercerování) 

nebo barvení vláken nebo textilií; 
c) Závody na činění kůží; 
d) Zařízení k výrobě a zpracování celulosy. 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Body 72 až 

76 
72 Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenek od 

stanoveného limitu.   
73 Předúprava (například praní, bělení, mercerace) nebo barvení 

textilních vláken či textilií při kapacitě zpracování od stanoveného 

limitu.    
74 Vydělávání kůže a kožešin při zpracovatelské kapacitě od 

stanoveného množství hotových výrobků. 
75 Zařízení na výrobu a zpracování celulózy. 
76 Výroba dřevovláknitých, dřevotřískových, pilinových desek 

nebo překližek a dýh od stanoveného limitu. 

PT  

PŘÍLOHA II, bod 
9 

9. GUMÁRENSKÝ PRŮMYSL 
Výroba a zpracování produktů na bázi elastomerů. 

100/2001 
ve znění 

326/2017  
 

 Bod 42 42 Výroba nebo zpracování polymerů, elastomerů, syntetických 

kaučuků nebo výrobků na bázi elastomerů s kapacitou od stanoveného 

limitu. 

PT  

PŘÍLOHA II, bod 
10 

10. ZÁMĚRY V OBLASTI INFRASTRUKTURY 
a) Záměry rozvoje průmyslových oblastí; 
b) Záměry rozvoje měst, včetně výstavby obchodních center a 

parkovišť; 
c) Výstavba železničních tratí a překladišť pro různé druhy dopravy a 
terminálů pro různé druhy dopravy (záměry neuvedené v příloze I); 
d) Výstavba letišť (záměry neuvedené v příloze I); 
e) Výstavba silnic, přístavů a přístavních zařízení, včetně rybářských 

přístavů (záměry neuvedené v příloze I); 
f) Výstavba vnitrozemských vodních cest neuvedených v příloze I, 

úpravy toků sloužící k jejich splavnění a ochraně proti povodním; 
g) Přehrady a jiná zařízení sloužící k akumulaci vody nebo k její 

dlouhodobé retenci (záměry neuvedené v příloze I); 
h) Tramvaje, nadzemní a podzemní dráhy, visuté dráhy nebo podobné 

dráhy zvláštního typu sloužící výhradně nebo zvláště k přepravě lidí; 
i) Ropovody, plynovody a produktovody k přepravě toků CO 2 za 

účelem geologického ukládání (projekty neuvedené v příloze I); 
j) Dálkové vodovody; 
k) Pobřežní díla určená k boji s erozí a přímořská díla umožňující 

pozměnit pobřeží výstavbou například hrází, přístavních hrází, vlnolamů 

a jiných ochranných děl, s vyloučením údržby a rekonstrukce těchto děl; 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Body 43, 45, 
46, 49, 52, 
62, 67, 75, 
107 až 110 

43 Letiště se vzletovou a přistávací dráhou s délkou od 

stanoveného limitu. 
45 Železniční a intermodální zařízení, překladiště a železniční 

dráhy s délkou od stanoveného limitu. 
46 Tramvajové, trolejbusové, nadzemní a podzemní dráhy, visuté 

dráhy nebo podobné dráhy zvláštního typu sloužící výhradně nebo 

zvláště k přepravě lidí. 
49 Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než 

čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (a); ostatní pozemní 

komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity 

dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních 

intenzit pro stávající stavby (b). 
52 Vodní cesty a úpravy toků sloužící k jejich splavnění; úpravy 

toků sloužící k ochraně proti povodním, pokud významně mění 

charakter toku nebo ráz krajiny. 
62 Odběr vody a převod vody mezi povodími řek s objemem 
odebrané nebo převedené vody od stanoveného limitu (a), nebo pokud 

objem odebrané nebo převedené vody dosahuje nebo přesahuje 

stanovenou část (b) Q355 povodí, odkud se voda odebírá nebo převádí. 
67 Potrubí k přepravě plynu, ropy, páry, chemických látek a 
směsí a vody o vnitřním průměru od 300 mm a o délce od stanoveného 

PT  
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

l) Zařízení k odběru a umělému doplňování podzemní vody neuvedená v 

příloze I; 
m) Díla k přečerpávání vodních zdrojů mezi povodími řek neuvedená v 

příloze I. 

limitu. 
Produktovody k přepravě toků oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání 

do přírodních horninových struktur o vnitřním průměru od 300 mm a o 

délce od stanoveného limitu. 
75 Zařízení na výrobu a zpracování celulózy. 
107 Průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s 

rozlohou od stanoveného limitu. 
108 Záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od stanoveného 

limitu.  
109 Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu 

parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 
110 Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s 

celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu. 
  9936     
PŘÍLOHA II, bod 
11 

11. OSTATNÍ ZÁMĚRY 
a) Stálé závodní a zkušební dráhy pro motorová vozidla; 
b) Zařízení ke zneškodňování odpadu (záměry neuvedené v příloze I); 
c) Čistírny odpadních vod (záměry neuvedené v příloze I); 
d) Odkaliště; 
e) Skladování železného šrotu, včetně šrotu pocházejícího z vozidel; 
f) Zkušebny motorů, turbín nebo reaktorů; 
g) Zařízení k výrobě umělých minerálních vláken; 
h) Zařízení k regeneraci nebo zneškodňování výbušných látek; 
i) Kafilérie. 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Body 36, 40, 
55 až 59, 64, 

111 až 113 

36 Zařízení k delaboraci nebo ničení výbušin, munice, střeliva a 

pyrotechnických předmětů chemickou přeměnou. 
40 Zařízení k výrobě umělých minerálních vláken s kapacitou od 

stanoveného limitu. 
55 Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů 

s kapacitou od stanoveného limitu. 
56 Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s 

kapacitou od stanoveného limitu. 
57 Odkaliště. 
58 Zařízení k odstraňování nebo zpracování vedlejších produktů 

živočišného původu a odpadů živočišného původu. 
59 Odběr nebo umělé doplňování podzemních vod s objemem 

čerpané vody od stanoveného limitu. 
64 Ostatní čistírny odpadních vod, ze kterých jsou vypouštěny 

odpadní vody, u nichž lze mít důvodně za to, že s ohledem na charakter 

výroby, při které odpadní vody vznikají, mohou obsahovat alespoň 1 

zvlášť nebezpečnou látku16) nebo alespoň 1 prioritní nebezpečnou 

látku17), s objemem vypouštěných odpadních vod od stanoveného limitu 

(a) a ostatní čistírny odpadních vod s objemem vypouštěných odpadních 

vod od stanoveného limitu (b). 
111 Stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel s 
délkou od stanoveného limitu. 
112 Testovací lavice motorů, turbín nebo reaktorů. 
113 Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) od stanoveného 

limitu. 

PT  

PŘÍLOHA II, bod 
12 

12. CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS 
a) Sjezdové dráhy, lyžařské vleky a lanové dráhy a přidružená zařízení; 
b) Přístaviště plavidel pro sport a rekreaci; 
c) Rekreační osady a hotelové komplexy vně městských oblastí a 

přidružená zařízení; 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Body 114 až 

118 
114 Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení. 
115 Rekreační přístavy pro plavidla s výtlakem od stanoveného 

limitu (a) nebo pro plavidla v počtu od stanoveného limitu (b). 
116 Rekreační a sportovní areály vně sídelních oblastí na ploše od 

stanoveného limitu (a) a ubytovací zařízení vně sídelních oblastí s 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

d) Celoročně provozované kempy a autokempy; 
e) Zábavní parky. 

kapacitou od stanoveného limitu (b). 
117 Stálé kempy a autokempy s ubytovací kapacitou od 

stanoveného limitu. 
118 Tematické areály na ploše od stanoveného limitu; krematoria. 

PŘÍLOHA II, bod 
13, písm. a) 

13. a) Jakákoliv změna nebo rozšíření záměrů uvedených v příloze I 

nebo v této příloze, které jsou již povoleny, uskutečněny nebo jsou právě 

uskutečňovány, které by mohly mít závažný negativní vliv na životní 

prostředí (změna nebo rozšíření neobsažené v příloze I); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100/2001 
ve znění  
163/2006 
216/2007 
39/2015 
326/2017 

§ 4 odst. 1 

písm. b) až 

d), g), h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou  
 b) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I, 

které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, 

zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo 

pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob 

užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměrů 

podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak 

stanoví ve zjišťovacím řízení, 

c) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a změny 

těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem 

dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo které by mohly 

mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být 

významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně 

mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry 

a změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, 

pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 

d) podlimitní záměry, které dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní 

hodnoty, nacházejí se ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném 

pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny a příslušný úřad 

stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají 

posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve 

zjišťovacím řízení, 

g) změny záměru, které by podle závazného stanoviska příslušného 

úřadu vydaného podle § 9a odst. 6 mohly mít významný negativní vliv 

na životní prostředí; tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů 

záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 

h) části nebo etapy záměru podle § 9a odst. 5; tyto části nebo etapy 

záměru podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se 

tak stanoví ve zjišťovacím řízení. 

 

PT  

PŘÍLOHA II, bod 

13, písm. b) 
b) Záměry uvedené v příloze I, které slouží výhradně nebo převážně k 

rozvoji a testování nových metod nebo výrobků a které nejsou 

používány více než dva roky. 

100/2001 
ve znění 

326/2017  
 

Bod 92 92 Záměry uvedené v kategorii I určené výhradně nebo převážně 

k rozvoji a zkoušení nových metod nebo výrobků s předpokládaným 

provozem nejdéle 2 roky. 

PT  

PŘÍLOHA III KRITÉRIA VÝBĚRU UVEDENÁ V ČL. 4 ODST. 3 100/2001 Příloha č. 2 Kritéria pro zjišťovací řízení PT  
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

1. CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY ZAMĚRŮ 
Charakteristické znaky záměrů musí být brány v úvahu zejména 

vzhledem k: 
a) rozsahu záměru; 
b) kumulaci s ostatními záměry; 
c) využití přírodních zdrojů; 
d) produkci odpadu; 
e) znečišťování a rušivým vlivům; 
f) riziku nehod s ohledem zejména na používané látky nebo technologie. 
 
2. LOKALIZACE ZAMĚRŮ 
Ekologická citlivost geografických oblastí, které by mohly být záměrem 

zasaženy, musí být brána v úvahu zejména s ohledem na: 
a) stávající způsob využití území; 
b) relativní četnost, kvalitu a regenerační schopnost přírodních zdrojů v 

oblasti; 
c) únosné zatížení přírodního prostředí s tím, že zvláštní pozornost je 
věnována těmto územím: 
i) mokřadům, 
ii) pobřežním zónám, 
iii) horským oblastem a lesům, 
iv) přírodním rezervacím a velkoplošným chráněným územím, 
v) oblastem registrovaným nebo chráněným předpisy členských států; 

zvlášť chráněné oblasti vyhlášené členskými státy v souladu se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 

o ochraně volně žijících ptáků ( 1 ) a směrnicí Rady 92/43/EHS ze dne 

21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů 

a planě rostoucích rostlin ( 2 ), 
vi) oblastem, kde normy kvality životního prostředí stanovené právními 

předpisy Unie jsou již překročeny, 
vii) hustě osídleným oblastem, 
viii) krajinám významným z hlediska historického, kulturního nebo 

archeologického. 
 
3. CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY MOŽNÉHO DOPADU 
Významný vliv, který by záměr mohl mít, musí být brán v úvahu ve 

vztahu ke kritériím vyjmenovaným v bodu 1 a 2, zejména s ohledem na: 
a) rozsah dopadu (geografická oblast a počet ovlivněných obyvatel); 
b) přeshraniční povahu dopadu; 
c) velikost a komplexnost dopadu; 
d) pravděpodobnost dopadu; 
e) dobu trvání, četnost a vratnost dopadu. 

ve znění 

326/2017 
I. CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU 
 
Parametry záměru musí být zváženy se zvláštním zřetelem na 
 
1. rozsah a podobu záměru jako celku, 
2. kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, 

povolených, připravovaných, uvažovaných), 
3. využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické 

rozmanitosti, 
4. produkci odpadů, 
5. znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy, 
6. rizika závažných nehod nebo katastrof relevantních pro záměr, včetně 

nehod a katastrof způsobených změnou klimatu, v souladu s vědeckými 

poznatky, 
7. rizika pro veřejné zdraví (např. v důsledku kontaminace vod, 
znečištění ovzduší a hlukového zatížení). 
 
II. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU 
 
Parametry území, které může být ovlivněno záměrem, musí být zváženy 

se zvláštním zřetelem na 
 
1. stávající a schválené využívání území a priority jeho trvale 

udržitelného využívání, 
 
2. relativní zastoupení, dostupnost, kvalitu a schopnost regenerace 

přírodních zdrojů (včetně půdy, vody a biologické rozmanitosti) v 

oblasti, včetně její podzemní části, 
 
3. schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštním zřetelem na 
 
a) územní systém ekologické stability krajiny, 
b) zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti, 
c) území přírodních parků, 
d) významné krajinné prvky, mokřady, břehové oblasti a ústí řek, 

pobřežní zóny a mořské prostředí, horské oblasti a lesy, 
e) území historického, kulturního nebo archeologického významu, 
f) území hustě zalidněná, 
g) území, která jsou nebo u kterých se má za to, že jsou zatěžovaná nad 

míru únosného environmentálního zatížení (včetně starých ekologických 

zátěží). 
 
III. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU 

NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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Poznámka 
 

 
Potenciálně významné vlivy záměru musí být zváženy ve vztahu ke 

kritériím uvedeným v bodech I. a II., zejména s ohledem na vlivy 

záměru na faktory podle § 2 a dále na 
 
1. velikost a prostorový rozsah vlivů (např. území a populace, které by 

mohly být zasaženy), 
2. povahu vlivů včetně jejich přeshraniční povahy, 
3. intenzitu a složitost vlivů, 
4. pravděpodobnost vlivů, 
5. předpokládaný počátek, dobu trvání, frekvenci a vratnost vlivů, 
6. kumulaci vlivů s vlivy jiných stávajících nebo povolených záměrů, 
7. možnost účinného snížení vlivů. 

  7880     
PŘÍLOHA IV INFORMACE UVEDENÉ V ČL. 5 ODST. 1 

1. Popis záměru zahrnující zejména: 
a) popis fyzikální povahy záměru jako celku a požadavků na způsob 

využívání půdy během výstavby a provozu; 
b) popis hlavních charakteristik výrobních procesů, například druhu a 

množství použitého materiálu; 
c) odhad typu a množství předpokládaného odpadu a emisí (znečištění 

vody, ovzduší a půdy, hluk, vibrace, světlo, teplo, záření atd.) 

vznikajících provozem navrhovaného záměru. 
2. Nástin hlavních alternativních řešení uvažovaných oznamovatelem a 

uvedení hlavních důvodů jeho výběru z hlediska vlivů na životní 

prostředí. 
3. Popis aspektů životního prostředí, které by mohly být navrhovaným 

záměrem významně zasaženy, zejména včetně obyvatelstva, fauny, 

flóry, půdy, vody, ovzduší, klimatických faktorů, hmotných statků 

včetně architektonického a archeologického dědictví, krajiny a 

vzájemných vztahů mezi těmito faktory. 
4. Popis ( 1 ) možných významných vlivů navrhovaného záměru na 

životní prostředí vyplývajících z: 
a) existence záměru jako celku; 
b) využívání přírodních zdrojů; 
c) emise znečišťujících látek, vzniku rušivých vlivů a zneškodňování 

odpadu. 
5. Oznamovatelem vypracovaný popis předpovědních metod použitých 

k posouzení vlivů na životní prostředí uvedených v bodě 4. 
6. Popis zamýšlených opatření pro předcházení, snížení a pokud možno 

vyrovnání všech významných negativních vlivů na životní prostředí. 
7. Všeobecně srozumitelné shrnutí informací poskytovaných na základě 

bodů 1 až 6. 
8. Uvedení všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Příloha 4. Náležitosti dokumentace 
ČÁST A 
 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
1. Obchodní firma 
 
2. IČ 
 
3. Sídlo (bydliště) 
 
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 

oznamovatele 
 
ČÁST B 
 
ÚDAJE O ZÁMĚRU 
I. Základní údaje 
 
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 
 
2. Kapacita (rozsah) záměru 
 
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
 
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 
5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných 

variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, 

včetně srovnání vlivů na životní prostředí 
 

PT  
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Poznámka 
 

znalostech) zjištěných oznamovatelem při shromažďování 

požadovaných informací. 
6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně 

případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v 

případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými 

úrovněmi emisí a dalšími parametry 
 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
8. Výčet dotčených územních samosprávných celků 
 
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů, 

které budou tato rozhodnutí vydávat. 
 
II. Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz) 
 
1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru) 
 
2. Voda (například zdroj vody, spotřeba) 
 
3. Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje) 
 
4. Energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba) 
 
5. Biologická rozmanitost 
 
6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba 

souvisejících staveb) 
 
III. Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz) 
 
1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (například přehled 

zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných znečisťujících látek, 

způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek) 
 
2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství 

odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čisticí 

zařízení a jejich účinnost) 
 
3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství 

odpadů, způsoby nakládání s odpady) 
 
4. Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné 

výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení) 
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5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do 

krajiny) 
 
ČÁST C 
 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 

ÚZEMÍ 
1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik 

dotčeného území (např. struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a 

hydrologie, určující složky flóry a fauny, části území a druhy chráněné 

podle zákona o ochraně přírody a krajiny, významné krajinné prvky, 

územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, 

přírodní parky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, zvláště 

chráněné druhy; ložiska nerostů; dále území historického, kulturního 

nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, území 

zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, 

extrémní poměry v dotčeném území) 
 
2. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v 

dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou 

být záměrem ovlivněny, zejména ovzduší (např. stav kvality ovzduší), 

vody (např. hydromorfologické poměry v území a jejich změny, 

množství a jakost vod atd.), půdy (např. podíl nezastavěných ploch, 

podíl zemědělské a lesní půdy a jejich stav, stav erozního ohrožení a 
degradace půd, zábor půdy, eroze, utužování a zakrývání), přírodních 

zdrojů, biologické rozmanitosti (např. stav a rozmanitost fauny, flóry, 

společenstev, ekosystémů), klimatu (např. dopady spojené se změnou 

klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny klimatu), obyvatelstva 
a veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví včetně 

architektonických a archeologických aspektů 
 
3. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z 

hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného 

vývoje v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě 

dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků 

posoudit 
 
ČÁST D 
 
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH 

VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 
I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných 

přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, 
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krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, 

pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a 

existence záměru (včetně případných demoličních prací nezbytných pro 

jeho realizaci), použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a 

nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo 

povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území 

chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání 

přírodních zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou dostupnost) se 

zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu životního 

prostředí: 
 
1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 
 
2. Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí 

znečisťujících látek a skleníkových plynů, zranitelnost záměru vůči 

změně klimatu) 
 
3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 

charakteristiky (např. vibrace, záření, vznik rušivých vlivů) 
 
4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
5. Vlivy na půdu 
 
6. Vlivy na přírodní zdroje 
 
7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy) 
 
8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce 
 
9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických 

a archeologických aspektů 
 
II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní 

prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech 

a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích 
 
III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z 

hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného 

působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů 
 
IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k 

prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na 

životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou 
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vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných 

negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová analýza), 

které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření 

týkajících se připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a 

reakcí na ně 
 
V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 

předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů 

záměru na životní prostředí 
 
VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo 

nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování 

dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích 
 
ČÁST E 
 
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy) 
Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném rozsahu 

pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru 
 
ČÁST F 
 
ZÁVĚR 
ČÁST G 
 
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU 
ČÁST H 
 
PŘÍLOHY 
Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska 

územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým 

vzhledem k oznámení) a dále například přílohy mapové, obrazové a 

grafické: 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i 

odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny: 
 
Referenční seznam použitých zdrojů: 
 
Datum zpracování dokumentace: 
 
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, 

které se podílely na zpracování dokumentace: 
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Celex: 32011L0092 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                      L 26/1 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Petra Hlaváčková, 31. 1.2017 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů 

některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (kodifikované znění) 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 31. 1.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

 
Podpis zpracovatele dokumentace: 

  7880     
PŘÍLOHA V ČÁST A 

Zrušená směrnice a seznam jejích následných změn 
(uvedených v článku 14) Směrnice Rady 85/337/EHS (Úř. věst. L 175, 

5.7.1985, s. 40). 
Směrnice Rady 97/11/ES (Úř. věst. L 73, 14.3.1997, s. 5). 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES (Úř. věst. L 156, 

25.6.2003, s. 17). 
pouze článek 3 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES (Úř. věst. L 140, 

5.6.2009, s. 114). 
Pouze článek 31 
ČÁST B 
Seznam lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu 
(uvedených v článku 14) Směrnice 
Lhůta pro provedení 
85/337/EHS 
3. července 1988 
97/11/ES 
14. března 1999 
2003/35/ES 
25. června 2005 
2009/31/ES 
25. června 2011 
CS 28.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 26/17 

  Nerelevantní pro transpozici NT  

PŘÍLOHA VI Srovnávací tabulka  
Směrnice 85/337/EEC                                  Tato směrnice 

  Nerelevantní pro transpozici NT  
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Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  100/2001 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 1.1.2002 
2.  93/2004 Zákon č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí) 
1.5.2004 

3.  163/2006 Zákon č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
27.4.2006 

4.  216/2007 Zákon č. 216/2007 Sb. kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
22.8.2007 

5.  150/2002 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 1.1.2003 
6.  303/2011 Zákon č. 303/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2012 
7.  85/2012 Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů    19.4.2012 
8.  167/2012 ZÁKON, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o 

elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
1.7.2012 

9. 3 39/2015 Zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
1.4.2015 

10.  500/2004 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 1.1.2006 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1.  9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona probíhá 28. 5. 2020 1. 7. 2023 
2.  9934 MMR Návrh stavebního zákona probíhá 28. 5. 2020 1. 7. 2023 

 
 

 
3. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 
1 Zákonem č. 100/2001 Sb. jsou stanoveny dostatečně dlouhé lhůty, po které jsou relevantní informace zveřejňovány na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků a rovněž prostřednictvím 

veřejně přístupného Informačního systému EIA/SEA. Po zveřejnění informací je veřejnosti poskytnut dostatečný časový prostor pro uplatnění připomínek. Tato lhůta je odlišná v jednotlivých fázích procesu 

EIA, zpravidla jde o 20 až 30 dnů. 
2  Proces EIA je otevřen nejširší veřejnosti, tzn. každý (včetně dotčené veřejnosti jiného členského státu) může uplatňovat své připomínky do jeho jednotlivých fází (oznámení, dokumentace, posudek, veřejné 

projednání). Finální stanovisko příslušného úřadu (stanovisko EIA) je vydáváno mj. právě na základě uplatněných vyjádření. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               ST 32011R0305.docx      str. 1 z 41   

Celex: 32011R0305 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 103/10 
2013 

Gestor ÚNMZ Zpracoval (jméno+datum): Ing. Sedmidubská, 2.4.2020 

Název: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

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

po opravě zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 103/10 ze dne 12. dubna 2013 

Schválil (jméno+datum): Ing. Štejfová, 2.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Článek 1 
 

Předmět  
Toto nařízení stanoví podmínky pro uvádění a dodávání stavebních 

výrobků na trh stanovením harmonizovaných pravidel pro vyjádření 

vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním 

charakteristikám a pro používání označení CE u těchto výrobků. 

9222 
 

  NA  

Článek 2 
 

Definice  
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:  
1. „stavebním výrobkem“ výrobek nebo sestava, které jsou vyrobeny 

a uvedeny na trh za účelem trvalého zabudování do stavby nebo její 

části a jejichž vlastnosti ovlivňují vlastnost stavby s ohledem na 

základní požadavky na stavby;  
2. „sestavou“ stavební výrobek uvedený na trh jedním výrobcem 

sestávající alespoň ze dvou samostatných součástí, které je třeba pro 

zabudování do stavby sestavit;  
3. „stavbou“ pozemní a inženýrské stavby; 
4. „základními charakteristikami“ ty charakteristiky stavebního 

výrobku, které se vztahují k základním požadavkům na stavby;  
5. „vlastnostmi stavebního výrobku“ vlastnosti související s 

příslušnými základními charakteristikami vyjádřenými úrovní, třídou 

nebo popisem; 
6. „úrovní“ výsledek posouzení vlastností stavebního výrobku z 

hlediska jeho základních charakteristik vyjádřených číselnou 

hodnotou;  
7. „třídou“ rozmezí úrovní vlastností stavebního výrobku, 

ohraničené minimální a maximální hodnotou;  
8. „mezní úrovní“ minimální nebo maximální úroveň vlastností 

základních charakteristik stavebního výrobku;  
9. „typem výrobku“ soubor reprezentativních úrovní nebo tříd 

vlastností stavebního výrobku ve vztahu k základním 

charakteristikám tohoto výrobku vyrobeného za použití dané 

kombinace surovin nebo jiných prvků daným výrobním postupem;  
10. „harmonizovanými technickými specifikacemi“ harmonizované 

normy a evropské dokumenty pro posuzování; 
11. „harmonizovanou normou“ norma přijatá jedním z evropských 

normalizačních orgánů uvedených v příloze I směrnice 98/34/ES na 

základě žádosti podané Komisí, v souladu s článkem 6 uvedené 

směrnice;  
12. „evropským dokumentem pro posuzování“ dokument přijatý 

organizací subjektů pro technické posuzování pro účely vydávání 

evropských technických posouzení;  

  
 
 
 

Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací 
 
 

NA 
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Celex: 32011R0305 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 103/10 
2013 

Gestor ÚNMZ Zpracoval (jméno+datum): Ing. Sedmidubská, 2.4.2020 

Název: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

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

po opravě zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 103/10 ze dne 12. dubna 2013 

Schválil (jméno+datum): Ing. Štejfová, 2.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

13. „evropským technickým posouzením“ zdokumentované 

posouzení vlastností stavebního výrobku ve vztahu k jeho základním 

charakteristikám, v souladu s příslušným evropským dokumentem 

pro posuzování;  
14. „zamýšleným použitím“ zamýšlené použití stavebního výrobku, 

jak je vymezeno v příslušné harmonizované technické specifikaci; 
15. „specifickou technickou dokumentací“ dokumentace prokazující, 

že metody v rámci příslušného systému pro posuzování a ověřování 

stálosti vlastností byly nahrazeny jinými metodami, pokud jsou 

výsledky získané těmito jinými metodami rovnocenné s výsledky 

získanými zkušebními metodami příslušných harmonizovaných 

norem;  
16. „dodáním na trh“ dodání stavebního výrobku k distribuci nebo 

použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať již za úplatu nebo 

bezplatně;  
17. „uvedením na trh“ první dodání stavebního výrobku na trh Unie; 
18. „hospodářským subjektem“ výrobce, dovozce, distributor nebo 

zplnomocněný zástupce;  
19. „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba uvádějící na trh pod 

svým jménem či firmou nebo ochrannou známkou stavební výrobek, 

který vyrábí nebo který si nechává navrhnout nebo vyrobit;  
20. „distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském 

řetězci kromě výrobce nebo dovozce, která dodává stavební výrobek 

na trh Unie;  
21. „dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která 

uvádí na trh Unie stavební výrobek ze třetí země;  
22. „zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba 

usazená v Unii, která byla písemně zplnomocněna výrobcem, aby 

jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů; 
23. „stažením z trhu“ opatření, jehož cílem je zabránit, aby byl 
stavební výrobek, který se nachází v dodavatelském řetězci, dodáván 

na trh;  
24. „stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je navrácení stavebního 

výrobku, který byl již dodán konečnému uživateli;  
25. „akreditací“ akreditace ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008;  
26. „řízením výroby“ zdokumentované nepřetržité vnitřní řízení 

výroby v továrně v souladu s příslušnými harmonizovanými 

technickými specifikacemi;  
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Celex: 32011R0305 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 103/10 
2013 

Gestor ÚNMZ Zpracoval (jméno+datum): Ing. Sedmidubská, 2.4.2020 

Název: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

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

po opravě zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 103/10 ze dne 12. dubna 2013 

Schválil (jméno+datum): Ing. Štejfová, 2.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

27. „mikropodnikem“ mikropodnik ve smyslu stanoveném v 

doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, 

malých a středních podniků14;  
28. „životním cyklem“ po sobě následující a propojené fáze doby 

životnosti stavebního výrobku, od získání suroviny nebo vytvoření z 

přírodních zdrojů až po jeho konečnou likvidaci. 
Článek 3 
 

Základní požadavky na stavby a základní charakteristiky stavebních 

výrobků  
1. Základní požadavky na stavby stanovené v příloze I představují 

základ pro přípravu normalizačních mandátů a harmonizovaných 

technických specifikací. 
2. Základní charakteristiky stavebních výrobků stanoví 

harmonizované technické specifikace ve vztahu k základním 

požadavkům na stavby.  
3. U zvláštních skupin stavebních výrobků, na něž se vztahuje 

harmonizovaná norma, Komise tam, kde je to vhodné a ve vztahu k 
jejich zamýšleným použitím vymezeným v harmonizovaných 

normách, stanoví prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 60 ty základní charakteristiky, pro něž výrobce 

učiní prohlášení o vlastnostech výrobku při jeho uvedení na trh.  
Komise rovněž tam, kde je to vhodné, stanoví prostřednictvím aktů v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 60 mezní úrovně pro 

vlastnosti ve vztahu k základním charakteristikám, které mají být 

uvedeny v prohlášení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací 
 

NA  

Článek 4 Prohlášení o vlastnostech  
1. Vztahuje-li se na stavební výrobek harmonizovaná norma nebo je-
li tento výrobek v souladu s evropským technickým posouzením, 

které pro něj bylo vydáno, výrobce vypracuje při jeho uvedení na trh 

prohlášení o vlastnostech.  
2. Vztahuje-li se na stavební výrobek harmonizovaná norma nebo je-
li tento výrobek v souladu s evropským technickým posouzením, 

které pro něj bylo vydáno, mohou být informace v jakékoliv formě o 

jeho vlastnostech ve vztahu k základním charakteristikám, jak je 

vymezeno v příslušných harmonizovaných technických 

specifikacích, poskytnuty pouze tehdy, jsou-li zahrnuty a blíže 

určeny v prohlášení o vlastnostech, s výjimkou případů, kdy v 

souladu s článkem 5 prohlášení o vlastnostech vypracováno nebylo. 
3. Vypracováním prohlášení o vlastnostech nese výrobce 

odpovědnost za shodu stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými 

v prohlášení. Členské státy považují prohlášení o vlastnostech 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací 

NA  
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vypracované výrobci za správné a spolehlivé, ledaže objektivní 

údaje prokáží opak. 
Článek 5 Výjimky z povinnosti vypracovat prohlášení o vlastnostech  

Odchylně od čl. 4 odst. 1 a při neexistenci předpisů Unie nebo 

vnitrostátních předpisů vyžadujících prohlášení o základních 

charakteristikách, kde se tyto stavební výrobky zamýšlejí používat, 
může výrobce při uvedení stavebního výrobku, na který se vztahuje 

harmonizovaná norma, na trh upustit od vypracování 
prohlášení o vlastnostech, pokud:  
a) je stavební výrobek vyroben jednotlivě nebo nesériově na zakázku 

na zvláštní objednávku a je nainstalován do jedné konkrétní stavby 

výrobcem, který je odpovědný za bezpečné zabudování výrobku do 

stavby, v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy, a na 

odpovědnost osob odpovědných podle příslušných vnitrostátních 

předpisů za bezpečné provedení prací;  
b) stavební výrobek je vyroben na staveništi za účelem jeho 

zabudování do příslušné stavby v souladu s příslušnými 

vnitrostátními předpisy a na odpovědnost osob odpovědných podle 

příslušných vnitrostátních předpisů za bezpečné provedení staveb; 

nebo 
c) je stavební výrobek vyroben tradičním způsobem či způsobem 

vhodným z hlediska zachování kulturního dědictví a 

neprůmyslovým postupem pro odpovídající renovaci staveb 

oficiálně chráněných jako součást vymezeného prostředí nebo z 

důvodu zvláštní architektonické nebo historické hodnoty v souladu s 

příslušnými vnitrostátními předpisy. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací 

NA  

Článek 6 Obsah prohlášení o vlastnostech  
1. Prohlášení o vlastnostech uvádí vlastnosti stavebních výrobků ve 

vztahu k základním charakteristikám dotčených výrobků v souladu s 

příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi.  
2. Prohlášení o vlastnostech musí obsahovat zejména tyto informace:  
a) odkaz na typ výrobku, pro který bylo prohlášení o vlastnostech 

vypracováno;  
b) systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností 

stavebních výrobků, jak jsou uvedeny v příloze V;  
c) referenční číslo a datum vydání harmonizované normy nebo 

evropského technického posouzení, které bylo použito pro posouzení 

každé základní charakteristiky; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací 

NA  
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d) případně referenční číslo použité specifické technické 

dokumentace a požadavky, o nichž výrobce prohlašuje, že je 

výrobek splňuje.  
3. Prohlášení o vlastnostech musí dále obsahovat:  
a) zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu 

s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi;  
b) seznam základních charakteristik, jak jsou stanoveny 
v těchto harmonizovaných technických specifikacích pro zamýšlené 

použití nebo zamýšlená použití uvedená v prohlášení;  
c) vlastnosti alespoň jedné ze základních charakteristik stavebního 

výrobku významných pro zamýšlené použití nebo zamýšlená použití 

uvedená v prohlášení;  
d) kde to přichází v úvahu, vlastnosti stavebního výrobku vyjádřené 

úrovní, třídou nebo popisem, v případě potřeby na základě výpočtu 

ve vztahu k jeho základním charakteristikám stanoveným v souladu 

s čl. 3 odst. 3;  
e) vlastnosti těch základních charakteristik stavebního výrobku, 

které se vztahují k zamýšlenému použití nebo zamýšleným použitím, 

s přihlédnutím k ustanovením týkajícím se zamýšleného použití 

nebo zamýšlených použití tam, kde hodlá výrobce stavební výrobek 

dodávat na trh; 
f) pro základní charakteristiky uvedené na seznamu, u nichž není v 

prohlášení žádná vlastnost, se uvedou písmena „NPD“ (No 

Performance Determined);  
g) bylo-li pro výrobek vydáno evropské technické posouzení, 

vlastnosti vyjádřené úrovní, třídou nebo popisem stavebního 

výrobku ve vztahu ke všem základním charakteristikám obsaženým 

v odpovídajícím evropském technickém posouzení.  
4. Prohlášení o vlastnostech se vypracovává podle vzoru uvedeného 

v příloze III.  
5. Informace uvedené v článku 31, případně v článku 33 nařízení 

(ES) č. 1907/2006 se poskytují spolu s prohlášením o vlastnostech. 
Článek 7 Poskytování prohlášení o vlastnostech  

1. Kopie prohlášení o vlastnostech všech výrobků, které jsou 

dodávány na trh, se poskytne buď v tištěné podobě, nebo 

elektronickými prostředky.  
Pokud ovšem jediný uživatel odebírá dodávku více kusů jednoho 

výrobku, může k ní být připojena pouze jedna kopie prohlášení o 

vlastnostech buď v tištěné podobě, nebo elektronickými prostředky.  
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2. Na požádání se příjemci poskytne kopie prohlášení o vlastnostech 

v tištěné podobě.  
3. Odchylně od odstavců 1 a 2 může být kopie prohlášení o 

vlastnostech zpřístupněna na internetové stránce, a to za podmínek 

stanovených Komisí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 60. Tyto podmínky mimo jiné zajistí, aby bylo 

prohlášení o vlastnostech k dispozici nejméně po dobu stanovenou v 
čl. 11 odst. 2.  
4. Prohlášení o vlastnostech se poskytuje v jazyce nebo v jazycích 

požadovaných členským státem, v němž je výrobek dodáván na trh. 
Článek 8 Obecné zásady a použití označení CE  

1. Na označení CE se použijí obecné zásady stanovené v článku 30 

nařízení (ES) č. 765/2008.  
2. Označení CE se připojí k těm stavebním výrobkům, pro které 

výrobce vypracoval prohlášení o vlastnostech v souladu s články 4 a 
6.  
Jestliže prohlášení o vlastnostech nebylo výrobcem vypracováno v 

souladu s články 4 a 6, nesmí být označení CE ke stavebním 

výrobkům připojeno.  
Připojením označení CE nebo tím, že označení CE nechají připojit, 

výrobci dávají na vědomí, že nesou odpovědnost za shodu 

stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení, jakož i za 

soulad se všemi příslušnými požadavky stanovenými tímto 

nařízením a jinými příslušnými harmonizačními právními předpisy 

Unie, které stanoví jeho připojování.  
Pravidla pro připojování označení CE stanovená v jiných 

příslušných harmonizačních právních předpisech Unie se použijí, 

aniž je dotčen tento odstavec. 
3. Pro všechny stavební výrobky, na něž se vztahuje harmonizovaná 

norma, nebo pro které bylo vydáno evropské technické posouzení, je 

označení CE jediným označením, které potvrzuje shodu stavebního 

výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení ve vztahu k 

základním charakteristikám podle této harmonizované normy nebo 

evropského technického posouzení.  
V tomto ohledu členské státy nezavedou žádné odkazy nebo zruší 

jakékoliv odkazy ve vnitrostátních opatřeních na označení 

potvrzující shodu s vlastnostmi uvedenými v prohlášení ve vztahu k 

základním charakteristikám, na něž se vztahují jiné harmonizované 

normy než označení CE.  
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4. Členský stát na svém území nebo v rámci své pravomoci nezakáže 

ani nebrání dodávání na trh nebo používání stavebních výrobků, 

které nesou označení CE, pokud vlastnosti uvedené v prohlášení 

odpovídají požadavkům pro toto použití v členském státě. 
5. Členské státy zajistí, aby předpisy nebo podmínky stanovené 

veřejnými nebo soukromými subjekty, které působí jako podnik 

veřejného práva nebo jako veřejný orgán na základě monopolního 

postavení nebo s veřejným zmocněním, nebránily používání 

stavebních výrobků nesoucích označení CE, pokud vlastnosti 

uvedené v prohlášení odpovídají požadavkům pro jejich použití v 

členském státě.  
6. Metody, které používají členské státy ve svých požadavcích na 

stavby, jakož i další vnitrostátní předpisy ve vztahu k základním 

charakteristikám stavebních výrobků by měly být v souladu s 

harmonizovanými normami. 
Článek 9 Pravidla a podmínky pro připojování označení CE  

1. Označení CE musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno 

ke stavebnímu výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k 

povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu 

nebo k průvodní dokumentaci.  
2. K označení CE se doplní dvě poslední číslice roku, v němž bylo 

označení poprvé připojeno, název a sídlo výrobce nebo identifikační 

značka umožňující snadnou a jednoznačnou identifikaci jména či 

firmy a adresy výrobce, jedinečný identifikační kód typu výrobku, 

referenční číslo prohlášení o vlastnostech a úrovně nebo třídy 

vlastností uvedených v prohlášení, odkaz na použitou 

harmonizovanou technickou specifikaci, případně identifikační číslo 

oznámeného subjektu a zamýšlené použití, jak je stanoveno v 

příslušné harmonizované technické specifikaci. 
3. Označení CE se připojí před uvedením stavebního výrobku na 

trh. Může k němu být připojen piktogram nebo jakákoli jiná 

značka zejména označující zvláštní riziko nebo použití. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací 

NA  

Článek 10 Kontaktní místa pro stavební výrobky  
1. Členské státy určí kontaktní místa pro stavební výrobky podle 

článku 9 nařízení (ES) č. 764/2008.  
2. Články 10 a 11 nařízení (ES) č. 764/2008 se použijí na kontaktní 

místa pro stavební výrobky.  
3. Pokud jde o úkoly vymezené v čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 

764/2008, každý členský stát zajistí, aby kontaktní místa pro 
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stavební výrobky na jeho území poskytovala pomocí transparentních 

a snadno srozumitelných formulací informace o ustanoveních, která 

mají za cíl splnění základních požadavků na stavby vztahujících se 

na zamýšlené použití každého stavebního výrobku, jak je stanoveno 

v čl. 6 odst. 3 písm. e) tohoto nařízení.  
4. Kontaktní místa pro stavební výrobky musí být schopna plnit své 

úkoly tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů, zejména pokud jde o 

postupy získávání označení CE. 
Článek 11 Povinnosti výrobců  

1. Výrobci vypracují prohlášení o vlastnostech v souladu s články 4 

a 6 a připojí označení CE v souladu s články 8 a 9.  
Jako podklad pro prohlášení o vlastnostech vypracují výrobci 

technickou dokumentaci popisující všechny příslušné prvky 

vztahující se k požadovanému systému posuzování a ověřování 

stálosti vlastností.  
2. Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a prohlášení o 

vlastnostech po dobu deseti let od uvedení stavebního výrobku na 

trh.  
Komise může tam, kde je to vhodné, prostřednictvím aktů v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 60 pozměnit tuto dobu 

pro skupiny stavebních výrobků na základě předpokládané doby 

životnosti nebo funkce stavebního výrobku ve stavbě. 
3. Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, které zaručí při 

sériové výrobě zachování vlastností uvedených v prohlášení. 

Odpovídajícím způsobem se zohlední změny v typu výrobku a 

změny v použitelných harmonizovaných technických specifikacích.  
Výrobci tam, kde to je považováno za vhodné vzhledem k zajištění 

přesnosti, spolehlivosti a stálosti vlastností stavebního výrobku 

uvedených v prohlášení, provádějí zkoušky vzorků stavebních 

výrobků uváděných nebo dodávaných na trh, provádějí šetření a v 

případě nutnosti vedou registr stížností, nevyhovujících výrobků a 

výrobků stažených z oběhu a průběžně o všech těchto kontrolách 

informují distributory.  
4. Výrobci zajistí, aby byl na jejich stavebních výrobcích uveden 

typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující 

jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha 

výrobku neumožňuje, zajistí, aby byla požadovaná informace 

uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém ke stavebnímu 

výrobku.  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

5. Výrobci uvedou na stavebním výrobku, nebo není-li to možné, na 

obalu či v dokladu přiloženém ke stavebnímu výrobku své jméno či 

firmu, nebo registrovanou ochrannou známku a kontaktní adresu. 

Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce 

kontaktovat.  
6. Výrobci při dodávání stavebního výrobku na trh zajistí, aby byly k 

výrobku připojeny pokyny a bezpečnostní informace v jazyce 

určeném dotčeným členským státem, kterému uživatelé snadno 

rozumějí.  
7. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že 

stavební výrobek, který uvedli na trh, není ve shodě s prohlášením o 

vlastnostech nebo není v souladu s jinými příslušnými požadavky 

tohoto nařízení, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k 

uvedení stavebního výrobku ve shodu, nebo, je-li to vhodné, jej 

stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc výrobek představuje 

riziko, neprodleně o tom výrobci informují příslušné vnitrostátní 

orgány členských států, v nichž stavební výrobek dodávali na trh, a 

uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o veškerých přijatých 

nápravných opatřeních.  
8. Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě 

odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k 

prokázání shody stavebního výrobku s prohlášením o vlastnostech a 

souladu s jinými příslušnými požadavky tohoto nařízení v jazyce, 
kterému tento orgán snadno rozumí. Spolupracují s tímto orgánem 

na jeho žádost při všech činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika 

vyvolaná stavebními výrobky, které uvedli na trh. 
Článek 12 Zplnomocnění zástupci  

1. Výrobce může písemně jmenovat svého zplnomocněného 

zástupce.  
Zplnomocněný zástupce nemůže být pověřen vypracováním 

technické dokumentace.  
2. Zplnomocněný zástupce vykonává úkoly stanovené v plné moci. 

Plná moc musí zplnomocněnému zástupci umožňovat alespoň:  
a) uchovávat prohlášení o vlastnostech a technickou dokumentaci 

pro potřeby vnitrostátních kontrolních úřadů po dobu stanovenou v 

čl. 11 odst. 2;  
b) poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě 

odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k 

prokázání shody stavebního výrobku s prohlášením o vlastnostech a 

s jinými příslušnými požadavky tohoto nařízení; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací 

NA  
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Poznámka 

 

c) spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány, pokud o to 

požádají, na činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná 

výrobky, na které se vztahuje jeho plná moc. 
Článek 13 Povinnosti dovozců  

1. Dovozci uvádí na trh Unie pouze stavební výrobky, které jsou v 

souladu s příslušnými požadavky tohoto nařízení.  
2. Před uvedením stavebního výrobku na trh dovozci zajistí, aby 

výrobce provedl příslušné posouzení a ověření stálosti vlastností. 

Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci uvedenou v 

čl. 11 odst. 1 ve druhém pododstavci a prohlášení o vlastnostech v 

souladu s články 4 a 6. Dále dovozci zajistí, aby měl výrobek 

označení CE, je-li vyžadováno, aby k němu byly připojeny 

požadované dokumenty a aby výrobce splnil požadavky stanovené v 

čl. 11 odst. 4 a 5.  
Dovozce, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že stavební 

výrobek není ve shodě s prohlášením o vlastnostech nebo v souladu 

s jinými příslušnými požadavky tohoto nařízení, nesmí takový 

stavební výrobek uvést na trh, dokud nebude uveden ve shodu s 

připojeným prohlášením o vlastnostech a do souladu s jinými 

příslušnými požadavky tohoto nařízení nebo dokud není prohlášení o 

vlastnostech opraveno. Pokud stavební výrobek představuje riziko, 
dovozce o tom informuje výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem. 
3. Dovozci uvedou na stavebním výrobku, nebo pokud to není 

možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku, své jméno, 

firmu nebo registrovanou obchodní známku a kontaktní adresu.  
4. Dovozci při dodávání stavebního výrobku na trh zajistí, aby byly 

k výrobku přiloženy pokyny a bezpečnostní informace v jazyce 

určeném členským státem, kterému uživatelé snadno rozumějí.  
5. Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za stavební výrobek 

odpovědnost, skladovací nebo přepravní podmínky neohrožovaly 

shodu výrobku s prohlášením o vlastnostech a s jinými příslušnými 

požadavky tohoto nařízení. 
6. Dovozci ve všech případech, kdy je to považováno za vhodné 

vzhledem k zajištění přesnosti, spolehlivosti a stálosti vlastností 

stavebního výrobku uvedených v prohlášení, provádějí zkoušky 

vzorků výrobků uváděných nebo dodávaných na trh, provádějí 

šetření a tam, kde je to nutné, vedou registr stížností, neshodných 

výrobků a výrobků stažených z oběhu a průběžně o všech těchto 

kontrolách informují distributory.  
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7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že 

stavební výrobek, který uvedli na trh, není ve shodě s prohlášením o 

vlastnostech nebo v souladu s jinými příslušnými požadavky tohoto 

nařízení, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení 

stavebního výrobku ve shodu, nebo, je-li to vhodné, jej stáhnou z 

trhu nebo z oběhu. Pokud výrobek představuje riziko, neprodleně o 

tom dovozci informují příslušné vnitrostátní orgány členských států, 

v nichž stavební výrobek dodávali na trh, a uvedou podrobnosti 

zejména o nesouladu a o všech přijatých nápravných opatřeních. 
8. Dovozci po dobu stanovenou v čl. 11 odst. 2 uchovávají kopii 

prohlášení o vlastnostech pro potřeby orgánů dozoru nad trhem a 
zaručí, aby mohla být technická dokumentace těmto orgánům na 

požádání předložena.  
9. Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě 

odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k 

prokázání shody stavebního výrobku s prohlášením o vlastnostech a 

souladu s jinými příslušnými požadavky tohoto nařízení v jazyce, 

kterému tento orgán snadno rozumí. Spolupracují s tímto orgánem 

na jeho žádost při všech činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika 

vyvolaná stavebními výrobky, které uvedli na trh. 
Článek 14 Povinnosti distributorů  

1. Při dodávání stavebního výrobku na trh distributoři jednají s 

řádnou péčí, pokud jde o požadavky tohoto nařízení.  
2. Před dodáním stavebního výrobku na trh distributoři zajistí, aby 

výrobek nesl, je-li vyžadováno, označení CE a byly k němu 

připojeny dokumenty požadované tímto nařízením a pokyny a 

bezpečnostní informace v jazyce určeném dotčeným členským 

státem, kterému uživatelé snadno rozumějí. Dále distributoři zajistí, 

aby výrobce i dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 11 odst. 4 a 

5 a v čl. 13 odst. 3.  
Distributor, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že 

stavební výrobek není ve shodě s prohlášením o vlastnostech nebo v 

souladu s jinými příslušnými požadavky tohoto nařízení, nedodá 

takový stavební výrobek na trh, dokud není uveden ve shodu s 
připojeným prohlášením o vlastnostech nebo není v souladu s jinými 

příslušnými požadavky tohoto nařízení nebo dokud není prohlášení o 

vlastnostech opraveno. Pokud výrobek navíc představuje riziko, 

informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány 

dozoru nad trhem.  
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Poznámka 

 

3. Distributor zajistí, aby v době, kdy nese za stavební výrobek 

odpovědnost, skladovací nebo přepravní podmínky neohrožovaly 

shodu výrobku s prohlášením o vlastnostech a soulad s jinými 

příslušnými požadavky tohoto nařízení.  
4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že 

stavební výrobek, který dodali na trh, není ve shodě s prohlášením o 

vlastnostech nebo s jinými příslušnými požadavky tohoto nařízení, 

zajistí, aby byla přijata nápravná opatření nezbytná k uvedení tohoto 

výrobku ve shodu, nebo, je-li to vhodné, jej stáhnou z trhu nebo z 

oběhu. Pokud navíc výrobek představuje riziko, neprodleně o tom 

distributoři informují příslušné vnitrostátní orgány členských států, v 

nichž výrobek dodávali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o 

nesouladu a o veškerých přijatých nápravných opatřeních. 
5. Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na 

základě odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci 

nezbytné k prokázání shody stavebního výrobku s prohlášením o 

vlastnostech a souladu s jinými příslušnými požadavky tohoto 

nařízení v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí. Spolupracují 

s tímto orgánem na jeho žádost při všech činnostech, jejichž cílem je 

vyloučit rizika vyvolaná stavebními výrobky, které dodali na trh. 
Článek 15 Případy, kdy se povinnosti výrobce vztahují na dovozce a 

distributory  
Dovozce nebo distributor je pro účely tohoto nařízení považován za 

výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 11, 
pokud uvádí na trh výrobek pod svým jménem či firmou nebo 

ochrannou známkou nebo upravuje stavební výrobek již uvedený na 

trh takovým způsobem, že může být dotčena shoda s vlastnostmi 

uvedenými v prohlášení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací 

NA  

Článek 16 Identifikace hospodářských subjektů  
Hospodářské subjekty musí po dobu stanovenou v čl. 11 odst. 2 na 

žádost pro orgány dozoru nad trhem identifikovat tyto subjekty:  
a) všechny hospodářské subjekty, které jim dodaly výrobek;  
b) všechny hospodářské subjekty, kterým dodaly výrobek. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací 
 

NA  

Článek 17 Harmonizované normy  
1. Evropské normalizační orgány uvedené v příloze I směrnice 

98/34/ES vypracují harmonizované normy na základě žádostí (dále 

jen „mandát“), které vydává Komise podle článku 6 uvedené 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 

NA  
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Poznámka 

 

směrnice po konzultaci Stálého výboru pro stavebnictví uvedeného v 

článku 64 tohoto nařízení (dále jen „Stálý výbor pro stavebnictví“).  
2. V případě, že jsou do procesu tvorby harmonizovaných norem 

podle tohoto článku zapojeny i zúčastněné subjekty, evropské 

normalizační orgány zajistí spravedlivé a nestranné zastoupení 

různých kategorií zúčastněných subjektů na všech úrovních.  
3. Harmonizované normy stanoví metody a kritéria pro posuzování 

vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním 

charakteristikám. 
Pokud je tak stanoveno v příslušném mandátu, harmonizovaná 

norma odkazuje na zamýšlené použití výrobků, na které se vztahuje.  
Ve vhodných případech a aniž by došlo k ohrožení správnosti, 

spolehlivosti nebo stálosti výsledků, harmonizované normy stanoví 

metody, které jsou pro účely posuzování vlastností stavebních 

výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám méně 

náročné než provádění zkoušek.  
4. Evropské normalizační orgány v harmonizovaných normách určí 

příslušný způsob řízení výroby, který zohlední konkrétní podmínky 

postupu výroby dotyčného stavebního výrobku.  
Harmonizovaná norma musí obsahovat technické podrobnosti 

nezbytné pro provádění systému posuzování a ověřování stálosti 

vlastností.  
5. Komise posoudí, zda se harmonizované normy vypracované 

evropskými normalizačními orgány shodují s příslušným mandátem. 
Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie seznam odkazů 

na harmonizované normy, které jsou ve shodě s příslušnými 

mandáty.  
U každé harmonizované normy v seznamu se uvedou tyto údaje:  
a) odkazy na případně nahrazené harmonizované technické 

specifikace;  
b) datum začátku období souběžné existence;  
c) datum konce období souběžné existence.  
Komise zveřejní každou aktualizaci tohoto seznamu.  
Ode dne začátku období souběžné existence norem, je možné použít 

harmonizovanou normu k vypracování prohlášení o vlastnostech pro 

stavební výrobek, na nějž se vztahuje. Národní normalizační orgány 

mají povinnost převzít harmonizované normy v souladu se směrnicí 

98/34/ES.  
Aniž jsou dotčeny články 36 a 38, ode dne ukončení období 

souběžné existence norem je harmonizovaná norma jediným 

podávání zpráv a informací. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

prostředkem použitelným pro vypracování prohlášení o vlastnostech 

stavebních výrobků, na něž se vztahuje.  
Na konci období souběžné existence budou vnitrostátní normy, které 

jsou v rozporu s harmonizovanými normami, zrušeny a členské státy 

ukončí platnost všech vnitrostátních ustanovení, která jsou s nimi v 

rozporu. 
Článek 18 Formální námitky proti harmonizovaným normám 

1. Pokud členský stát nebo Komise usoudí, že harmonizovaná norma 

nesplňuje zcela požadavky stanovené v příslušném mandátu, 

předloží dotčený členský stát nebo Komise po konzultaci se Stálým 

výborem pro stavebnictví záležitost výboru zřízenému podle článku 

5 směrnice 98/34/ES a uvede své důvody. Tento výbor po konzultaci 

příslušných evropských normalizačních orgánů neprodleně vydá své 

stanovisko.  
2. S ohledem na stanovisko výboru zřízeného podle článku 5 

směrnice 98/34/ES se Komise rozhodne zveřejnit, nezveřejnit, 
zveřejnit s omezením, zachovat, zachovat s omezením, či zrušit 

odkazy na příslušnou harmonizovanou normu v Úředním věstníku 

Evropské unie.  
3. Komise informuje dotčený evropský normalizační orgán o svém 

rozhodnutí a případně požádá o revizi dotčené harmonizované 

normy. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 
 
 

NA  

Článek 19 Evropský dokument pro posuzování  
1. Na žádost výrobce o evropské technické posouzení vypracuje a 

přijme organizace subjektů pro technické posuzování evropský 

dokument pro posuzování pro jakýkoli stavební výrobek, na nějž se 

nevztahuje nebo plně nevztahuje harmonizovaná norma, pro nějž 

nemohou být vlastnosti ve vztahu k jeho základním charakteristikám 

zcela posouzeny podle stávající harmonizované normy, protože 

mimo jiné:  
a) výrobek nespadá do oblasti působnosti stávající harmonizované 

normy;  
b) pro alespoň jednu základní charakteristiku tohoto výrobku není 

metoda posouzení stanovena v harmonizované normě vhodná; nebo  
c) harmonizovaná norma nestanoví žádnou metodu posuzování ve 

vztahu k alespoň jedné základní charakteristice tohoto výrobku. 
2. Postup pro přijetí evropského dokumentu pro posuzování se řídí 

zásadami stanovenými v článku 20 a musí být v souladu s pravidly 

stanovenými v článku 21 a v příloze II.  

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 
 

NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

3. Komise může přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 60, kterými se mění příloha II, a stanovit doplňková 

procesní pravidla pro vypracování a přijetí evropského dokumentu 

pro posuzování.  
4. Komise případně po konzultaci se Stálým výborem pro 

stavebnictví použije stávající evropské dokumenty pro posuzování 

za základ mandátu, který se vydává podle čl. 17 odst. 1 s cílem 

vypracovat harmonizované normy, pokud jde o výrobky uvedené v 

prvním odstavci tohoto článku. 
Článek 20 Zásady pro vypracování a přijetí evropských dokumentů pro 

posuzování  
1. Postup pro vypracování a přijetí evropských dokumentů pro 

posuzování:  
a) musí být pro dotčeného výrobce transparentní;  
b) vymezí odpovídající povinné lhůty s cílem zabránit zbytečnému 

prodlení;  
c) odpovídajícím způsobem zohlední ochranu obchodního tajemství 

a důvěrnost;  
d) umožní odpovídající účast Komise;  
e) musí být pro výrobce nákladově efektivní; a  
f) zajistí dostatečnou kolegialitu a koordinaci mezi subjekty pro 

technické posuzování určenými pro dotčený výrobek.  
2. Subjekty pro technické posuzování společně s organizací subjektů 

pro technické posuzování nesou plné náklady na vypracování a 

přijetí evropských dokumentů pro posuzování. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací 

NA  

Článek 21 Povinnosti subjektu pro technické posuzování při přijetí žádosti o 

evropské technické posouzení  
1. Subjekt pro technické posuzování přijímající žádost o evropské 

technické posouzení informuje výrobce, zda se na stavební výrobek 

vztahuje plně nebo zčásti harmonizovaná technická specifikace 

takto:  
a) pokud se na výrobek plně vztahuje harmonizovaná norma, subjekt 

pro technické posuzování informuje výrobce, že podle čl. 19 odst. 1 

nemůže být vydáno evropské technické posouzení;  
b) pokud se na výrobek plně vztahuje evropský dokument pro 

posuzování, subjekt pro technické posuzování informuje výrobce, že 

tento evropský dokument pro posuzování bude použit jako základ 

pro evropské technické posouzení, které má být vydáno; 
c) pokud se na výrobek nevztahuje nebo plně nevztahuje žádná 

harmonizovaná technická specifikace, subjekt pro technické 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

posuzování použije postupy stanovené v příloze II nebo zavedené v 

souladu s čl. 19 odst. 3.  
2. V případech uvedených v odst. 1 písm. b) a c) informuje subjekt 

pro technické posuzování organizaci subjektů pro technické 

posuzování a Komisi o obsahu žádosti, o příslušném rozhodnutí 

Komise týkajícím se posuzování a ověřování stálosti vlastností, které 

má subjekt pro technické posuzování v úmyslu použít pro tento 

výrobek, anebo o neexistenci takového rozhodnutí Komise.  
3. Domnívá-li se Komise, že pro stavební výrobek neexistuje vhodné 

rozhodnutí pro posuzování a ověřování stálosti vlastností, použije se 
článek 28. 

Článek 22 Evropské dokumenty pro posuzování přijaté organizací subjektů pro 

technické posuzování se zasílají Komisi, která zveřejní seznam 

odkazů na konečné evropské dokumenty pro posuzování v Úředním 

věstníku Evropské unie.  
Komise zveřejní každou aktualizaci tohoto seznamu.  

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 

NA  

Článek 23 Řešení sporů v případě neshody mezi subjekty pro technické 

posuzování  
Pokud se subjekty pro technické posuzování nedohodly ve stanovené 

lhůtě ohledně evropského dokumentu pro posuzování, organizace 

subjektů pro technické posuzování předá tuto záležitost k řešení 

Komisi. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  

Článek 24 Obsah evropského dokumentu pro posuzování  
1. Evropský dokument pro posuzování obsahuje alespoň obecný 

popis stavebního výrobku, seznam základních charakteristik 

důležitých z hlediska zamýšleného použití daného výrobku podle 

předpokladu výrobce, který byl dohodnut mezi výrobcem a 

organizací subjektů pro technické posuzování, a metody a kritéria 

pro posuzování vlastností daného výrobku ve vztahu k jeho 

základním charakteristikám.  
2. Zásady pro příslušné řízení výroby, které mají být použity, se 

stanoví v evropském dokumentu pro posuzování při zohlednění 

podmínek výrobního postupu dotčeného stavebního výrobku.  
3. Je-li možno vlastnosti některých základních charakteristik 

výrobku odpovídajícím způsobem posoudit na základě metod a 

kritérií již stanovených v jiných harmonizovaných technických 

specifikacích nebo v pokynech uvedených v čl. 66 odst. 3 nebo 

použitých v souladu s článkem 9 směrnice 89/106/EHS do 1. 

července 2013 v souvislosti s vydáváním evropských technických 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
. 
 

NA  
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Poznámka 

 

schválení, budou tyto existující metody a kritéria začleněny do 

evropského dokumentu pro posuzování. 
Článek 25 Formální námitky proti evropským dokumentům pro 

posuzování 
1. Domnívá-li se členský stát nebo Komise, že evropský dokument 

pro posuzování zcela nevyhovuje požadavkům, které je třeba splnit v 

souvislosti se základními požadavky na stavby stanovenými v 

příloze I, předloží dotčený členský stát nebo Komise záležitost 

Stálému výboru pro stavebnictví, spolu s odůvodněním. Stálý výbor 

po konzultaci s organizací subjektů pro technické posuzování 

neprodleně vydá své stanovisko.  
2. S ohledem na stanovisko Stálého výboru pro stavebnictví se 

Komise rozhodne zveřejnit, nezveřejnit, zveřejnit s omezením, 

zachovat, zachovat s omezením či zrušit odkazy na příslušné 

evropské dokumenty pro posuzování v Úředním věstníku Evropské 

unie.  
3. Komise o tom informuje organizaci subjektů pro technické 

posuzování a případně požádá o přezkum dotčeného evropského 

dokumentu pro posuzování. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  

Článek 26 Evropské technické posouzení  
1. Subjekt pro technické posuzování vydá evropské technické 

posouzení na žádost výrobce na základě evropského dokumentu pro 

posuzování vypracovaného postupem podle článku 21 a přílohy II.  
Existuje-li evropský dokument pro posuzování, evropské technické 

posouzení může být vydáno i v případě, že byl vypracován mandát 

pro harmonizovanou normu. Vydání takového posouzení je možné 

do začátku období souběžné existence, stanoveného Komisí v 

souladu s čl. 17 odst. 5.  
2. Evropské technické posouzení obsahuje vlastnosti, které mají být 

uvedeny v prohlášení, vyjádřené úrovní, třídou nebo popisem těch 

základních charakteristik, které byly dohodnuty mezi výrobcem a 

subjektem pro technické posuzování přijímajícím žádost o evropské 

technické posouzení pro zamýšlené použití uvedené v prohlášení a 

technické podrobnosti nezbytné pro provádění systému posuzování a 

ověřování stálosti vlastností.  
3. S cílem zajistit jednotné provádění tohoto článku Komise přijme 

prováděcí akty pro stanovení formátu evropského technického 

posouzení postupem uvedeným v čl. 64 odst. 2. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 
 

NA  

Článek 27 Úrovně nebo třídy vlastností    Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  
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Gestor ÚNMZ Zpracoval (jméno+datum): Ing. Sedmidubská, 2.4.2020 

Název: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

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

po opravě zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 103/10 ze dne 12. dubna 2013 

Schválil (jméno+datum): Ing. Štejfová, 2.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

1. Komise může přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 60 k zavedení tříd vlastností ve vztahu k základním 

charakteristikám stavebních výrobků.  
2. Pokud Komise zavedla třídy vlastností ve vztahu k základním 

charakteristikám stavebních výrobků, 
evropské normalizační orgány je použijí v harmonizovaných 

normách. Organizace subjektů pro technické posuzování použije 

tam, kde je to vhodné, tyto třídy v evropských dokumentech pro 

posuzování.  
Pokud třídy vlastností ve vztahu k základním charakteristikám 

stavebních výrobků nejsou Komisí stanoveny, mohou být na základě 

revidovaného mandátu stanoveny evropskými normalizačními 

orgány v harmonizovaných normách.  
3. Pokud je to stanoveno v příslušných mandátech, evropské 

normalizační orgány stanoví v harmonizovaných normách mezní 

úrovně ve vztahu k základním charakteristikám a případně pro 

zamýšlené použití, které musí splňovat stavební výrobky v 

členských státech.  
4. Stanoví-li evropské normalizační orgány třídy vlastností v 

harmonizovaných normách, organizace subjektů pro technické 

posuzování tyto třídy použije v evropských dokumentech pro 

posuzování tam, kde jsou pro stavební výrobek relevantní. 
Je-li to považováno za vhodné, organizace subjektů pro technické 

posuzování může po dohodě s Komisí a po konzultaci Stálého 

výboru pro stavebnictví stanovit v evropském dokumentu pro 

posuzování třídy vlastností a mezní úrovně ve vztahu k základním 

charakteristikám stavebního výrobku v rámci jeho zamýšleného 

použití předpokládaného výrobcem.  
5. Komise může přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 60 pro stanovení podmínek, za nichž bude stavební výrobek 

považován za splňující určitou úroveň nebo třídu vlastností bez 

zkoušení nebo bez dalšího zkoušení.  
Nestanoví-li tyto podmínky Komise, mohou je stanovit na základě 

revidovaného mandátu evropské normalizační orgány v 

harmonizovaných normách. 
6. Po stanovení systémů tříd podle odstavce 1 Komisí mohou 

členské státy stanovit úrovně nebo třídy vlastností, které musí 

stavební výrobky splňovat ve vztahu k jejich základním 

charakteristikám pouze v souladu s těmito systémy tříd.  

ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
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Gestor ÚNMZ Zpracoval (jméno+datum): Ing. Sedmidubská, 2.4.2020 

Název: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

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

po opravě zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 103/10 ze dne 12. dubna 2013 

Schválil (jméno+datum): Ing. Štejfová, 2.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

7. Evropské normalizační orgány a organizace subjektů pro 

technické posuzování dbají na potřeby regulace členských států při 

stanovování mezních úrovní nebo tříd vlastností. 
Článek 28 Posuzování a ověřování stálosti vlastností  

1. Posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve 

vztahu k jejich základním charakteristikám se provádí v souladu s 

jedním ze systémů stanovených v příloze V.  
2. Prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 

60 Komise stanoví a může revidovat, při zohlednění zejména dopadů 

na bezpečnost a zdraví osob a na životní prostředí, který systém 

nebo systémy se použijí pro daný stavební výrobek nebo skupinu 

stavebních výrobků nebo pro dané základní charakteristiky. Přitom 

Komise rovněž zohlední doložené zkušenosti předložené 

vnitrostátními orgány s ohledem na dozor nad trhem.  
Komise v každém případě zvolí co nejjednodušší systém nebo 

systémy, které jsou v souladu se všemi základními požadavky na 

stavby.  
3. Takto stanovený systém nebo systémy se uvedou v mandátu pro 

harmonizované normy a v harmonizovaných technických 

specifikacích.  
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 
 

NA  

Článek 29 Určení, kontrola a hodnocení subjektů pro technické posuzování  
1. Členské státy mohou určit subjekty pro technické posuzování na 

svých územích, zejména pro jednu nebo několik skupin výrobků 

uvedených v tabulce 1 přílohy IV.  
Členské státy, které určily subjekt pro technické posuzování oznámí 

ostatním členským státům a Komisi název a adresu takového 

subjektu pro technické posuzování a skupinu výrobků, pro kterou 

byl subjekt pro technické posuzování určen.  
2. Komise zveřejní elektronickými prostředky seznam subjektů pro 

technické posuzování, ve kterém budou uvedeny skupiny výrobků, 

pro které jsou subjekty pro technické posuzování určeny, přičemž se 

vynasnaží dosáhnout nejvyšší možné míry transparentnosti.  
Komise zveřejní každou aktualizaci tohoto seznamu.  
3. Členské státy kontrolují činnosti a způsobilost subjektů pro 

technické posuzování, které určily, a vyhodnocují je ve vztahu k 

příslušným požadavkům stanoveným v tabulce 2 přílohy IV.  
Členské státy informují Komisi o svých vnitrostátních postupech pro 

určení subjektů pro technické posuzování, o kontrole jejich činnosti, 

způsobilosti a o veškerých změnách těchto informací.  

9222   NA  
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po opravě zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 103/10 ze dne 12. dubna 2013 

Schválil (jméno+datum): Ing. Štejfová, 2.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

4. Komise přijme po konzultaci Stálého výboru pro stavebnictví 

pokyny pro provádění hodnocení subjektů pro technické posuzování. 
Článek 30 Požadavky na subjekty pro technické posuzování  

1. Subjekt pro technické posuzování provádí posuzování a vydává 

evropské technické posouzení pro skupinu výrobků, pro kterou byl 

určen.  
Subjekt pro technické posuzování musí v rozsahu svého určení 

splňovat požadavky stanovené v tabulce 2 přílohy IV.  
2. Subjekt pro technické posuzování zveřejní svou organizační 

strukturu a jména členů svých vnitřních rozhodovacích orgánů. 
3. Nesplňuje-li již subjekt pro technické posuzování požadavky 

uvedené v odstavci 1, členský stát zruší určení tohoto subjektu pro 

technické posuzování pro příslušnou skupinu výrobků a informuje o 

tom Komisi a jiné členské státy. 

9222   NA  

Článek 31 Koordinace subjektů pro technické posuzování  
1. Subjekty pro technické posuzování založí organizaci pro 

technické posuzování.  
2. Organizace subjektů pro technické posuzování se považuje za 

orgán, který sleduje cíl obecného evropského zájmu ve smyslu 

článku 162 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. 

prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, 

Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví 

finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství15.  
3. Společné cíle spolupráce a správní a finanční podmínky vztahující 

se na granty udělované organizaci subjektů pro technické 

posuzování lze vymezit v rámcových dohodách o partnerství, které 

podepíše Komise s organizací v souladu s nařízením Rady (ES, 

Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví 

finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství16 

(dále jen „finanční nařízení“) a nařízením (ES, Euratom) č. 

2342/2002. O uzavření těchto dohod jsou informovány Evropský 

parlament a Rada. 
4. Organizace subjektů pro technické posuzování provádí alespoň 

tyto úkoly:  
a) organizuje koordinaci subjektů pro technické posuzování a podle 

potřeby zajišťuje spolupráci a konzultace s ostatními zúčastněnými 

subjekty;  
b) zajišťuje, aby si subjekty pro technické posuzování mezi sebou 

vyměňovaly osvědčené postupy s cílem dosáhnout větší účinnosti a 

poskytovat průmyslovým podnikům lepší služby; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 
 

NA  

Naformátováno: Doleva
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

c) koordinuje používání postupů stanovených v článku 21 a v příloze 

II, jakož i poskytování podpory potřebné k těmto účelům;  
d) vypracovává a přijímá evropské dokumenty pro posuzování;  
e) informuje Komisi o všech otázkách souvisejících s přípravou 

evropských dokumentů pro posuzování a o všech aspektech 

souvisejících s výkladem postupů stanovených v článku 21 a v 

příloze II a na základě získaných zkušeností navrhuje Komisi 

zlepšení;  
f) sděluje Komisi a členskému státu, který určil subjekt pro 

technické posuzování, veškeré poznatky ohledně subjektu pro 

technické posuzování, který neplní své úkoly v souladu s postupy 

podle článku 21 a v příloze II;  
g) zajistí, aby přijaté evropské dokumenty pro posuzování a odkazy 

na evropské technické posouzení byly i nadále veřejně přístupné. 
Organizace subjektů pro technické posuzování má svůj sekretariát, 

aby mohla plnit uvedené úkoly.  
5. Členské státy zajistí, aby subjekty pro technické posuzování 

přispívaly do organizace subjektů pro technické posuzování ze svých 

finančních a lidských zdrojů. 
Článek 32 Financování Unií  

1. Financování Unií může být poskytnuto organizaci subjektů pro 

technické posuzování pro provádění úkolů stanovených v čl. 31 odst. 

4.  
2. Prostředky přidělené na plnění úkolů uvedených v čl. 31 odst. 4 

stanoví každoročně rozpočtový orgán v mezích platného finančního 

rámce. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  

Článek 33 Finanční ujednání  
1. Financování Unie se poskytne, bez výzvy k podávání návrhů, 

organizaci subjektů pro technické posuzování pro plnění úkolů 

uvedených v čl. 31 odst. 4, na které mohou být uděleny granty v 

souladu s finančním nařízením.  
2. Činnosti sekretariátu organizace subjektů pro technické 

posuzování uvedené v čl. 31 odst. 4 lze financovat na základě grantů 

na provoz. Granty na provoz se v případě opětovného poskytnutí 

automaticky nesnižují.  
3. Grantové dohody mohou povolit paušální krytí režijních nákladů 

příjemce do výše 10 % celkových způsobilých přímých nákladů na 

akce kromě případů, kdy jsou nepřímé náklady příjemce hrazeny 

prostřednictvím grantu na provoz financovaného ze souhrnného 

rozpočtu Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               ST 32011R0305.docx      str. 22 z 41   

Celex: 32011R0305 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 103/10 
2013 

Gestor ÚNMZ Zpracoval (jméno+datum): Ing. Sedmidubská, 2.4.2020 

Název: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

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

po opravě zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 103/10 ze dne 12. dubna 2013 

Schválil (jméno+datum): Ing. Štejfová, 2.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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Poznámka 

 

Článek 34 Řízení a kontrola  
1. Přidělené prostředky určené rozpočtovým orgánem na financování 

úkolů stanovených v čl. 31 odst. 4 mohou rovněž pokrývat správní 

výdaje spojené s přípravnými činnostmi, kontrolou, inspekcemi, 

audity a hodnoceními, které jsou přímo nezbytné pro dosažení cílů 

tohoto nařízení, a to zejména se studiemi, zasedáními, informačními 

a publikačními činnostmi, dále výdaje spojené s informačními sítěmi 

pro výměnu informací a veškeré další výdaje na administrativní a 

technickou pomoc, které může Komise používat pro činnosti 
související s vypracováním a přijetím evropských dokumentů pro 

posuzování a s vydáváním evropských technických posouzení.  
2. Komise hodnotí důležitost úkolů stanovených v čl. 31 odst. 4, 

které jsou financovány Unií s ohledem na požadavky politik a 

právních předpisů Unie a do 1. ledna 2017 a poté každé čtyři roky 

informuje Evropský parlament a Radu o výsledcích tohoto 

hodnocení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  

Článek 35 Ochrana finančních zájmů Unie  
1. Komise zajistí, aby byly finanční zájmy Unie při provádění 

činností financovaných podle tohoto nařízení chráněny 

uplatňováním preventivních opatření proti podvodům, úplatkářství a 

jakýmkoli jiným nedovoleným činnostem, dále účinnými kontrolami 

a navrácením neoprávněně vyplacených částek a v případě, že jsou 

zjištěny nesrovnalosti, také účinnými, přiměřenými a odrazujícími 

sankcemi v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze 

dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských 

společenství17, nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 ze dne 11. 

listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných 

Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských 

společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem 18 a nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 

1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti 

podvodům (OLAF)19.  
2. Ve vztahu k činnostem financovaným podle tohoto nařízení se 

pod pojmem nesrovnalost uvedeným v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES, 

Euratom) č. 2988/95 rozumí každé porušení právního předpisu Unie 

nebo každé porušení smluvních závazků vyplývající z jednání nebo 

opomenutí hospodářského subjektu, v jehož důsledku je nebo by 

mohl být z důvodu neoprávněného výdaje poškozen souhrnný 

rozpočet Unie nebo rozpočty jí spravované.  

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  
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Poznámka 

 

3. Dohody a smlouvy uzavřené na základě tohoto nařízení musí 

obsahovat ustanovení o průběžné kontrole a finanční kontrole 

prováděné Komisí nebo jí pověřeným zástupcem a o auditech 

prováděných Účetním dvorem, které lze v případě potřeby provést 

na místě. 
Článek 36 Použití příslušné technické dokumentace  

1. Výrobce může při určování typu výrobku nahradit zkoušky typu 

výrobku nebo výpočty pro typ výrobku příslušnou technickou 

dokumentací prokazující, že:  
a) ohledně jedné nebo několika základních charakteristik stavebního 

výrobku, který výrobce uvádí na trh, lze považovat výrobek za 

dosahující určité úrovně nebo třídy vlastností výrobku bez zkoušek 

nebo výpočtů, nebo bez dalších zkoušek nebo výpočtů, v souladu s 

podmínkami stanovenými v příslušné harmonizované technické 

specifikaci nebo v rozhodnutí Komise; 
b) stavební výrobek, na který se vztahuje harmonizovaná norma a 

který výrobce uvádí na trh, odpovídá typu výrobku jiného 

stavebního výrobku vyrobeného jiným výrobcem, který již byl 

vyzkoušen v souladu s příslušnou harmonizovanou normou. Pokud 

jsou tyto podmínky splněny, výrobce je oprávněn vydat prohlášení o 

vlastnostech, které zcela či z části odpovídá výsledkům zkoušek 

provedených na takovém jiném výrobku. Výrobce může použít 

výsledky zkoušek získané jiným výrobcem pouze pod podmínkou, 

že získal povolení od tohoto výrobce, který nadále zůstává 

odpovědný za přesnost, spolehlivost a stálost takových výsledků; 

nebo  
c) stavební výrobek, na nějž se vztahuje harmonizovaná technická 

specifikace a který výrobce uvádí na trh, je systémem sestávajícím 

ze součástí, které výrobce sestavuje za řádného dodržení přesných 

pokynů stanovených poskytovatelem takového systému nebo jeho 
součástí, který již u tohoto systému nebo součásti zkoušel jednu 

nebo více základních charakteristik v souladu s příslušnou 

harmonizovanou technickou specifikací. Pokud jsou uvedené 

podmínky splněny, výrobce je oprávněn vydat prohlášení o 

vlastnostech, které se zcela či z části shoduje s výsledky zkoušek 

provedených na takovém systému nebo součásti, které mu byly 

poskytnuty. Výrobce může použít výsledky zkoušek získané jiným 

výrobcem nebo poskytovatelem systému pouze tehdy, když od 

tohoto výrobce nebo poskytovatele systému, který nadále zůstává 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  
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Poznámka 

 

odpovědný za přesnost, spolehlivost a stálost takových výsledků, 

získal povolení.  
2. Pokud stavební výrobek uvedený v odstavci 1 patří do skupiny 

stavebních výrobků, pro něž je systémem pro posuzování a 

ověřování stálosti vlastností systém 1 + nebo 1, jak stanoví příloha 

V, ověří příslušnou technickou dokumentaci uvedenou v odstavci 1 

oznámený subjekt pro osvědčení výrobku, jak je uvedeno v příloze 

V. 
Článek 37 Použití zjednodušených postupů mikropodniky  

Mikropodniky vyrábějící stavební výrobky, na něž se vztahuje 

harmonizovaná norma, mohou nahradit stanovení typu výrobku na 

základě zkoušky typu pro příslušné systémy 3 a 4 podle přílohy V 

využitím metod, které se liší od těch, jež jsou uvedeny v příslušné 

harmonizované normě. Tito výrobci mohou rovněž přistupovat ke 

stavebním výrobkům, na něž se vztahuje systém 3, podle ustanovení 

pro systém 4. Používá-li výrobce tyto zjednodušené postupy, 

prokáže prostřednictvím specifické technické dokumentace, že 

stavební výrobky splňují příslušné požadavky a že použité postupy 

odpovídají postupům stanoveným v harmonizovaných normách. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  

Článek 38 Jiné zjednodušené postupy  
1. Pro stavební výrobky, na něž se vztahují harmonizované normy a 

které jsou vyráběny jednotlivě nebo nesériově na zakázku na zvláštní 

objednávku a zabudovány do jedné stanovené stavby, může být část 

posouzení vlastností příslušného systému, jak stanoví příloha V, 

nahrazena ze strany výrobce specifickou technickou dokumentací 

prokazující soulad výrobku s příslušnými požadavky a to, že použité 

postupy odpovídají postupům stanoveným v harmonizovaných 

normách.  
2. Pokud stavební výrobek uvedený v odstavci 1 patří do skupiny 

stavebních výrobků, na něž se vztahuje systém pro posuzování a 

ověřování stálosti vlastností 1 + nebo 1, jak stanoví příloha V, ověří 

specifickou technickou dokumentaci oznámený subjekt pro 

osvědčení výrobku, jak je uvedeno v příloze V. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  

Článek 39 Oznámení  
Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty 

oprávněné provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a 

ověřování stálosti vlastností podle tohoto nařízení (dále jen 

„oznámené subjekty“). 

9222   NA  

Článek 40 Oznamující orgány  9222   NA  

Naformátováno: Doleva
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1. Členské státy určí oznamující orgán odpovědný za vytvoření a 

provádění nezbytných postupů posuzování a oznamování subjektů s 

oprávněním provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a 

ověřování stálosti vlastností pro účely tohoto nařízení a za kontrolu 
oznámených subjektů, včetně souladu s článkem 43.  
2. Členské státy mohou rozhodnout o tom, že posuzování a kontrolu 

uvedené v odstavci 1 provádí vnitrostátní akreditační orgány ve 

smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním.  
3. Pokud oznamující orgán přenese na subjekt, který není orgánem 

veřejné správy, provádění posouzení, oznámení nebo kontrolu 

uvedené v odstavci 1, nebo jej tímto úkolem jinak pověří, musí být 

tento subjekt právnickou osobou, která obdobně splňuje požadavky 

stanovené v článku 41. Dále musí tento subjekt přijmout opatření, 

aby byla pokryta odpovědnost vyplývající z jeho činnosti.  
4. Oznamující orgán nese za úkoly prováděné subjektem uvedeným 

v odstavci 3 plnou odpovědnost. 
Článek 41 Požadavky týkající se oznamujících orgánů  

1. Oznamující orgán musí být zřízen takovým způsobem, aby 

nedocházelo ke střetu zájmů s oznámenými subjekty.  
2. Oznamující orgán musí být organizován a provozován tak, aby 

byla zaručena objektivita a nestrannost jeho činností.  
3. Oznamující orgán musí být organizován a provozován takovým 

způsobem, aby každé rozhodnutí o oznámení subjektu, který má 

oprávnění provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a 

ověřování stálosti vlastností, prováděly způsobilé osoby, jiné než 

osoby, které provedly posouzení.  
4. Oznamující orgán nesmí nabízet ani poskytovat žádné činnosti, 

které vykonávají oznámené subjekty, ani poradenské služby na 

komerčním nebo konkurenčním základě. 
5. Oznamující orgán zachovává důvěrnost získaných informací.  
6. Oznamující orgán musí mít k dispozici dostatečný počet 

způsobilých pracovníků, aby mohl řádně plnit své úkoly. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  

Článek 42 Informační povinnost členských států  
Členské státy informují Komisi o svých vnitrostátních postupech 

posuzování a oznamování subjektů, které jsou oprávněny plnit úkoly 

třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností, a 

pro kontrolu oznámených subjektů a o změnách těchto postupů.  
Komise tyto informace zveřejní. 

9222   NA  

Článek 43 Požadavky týkající se oznámených subjektů  9222   NA  
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1. Pro účely oznamování musí oznámený subjekt splňovat 

požadavky stanovené v odstavcích 2 až 11.  
2. Oznámený subjekt se zřizuje podle vnitrostátních právních 

předpisů a musí mít právní subjektivitu.  
3. Oznámený subjekt musí být třetí stranou nezávislou na organizaci 
nebo stavebním výrobku, který posuzuje.  
Za takovýto subjekt může být považován subjekt patřící k 

hospodářskému sdružení nebo profesnímu sdružení zastupujícímu 

podniky, jež se podílejí na navrhování, výrobě, dodávání, montáži, 

používání nebo údržbě stavebních výrobků, které tento subjekt 

posuzuje, pokud je prokázána jeho nezávislost a neexistence 

jakéhokoli střetu zájmů. 
4. Oznámený subjekt, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní 

za provádění úkolů třetí strany v postupu posuzování a ověřování 

stálosti vlastností nesmí být osobami, které navrhují, vyrábějí, 

dodávají, instalují, nakupují, vlastní, používají nebo udržují stavební 

výrobek, který posuzují, a nesmí být ani zplnomocněnými zástupci 

jakékoli z těchto stran. To nevylučuje používání posuzovaných 

výrobků, které jsou nezbytné pro činnost oznámeného subjektu ani 

používání takových výrobků k osobním účelům.  
Oznámený subjekt, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za 

provádění úkolů třetí strany v postupu posuzování a ověřování 

stálosti vlastností se nesmějí přímo podílet na navrhování, výrobě 

nebo konstrukci, uvádění na trh, instalaci, používání nebo údržbě 

těchto stavebních výrobků, ani zastupovat strany, které se těmito 

činnostmi zabývají. Nesmějí provádět žádnou činnost, která by 

mohla ohrozit jejich nezávislý úsudku nebo nedotknutelnost ve 

vztahu k činnostem posuzování, k jejichž vykonávání jsou tyto 

osoby oznámeny. To platí zejména pro poradenské služby. 

Oznámený subjekt zajistí, aby činnosti jeho poboček nebo 

subdodavatelů neohrožovaly důvěrnost, objektivitu a nestrannost 

jeho činností posuzování nebo ověřování. 
5. Oznámený subjekt a jeho pracovníci provádějí úkoly třetí strany v 

postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností na nejvyšší úrovni 

profesionální důvěryhodnosti a požadované technické způsobilosti v 

konkrétní oblasti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a 

podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich úsudek 

nebo výsledky jejich činnosti při posuzování nebo ověřování, 

zejména ze strany osob nebo skupin osob, které mají na výsledcích 

těchto činností zájem.  
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Název: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

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

po opravě zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 103/10 ze dne 12. dubna 2013 

Schválil (jméno+datum): Ing. Štejfová, 2.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

6. Oznámený subjekt musí být schopen provádět všechny úkoly třetí 

strany v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností, které 

tomuto subjektu ukládá příloha V a pro něž byl oznámen, ať již tyto 

úkoly provádí sám oznámený subjekt, nebo jsou prováděny jeho 

jménem a na jeho odpovědnost.  
Oznámený subjekt musí mít vždy k dispozici pro každý systém 

posuzování a ověřování stálosti vlastností a pro každý druh nebo 

kategorii stavebních výrobků, základních charakteristik a úkolů, pro 

něž byl oznámen: 
a) potřebné pracovníky s technickými znalostmi a dostatečnými a 

přiměřenými zkušenostmi potřebné k provádění úkolů třetí strany v 

postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností;  
b) potřebný popis postupů, podle nichž je posuzování vlastností 

prováděno a jež zajišťují transparentnost a reprodukovatelnost těchto 

postupů. Musí uplatňovat vhodnou politiku a příslušné postupy pro 

rozlišení mezi úkoly, jež vykonává jako oznámený subjekt, a dalšími 

činnostmi;  
c) potřebné postupy pro provádění svých činností, jež řádně 

zohledňují velikost podniku, odvětví, v němž je činný, jeho 

strukturu, míru složitosti technologie daného výrobku a hromadný či 

sériový způsob jeho výroby.  
Oznámený subjekt musí mít prostředky nezbytné k vhodnému 

provedení technických a administrativních úkolů spojených s 

činnostmi, pro něž byl oznámen, a přístup k veškerému nezbytnému 

vybavení nebo zařízení.  
7. Pracovníci odpovědní za provádění činností, pro něž byl subjekt 

oznámen, musí:  
a) mít přiměřené technické a odborné vzdělání týkající se všech 

úkolů třetí strany v postupu posuzování a ověřování stálosti 

vlastností v příslušném rozsahu, pro které byl subjekt oznámen;  
b) mít uspokojivou znalost požadavků souvisejících s posuzováním a 

ověřováním, které provádějí, a příslušnou pravomoc tyto činnosti 

provádět; 
c) mít dostatečné znalosti příslušných harmonizovaných norem a 
příslušných ustanovení tohoto nařízení a rozumět jim;  
d) být schopni vypracovávat osvědčení, protokoly a zprávy 

prokazující, že byla posouzení a ověření provedena.  
8. Musí být zaručena nestrannost oznámeného subjektu, jeho 

nejvyššího vedení a pracovníků, kteří posuzování provádějí.  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků oznámeného subjektu 

shody nezávisí na počtu provedených posouzení shody ani na jejich 

výsledcích.  
9. Oznámený subjekt uzavře pojištění odpovědnosti osob, pokud tuto 

odpovědnost nepřevzal členský stát v souladu s vnitrostátními 

právními předpisy nebo pokud není za prováděné posuzování nebo 

ověřování přímo odpovědný sám členský stát. 
10. Pracovníci oznámeného subjektu jsou povinni zachovávat 

služební tajemství, s výjimkou styku s příslušnými správními orgány 

členského státu, v němž vykonávají svou činnost, pokud jde o 

veškeré informace, které získali při plnění svých povinností podle 

přílohy V. Vlastnická práva jsou chráněna.  
11. Oznámený subjekt se podílí na příslušných normalizačních 
činnostech a na činnostech koordinační skupiny oznámených 

subjektů zřízené podle tohoto nařízení nebo zajistí, aby byli jeho 

pracovníci provádějící posuzování o těchto činnostech informováni, 

a používá jako všeobecné pokyny správní rozhodnutí a dokumenty, 
které jsou výsledkem práce této skupiny. 
 

Článek 44 Předpoklad shody  
Pokud oznámený subjekt oprávněný provádět úkoly třetí strany v 

postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností prokáže, že 

splňuje kritéria stanovená příslušnými harmonizovanými normami 

nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním 

věstníku Evropské unie, předpokládá se, že splňuje požadavky 

stanovené v článku 43 do té míry, do jaké se harmonizované normy 

na tyto požadavky vztahují. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  

Článek 45 Pobočky a subdodavatelé oznámených subjektů 
1. Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se úkolů 

třetí strany v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností 

subdodavateli nebo pobočce, zajistí, že subdodavatel nebo pobočka 

splňuje požadavky stanovené v článku 43, a odpovídajícím 

způsobem informuje oznamující orgán. 
2. Oznámený subjekt nese plnou odpovědnost za úkoly provedené 

subdodavateli nebo pobočkami bez ohledu na to, kde jsou usazeny.  
3. Činnosti lze zadat subdodavateli nebo pobočce pouze se 

souhlasem zákazníka.  
4. Oznámený subjekt uchovává pro potřebu oznamujícího orgánu 

příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací subdodavatele 

nebo pobočky a úkolů jimi provedených podle přílohy V. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Článek 46 Použití zařízení mimo zkušební laboratoř oznámeného subjektu  
1. Na žádost výrobce a z technických, ekonomických nebo 

logistických důvodů mohou oznámené subjekty rozhodnout o 

provedení zkoušek uvedených v příloze V pro systémy posuzování a 

ověřování stálosti vlastností 1+, 1 a 3 nebo provedení takových 

zkoušek pod svým dohledem buď ve výrobních závodech za použití 

zkušebního vybavení vnitropodnikové laboratoře výrobce, nebo po 

předchozím souhlasu výrobce v externí laboratoři za použití 

vybavení této laboratoře.  
Oznámené subjekty provádějící takové zkoušky musí být výslovně 

určeny jako způsobilé k práci mimo svá vlastní akreditovaná 

zkušební zařízení.  
2. Před provedením těchto zkoušek oznámený subjekt ověří, zda 

jsou splněny požadavky zkušební metody a vyhodnotí, zda:  
a) zkušební vybavení má odpovídající kalibrační systém, a zda je 

zajištěna zpětná vysledovatelnost měření; 
b) je zajištěna kvalita výsledků zkoušek. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 
 
 

NA  

Článek 47 Žádost o oznámení  
1. Subjekt, který má pověření k provádění úkolů třetí strany v 

postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností podává žádost o 

oznámení oznamujícímu orgánu členského státu, v němž je usazen.  
2. Součástí žádosti je popis činností, které mají být prováděny, 
postupy posuzování nebo ověřování, pro něž se subjekt považuje za 

způsobilý, jakož i osvědčení o akreditaci, pokud nějaké existuje, 

vydané vnitrostátním akreditačním orgánem ve smyslu nařízení (ES) 

č. 765/2008, které potvrzuje, že subjekt splňuje požadavky 
stanovené v článku 43.  
3. Nemůže-li dotčený subjekt předložit osvědčení o akreditaci, 

poskytne oznamujícímu orgánu veškeré doklady nezbytné k ověření, 

uznání a pravidelné kontrole jeho souladu s požadavky stanovenými 

v článku 43. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  

Článek 48 Postup oznamování  
1. Oznamující orgány mohou oznámit pouze subjekty, které splňují 

požadavky stanovené v článku 43.  
2. K oznámení Komisi a ostatním členským státům využijí zejména 

elektronický nástroj pro oznamování vyvinutý a spravovaný Komisí.  
Výjimkou jsou horizontální oznámení uvedená v bodě 3 přílohy V, 

pro která není k dispozici odpovídající elektronický nástroj, a která 

se přijímají v tištěné podobě.  

9222   NA  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

3. Oznámení obsahuje veškeré podrobnosti o úkolech, které má 

subjekt plnit, odkaz na příslušnou harmonizovanou technickou 

specifikaci a pro účely systému uvedeného v příloze V základní 

charakteristiky, pro které je subjekt příslušný. 
Odkaz na příslušnou harmonizovanou technickou specifikaci není 

požadován v případech stanovených v bodě 3 přílohy V.  
4. Pokud se oznámení nezakládá na osvědčení o akreditaci 

uvedeném v čl. 47 odst. 2, poskytne oznamující orgán Komisi a 

ostatním členským státům veškeré podklady, které dokládají 

způsobilost oznámeného subjektu, a informuje je o opatřeních, jež 

zajišťují, aby byl tento subjekt pravidelně kontrolován a i nadále 

splňoval požadavky uvedené v článku 43.  
5. Dotčený subjekt může provádět činnosti oznámeného subjektu 

pouze v případě, že Komise nebo ostatní členské státy proti tomu 

nevznesly námitky do dvou týdnů po oznámení, pokud se použije 

osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců po oznámení, pokud se 

osvědčení o akreditaci nepoužije.  
Pouze takový subjekt se pro účely tohoto nařízení považuje za 

oznámený subjekt. 
6. Komisi a ostatním členským státům se oznámí jakékoli následné 

významné změny týkající se oznámení. 
Článek 49 Identifikační čísla a seznamy oznámených subjektů  

1. Komise každému oznámenému subjektu přidělí identifikační 

číslo.  
Přidělí jediné číslo i v případě, že je subjekt oznámen na základě 

několika aktů Unie.  
2. Komise zveřejní seznam subjektů oznámených podle tohoto 

nařízení, včetně identifikačních čísel, která jim byla přidělena, a 

činností, pro něž byly oznámeny, zejména za použití elektronického 

nástroje pro oznamování vyvinutého a spravovaného Komisí. 

Komise zajistí, aby byl tento seznam aktualizován. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  

Článek 50 Změny v oznámení  
1. Pokud oznamující orgán zjistí nebo je informován o tom, že 

oznámený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v článku 43 

nebo neplní své povinnosti, omezí, pozastaví nebo případně zruší 

oznámení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků nebo 

povinností závažné. Neprodleně odpovídajícím způsobem informuje 

Komisi a ostatní členské státy zejména za použití elektronického 

nástroje pro oznamování vyvinutého a spravovaného Komisí.  

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  
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Poznámka 

 

2. V případě zrušení, omezení nebo pozastavení oznámení nebo v 

případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost, podnikne 

dotčený oznamující členský stát příslušné kroky a zajistí, aby byly 

podklady týkající se tohoto subjektu buď zpracovány jiným 

oznámeným subjektem, nebo aby byly k dispozici příslušným 

oznamujícím orgánům a orgánům dozoru nad trhem na vyžádání. 
Článek 51 Zpochybnění způsobilosti oznámených subjektů  

1. Komise vyšetří všechny případy, u nichž má pochybnosti nebo je 

upozorněna na pochybnosti o způsobilosti oznámeného subjektu 

nebo o tom, zda oznámený subjekt nadále splňuje požadavky a 

povinnosti, které jsou mu uloženy.  
2. Oznamující členský stát předloží Komisi na vyžádání všechny 

informace, z nichž vychází oznámení. nebo které se týkají toho, zda 

je dotčený subjekt nadále způsobilý.  
3. Komise zajistí, aby se se všemi citlivými informacemi získanými 

v průběhu tohoto šetření nakládalo jako s důvěrnými.  
4. Pokud Komise zjistí, že oznámený subjekt nesplňuje nebo přestal 

splňovat požadavky pro své oznámení, informuje o tom 

odpovídajícím způsobem oznamující členský stát a požádá ho, aby 

přijal nezbytná nápravná opatření, včetně případného odvolání 

oznámení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  

Článek 52 Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů  
1. Oznámené subjekty vykonávají úkoly třetích stran v souladu se 

systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stanovenými v 

příloze V.  
2. Posuzování a ověřování stálosti vlastností se provádí 

transparentně s ohledem na výrobce a přiměřeným způsobem, aby se 

zabránilo přílišnému zatížení hospodářských subjektů. Oznámené 

subjekty při výkonu své činnosti řádně zohlední velikost podniku, 

odvětví, v němž působí, jeho strukturu, míru složitosti dané 

technologie výrobku a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního 

procesu.  
Oznámené subjekty však musí dodržovat míru přísnosti 

požadovanou u výrobku tímto nařízením a dbají na to, jaký má 

výrobek význam pro splnění základních požadavků na stavby.  
3. Shledá-li oznámený subjekt během počáteční inspekce výrobního 

závodu a řízení výroby, že výrobce nezajistil stálost vlastností 

výrobků, požádá výrobce, aby přijal odpovídající nápravná opatření 

a osvědčení nevydá. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  
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harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS ve znění 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

4. Pokud v průběhu kontroly činnosti zaměřené na ověřování stálosti 

vlastností výrobků oznámený subjekt zjistí, že stavební výrobek již 

nesplňuje vlastnosti, které jsou stanoveny pro typ výrobku, požádá 

výrobce, aby přijal odpovídající nápravná opatření a v případě 

nutnosti může platnost osvědčení pozastavit nebo zrušit.  
5. Pokud výrobce nepřijme nápravná opatření nebo pokud tato 
opatření nemají požadovaný účinek, oznámený subjekt omezí, 

pozastaví platnost nebo případně odejme všechna osvědčení. 
 

Článek 53 Informační povinnost pro oznámené subjekty  
1. Oznámené subjekty informují oznamující orgán:  
a) o veškerých zamítnutích, omezeních, pozastaveních platnosti 

nebo odejmutích osvědčení;  
b) o všech okolnostech majících vliv na rozsah a podmínky 

oznámení;  
c) o všech žádostech o informace o provedené činnosti posuzování 

nebo ověřování stálosti vlastností, které obdržely od orgánů dozoru 

nad trhem;  
d) na vyžádání o úkolech třetí strany v souladu se systémy 

posuzování a ověřování stálosti vlastností provedených v rámci 

působnosti jejich oznámení a o jakýchkoli jiných prováděných 

činnostech, včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek. 
2. Oznámené subjekty poskytnou ostatním subjektům, jež jsou 

oznámeny podle tohoto nařízení a které provádějí obdobné úkoly 

třetí strany v souladu se systémy posuzování a ověřování stálosti 

vlastností pro stavební výrobky, na které se vztahuje stejná 

harmonizovaná technická specifikace, příslušné informace o 

otázkách týkajících se negativních, a na vyžádání pozitivních 

výsledků takového posuzování nebo ověřování. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  

Článek 54 Výměna zkušeností  
Komise zajišťuje organizaci výměny zkušeností mezi příslušnými 

vnitrostátními orgány členských států, které provádějí politiku 

oznamování. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 

NA  

Článek 55 Koordinace oznámených subjektů  
Komise zajistí zavedení a řádné provádění vhodné koordinace a 

spolupráce mezi subjekty oznámenými podle článku 39 ve formě 

skupiny oznámených subjektů.  

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 

NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Členské státy zajistí, aby se jimi oznámené subjekty účastnili práce 

těchto skupin, a to přímo nebo prostřednictvím pověřených zástupců, 

nebo zajistí, aby byli zástupci oznámených subjektů o této práci 

informováni. 

 

Článek 56 Postup na vnitrostátní úrovni při nakládání se stavebními výrobky 

představujícími riziko  
1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu přijaly 

opatření podle článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo pokud mají 

dostatečné důvody domnívat se, že stavební výrobek, na nějž se 

vztahuje harmonizovaná norma nebo pro nějž bylo vydáno evropské 

technické posouzení, nesplňuje vlastnosti uvedené v prohlášení a 

představuje riziko pro splnění základních požadavků na stavby, na 

něž se vztahuje toto nařízení, provedou hodnocení toho, zda dotčený 

výrobek splňuje všechny příslušné požadavky stanovené tímto 

nařízením. Příslušné hospodářské subjekty spolupracují v nezbytné 

míře s orgány dozoru nad trhem. 
Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány dozoru nad trhem zjistí, 

že stavební výrobek nesplňuje požadavky stanovené tímto 

nařízením, požádají neprodleně příslušný hospodářský subjekt, aby 

přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení výrobku do 

souladu s těmito požadavky, zejména s vlastnostmi uvedenými v 

prohlášení, nebo aby výrobek stáhnul z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, 

kterou může stanovit a která je přiměřená povaze rizika.  
Orgány dozoru nad trhem odpovídajícím způsobem informují 

oznámený subjekt, pokud je tento subjekt nějak dotčen.  
Na opatření uvedená ve druhém pododstavci tohoto odstavce se 

použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.  
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad 

neomezuje pouze na území jejich členského státu, informují Komisi 

a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a opatřeních, která 

měl hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.  
3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna vhodná 

nápravná opatření u všech dotčených stavebních výrobků, které 

dodával na trh v celé Unii.  
4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 

druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou 

orgány dozoru nad trhem všechna vhodná prozatímní opatření mající 

za cíl zakázat nebo omezit dodávání stavebního výrobku na trh 

daného členského státu, nebo jej stáhnout z trhu nebo oběhu. 

9222   NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               ST 32011R0305.docx      str. 34 z 41   

Celex: 32011R0305 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 103/10 
2013 

Gestor ÚNMZ Zpracoval (jméno+datum): Ing. Sedmidubská, 2.4.2020 

Název: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

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

po opravě zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 103/10 ze dne 12. dubna 2013 

Schválil (jméno+datum): Ing. Štejfová, 2.4.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Orgány dozoru o takových opatřeních neprodleně informují Komisi 

a ostatní členské státy.  
5. Součástí informací uvedených v odstavci 4 jsou všechny dostupné 

podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci 
nevyhovujícího stavebního výrobku, údaje o původu stavebního 

výrobku, povaze údajného nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a 

době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni, jakož i 

argumenty příslušného hospodářského subjektu. Orgány dozoru nad 
trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z těchto 

nedostatků:  
a) výrobek nesplňuje vlastnosti uvedené v prohlášení nebo 

požadavky týkající se plnění základních požadavků na stavbu 

stanovené tímto nařízením;  
b) nedostatky v harmonizovaných technických specifikacích nebo ve 

specifické technické dokumentaci. 
6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil tento postup, 

neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o veškerých 

přijatých opatřeních a o všech doplňujících informacích, které mají k 

dispozici, o nesouladu dotčeného stavebního výrobku, a v případě 

nesouhlasu s oznámenými vnitro- státními opatřeními o svých 

námitkách.  
7. Pokud do patnácti pracovních dnů od přijetí informací uvedených 

v odstavci 4 nevznese žádný členský stát ani Komise námitku, 

pokud jde o prozatímní opatření, která členský stát přijal v 

souvislosti s dotčeným stavebním výrobkem, považují se tato 

opatření za oprávněná.  
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným stavebním 

výrobkem neprodleně přijata vhodná omezující opatření, jako je 

stažení daného výrobku z jejich trhů. 
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písm., atd.) 
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Poznámka 

 

Článek 57 Ochranný postup Unie  
1. Pokud jsou po uplatnění postupu stanoveného v čl. 56 odst. 3 a 4 

vzneseny námitky proti opatřením přijatým členským státem nebo 

pokud se Komise domnívá, že jsou vnitro- státní opatření v rozporu s 

právními předpisy Unie, zahájí Komise neprodleně konzultace s 
členskými státy a příslušným hospodářským subjektem či subjekty a 

provede hodnocení vnitrostátních opatření. Na základě výsledků 

tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda jsou tato opatření 

oprávněná, či nikoli.  
Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise o 

něm neprodleně informuje všechny členské státy a příslušný 

hospodářský subjekt či subjekty. 
2. Pokud jsou vnitrostátní opatření považována za oprávněná, 

všechny členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, 

aby byl nevyhovující stavební výrobek stažen z jejich trhů, a 

odpovídajícím způsobem informují Komisi. Jsou- li vnitrostátní 

opatření považována za neoprávněná, dotčený členský stát tato 

opatření zruší.  
3. Pokud jsou vnitrostátní opatření považována za oprávněná a je-li 
nesoulad stavebního výrobku přisuzován nedostatkům v 

harmonizovaných normách, jak je uvedeno v čl. 56 odst. 5 písm. b), 

informuje Komise příslušný evropský normalizační orgán či orgány 

a předloží záležitost výboru zřízenému podle článku 5 směrnice 

98/34/ES. Výbor konzultuje příslušný evropský normalizační orgán 

či orgány a neprodleně vydá své stanovisko. 
Pokud je vnitrostátní opatření považováno za odůvodněné a je- li 
nesoulad stavebního výrobku přisuzován nedostatkům v evropském 

dokumentu pro posuzování nebo ve specifické technické 

dokumentaci, jak je uvedeno v čl. 56 odst. 5 písm. b), předloží 

Komise záležitost Stálému výboru pro stavebnictví a následně 

přijme příslušná opatření. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  
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Poznámka 

 

Článek 58 Stavební výrobky, které jsou v souladu, ale přesto představují riziko 

pro zdraví a bezpečnost  
1. Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 56 odst. 1 

zjistí, že ačkoli je stavební výrobek v souladu s tímto nařízením, 

představuje riziko z hlediska splnění základních požadavků na 

stavby, pro zdraví nebo bezpečnost osob, nebo pro ochranu jiného 

veřejného zájmu, požádá příslušný hospodářský subjekt, aby přijal 

veškerá vhodná opatření a zajistil, aby dotčený stavební výrobek, 

pokud byl uveden na trh, dále nepředstavoval toto riziko, aby jej 

stáhl z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou může stanovit a která je 

přiměřená povaze rizika.  
2. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata veškerá nápravná 

opatření u všech dotčených stavebních výrobků, které dodával na trh 

v celé Unii.  
3. Členský stát o tom neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské 

státy. Součástí této informace jsou všechny dostupné podrobnosti, 

zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčeného stavebního 

výrobku, jeho původu a dodavatelského řetězce, údaje o povaze 

souvisejícího rizika a o povaze a době trvání přijatých vnitrostátních 

opatření.  
4. Komise neprodleně zahájí konzultaci s členskými státy a s 

příslušným hospodářským subjektem či subjekty a vyhodnotí přijatá 

vnitrostátní opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise 

rozhodne, zda jsou opatření oprávněná či nikoli, a pokud je to nutné, 

navrhne vhodná opatření.  
5. Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise o 

něm neprodleně informuje všechny členské státy a příslušný 

hospodářský subjekt či subjekty. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  

Článek 59 Formální nesoulad  
1. Aniž je dotčen článek 56, členský stát požádá příslušný 

hospodářský subjekt, aby odstranil dotyčný nesoulad, pokud zjistí 

jeden z těchto nedostatků:  
a) označení CE bylo připojeno v rozporu s článkem 8 nebo 9;  
b) požadované označení CE nebylo v rozporu s čl. 8 odst. 2 

připojeno vůbec;  
c) aniž je dotčen článek 5, požadované prohlášení o vlastnostech 

nebylo vypracováno v souladu s článkem 4;  
d) prohlášení o vlastnostech nebylo vypracováno v souladu s články 

4, 6 a 7;  
e) chybí technická dokumentace nebo je neúplná. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

2. Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, členský stát 

přijme všechna vhodná opatření mající za cíl zakázat nebo omezit 

dodávání stavebního výrobku na trh, nebo jej stáhnout z trhu nebo 

oběhu. 
Článek 60 Akty v přenesené pravomoci  

Pro účely dosažení cílů tohoto nařízení, zejména odstranění a 

zabránění vzniku omezení týkajících se dodání stavebních výrobků 

na trh se na Komisi přenášejí v souladu s článkem 61 a s za 

podmínek stanovených v článcích 62 a 63 tyto pravomoci: 
a) případné stanovení základních charakteristik nebo mezních úrovní 

v rámci zvláštních skupin stavebních výrobků, o nichž v souladu s 

články 3 až 6 výrobce učiní prohlášení s ohledem na jejich 

zamýšlené použití, podle úrovní, tříd nebo popisu, o vlastnostech 

jeho výrobku při uvedení na trh;  
b) podmínky, za nichž může být prohlášení o vlastnostech 

zpracováno elektronickými prostředky za účelem zpřístupnění na 

internetových stránkách v souladu s článkem 7;  
c) změna doby, po kterou musí výrobce uchovávat technickou 

dokumentaci a prohlášení o vlastnostech po uvedení stavebního 

výrobku na trh, v souladu s článkem 11, a to na základě 

předpokládané doby životnosti nebo funkce stavebního výrobku ve 

stavbách;  
d) změna přílohy II a případně přijetí doplňkových procesních 

pravidel v souladu s čl. 19 odst. 3 s cílem zajistit shodu se zásadami 

v článku 20 nebo praktické použití postupů stanovených v článku 

21; 
e) úprava přílohy III, tabulky 1 v příloze IV a přílohy V s ohledem 

na technický pokrok;  
f) stanovení a úprava tříd vlastností s ohledem na technický pokrok v 

souladu s čl. 27 odst. 1;  
g) podmínky, za nichž může být stavební výrobek považován za 

vyhovující určité úrovni nebo třídě vlastností bez zkoušek nebo bez 

dalších zkoušek podle čl. 27 odst. 5, pokud tak není ohroženo 

splnění základních požadavků na stavbu;  
h) úprava, stanovení a přezkum systémů posuzování a ověřování 

stálosti vlastností v souladu s článkem 28 vztahujících se k danému 

výrobku, dané skupině výrobků nebo daným základním 

charakteristikám a s ohledem na:  
i) důležitost funkce tohoto výrobku nebo těchto základních 

charakteristik s ohledem na základní požadavky na stavby, 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

ii) povahu výrobku,  
iii) vliv proměnlivosti základních charakteristik stavebního výrobku 

v průběhu předpokládané doby životnosti výrobku a  
iv) pravděpodobnost výskytu výrobních vad výrobku. 

Článek 61 Výkon přenesené pravomoci  
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 

60 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 24. dubna 2011. Komise 

vypracuje zprávu o přenesených pravomocích nejpozději 6 měsíců 

před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud je Evropský 

parlament nebo Rada nezruší podle článku 62.  
2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí 

současně Evropskému parlamentu a Radě.  
3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je Komisi svěřena 

za podmínek stanovených v článku 62 a 63. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  

Článek 62 Zrušení přenesení pravomoci  
1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci 

uvedené v článku 60 kdykoli zrušit.  
2. Orgán, který zahájí vnitřní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit 

přenesení pravomoci, se vynasnaží uvědomit v přiměřené lhůtě před 

přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede 

pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a důvody tohoto 

zrušení.  
3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm 

blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k 

pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním 

věstníku Evropské unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  

Článek 63 Námitky proti aktům v přenesené pravomoci  
1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené 

pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení.  
Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží 

o tři měsíce.  
2. Pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené v odstavci 

1 námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, akt se 

zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost 

dnem v něm stanoveným.  
Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku 

Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí 

námitky nevyslovit. 
3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti 

němu buď Evropský parlament nebo Rada ve lhůtě uvedené v 

odstavci 1 vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti 

aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní. 
Článek 64 Výbor  

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro stavebnictví.  
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 

rozhodnutí 1999/468/ES.  
3. Členské státy zajistí, aby členové výboru Stálého výboru pro 

stavebnictví byli s to vykonávat své úkoly tak, aby nedocházelo ke 

střetu zájmů, zejména pokud jde o postupy získávání označení CE. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  

Článek 65 Zrušení  
1. Směrnice 89/106/EHS se zrušuje.  
2. Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na toto 

nařízení.  

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 

NA  

Článek 66 Přechodná ustanovení  
1. Stavební výrobky, které byly uvedeny na trh v souladu se 

směrnicí 89/106/EHS přede dnem 1. července 2013, se považují za 

výrobky, které jsou v souladu s tímto nařízením.  
2. Výrobci mohou vypracovat prohlášení o vlastnostech na základě 

osvědčení o shodě nebo prohlášení o shodě, která byla v souladu se 

směrnicí 89/106/EHS vydána přede dnem 1. července 2013.  
3. Pokyny pro evropské technické schválení, které byly zveřejněny 

přede dnem 1. července 2013 v souladu s článkem 11 směrnice 

89/106/EHS, mohou být použity jako evropské dokumenty pro 

posuzování.  
4. Výrobci a dovozci mohou použít evropská technická schválení 

vydaná v souladu s článkem 9 směrnice 89/106/EHS do dne 1. 

července 2013 jako evropská technická posouzení, a to po dobu 

platnosti těchto schválení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  

Článek 67 Podávání zpráv Komisí  
1. Komise do 25. dubna 2014 posoudí, zda jsou konkrétně zapotřebí 

informace o obsahu nebezpečných látek ve stavebních výrobcích a 

zváží možné rozšíření povinnosti poskytovat informace uvedené v 

čl. 6 odst. 5 i na další látky, a bude o výsledcích tohoto posouzení 

informovat Evropský parlament a Radu. V průběhu posuzování 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  
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písm., atd.) 
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odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Komise přihlédne mimo jiné k nutnosti zajistit vysokou úroveň 

bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků používajících stavební 

výrobky a uživatelů staveb, a to i s ohledem na požadavky recyklace 

či opětovného využití částí či materiálů.  
Je-li to potřeba, budou do dvou let po předložení zprávy následovat 

vhodné legislativní návrhy.  
2. Do 25. dubna 2016 předloží Komise Evropskému parlamentu a 

Radě zprávu o provádění tohoto nařízení, včetně článků 19, 20, 21, 

23, 24 a 37, založenou na zprávách předložených členskými státy a 

dalšími příslušnými zúčastněnými subjekty a případně připojí 

vhodné návrhy. 
Článek 68 Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve 

všech členských státech. Ve Štrasburku dne 9. března 2011.  
Vstup v platnost:  
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie.  
Avšak články 3 až 28, 36 až 38, 56 až 63, 65 a 66 a přílohy I, II, III a 

V se použijí ode dne 1. července 2013. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. 
ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi 
členskými státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, 
např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 
podávání zpráv a informací. 
 

NA  

 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1.  9222 MPO Návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb   30.4.2020 1.1.2022 s 
výjimkou 

ustanovení § 
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18,30,31,§ 32 

odst. 5, § 48 odst. 

1 písm. B) a § 48 

odst. 3 písm. A), 
která nabývají 

účinnosti dnem 1. 

ledna 2021 
2.  9934 MMR Návrh stavebního zákona příprava zahájena 

24. 6. 2019 
předloženo vládě 

28. 5. 2020 1. 7. 2023 

3.        
4.        
5.        

 
3. Poznámky  

Poř.č. Text poznámky 
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Článek 1 Předmět 
Tato směrnice stanoví pravidla pro prevenci závažných havárií, při 

kterých jsou přítomny nebezpečné látky, a omezení jejich následků pro 

lidské zdraví a životní prostředí, aby byla soudržným a účinným 

způsobem zajištěna vysoká úroveň ochrany v celé Unii. 

224/2015   § 1 odst. 1 § 1 
Předmět úpravy 
(1) Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví 

systém prevence závažných havárií pro objekty, ve kterých je umístěna 

nebezpečná látka, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit 

následky závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní 

prostředí a majetek v těchto objektech a v jejich okolí.  
 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 

4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností 

nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 

96/82/ES. 
 

PT  

Článek 2 odst. 1 Oblast působnosti 
1. Tato směrnice se vztahuje na závody definované v čl. 3 odst. 1. 
 

224/2015 
 
 
 
 
 

§ 1 odst. 1 
 
 
 
 
 
 

§ 1 
Předmět úpravy 
(1) Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví 

systém prevence závažných havárií pro objekty, ve kterých je umístěna 

nebezpečná látka, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit 

následky závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní 

prostředí a majetek v těchto objektech a v jejich okolí.  
 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 

4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností 

nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 

96/82/ES. 
 

PT  

  224/2015 § 1 odst. 2 (2) Tento zákon stanoví 
a) povinnosti právnických nebo podnikajících fyzických osob, které 

užívají nebo budou užívat objekt, ve kterém je umístěna 

nebezpečná látka a 
b) působnost orgánů veřejné správy na úseku prevence závažných 

havárií způsobených nebezpečnými látkami. 
 

  

Článek 2 odst. 2 2. Tato směrnice se nevztahuje na: 
a) vojenské závody, zařízení nebo skladovací zařízení; 
b) nebezpečí vyvolaná ionizujícím zářením vycházejícím z látek; 
c) dopravu nebezpečných látek po silnici, železnici, vnitrozemských 

vodních cestách, po moři nebo vzduchem a přímo související dočasné 

meziskladování, včetně nakládání a vykládání a dopravy do a z jiných 

dopravních prostředků v docích, vykládacích nábřežích nebo 

seřaďovacích nádražích, mimo závody, na které se vztahuje tato 

směrnice; 
d) dopravu nebezpečných látek v potrubích, včetně čerpacích stanic, 

mimo závody, na které se vztahuje tato směrnice; 

224/2015 § 1 odst. 3 (3) Pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, tento zákon se nevztahuje 

na 
a) vojenské objekty a vojenská zařízení2), 
b) nebezpečí spojená s ionizujícím zářením3), 
c) silniční, drážní, leteckou a vodní přepravu nebezpečných látek 

mimo objekty, včetně dočasného skladování, nakládky a vykládky 

během přepravy4),  
d) přepravu nebezpečných látek v potrubích, včetně souvisejících 

přečerpávacích, kompresních a předávacích stanic postavených 

mimo objekt v trase potrubí5), 
e) geologické práce, hornickou činnost a činnost prováděnou 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32012L0018_130227      str. 2 z 118   

Celex: 32012L0018 Lhůta pro implementaci 1.6.2015 Úřední věstník                     L 197 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Kristýna Přikrylová 8. 9. 2015 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí 

závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 8. 9. 2015 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 

ID 
Ustanovení (§, 
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e) využití, totiž průzkum, těžbu a zpracování, nerostů v dolech a lomech, 

včetně pomocí vrtů; 
f) průzkum a využití nerostů včetně uhlovodíků na moři; 
g) skladování plynu v podzemních úložištích v pobřežních vodách, a to 

jak na místech určených ke skladování, tak na místech, kde se rovněž 

provádí průzkum a využití nerostů včetně uhlovodíků; 
h) skládky odpadu, včetně podzemního skladování odpadu. 
Bez ohledu na písmena e) a h) prvního pododstavce spadají do oblasti 

působnosti této směrnice pevninské podzemní zásobníky plynu v 

přirozených vrstvách, vodonosných vrstvách, solných kavernách a 

opuštěných dolech a provozy chemického a tepelného zpracování a 

skladování související s tímto provozem, při nichž jsou přítomny 

nebezpečné látky, i provozovaná zařízení na odstraňování hlušiny včetně 

odkalovacích nádrží, které obsahují nebezpečné látky. 

hornickým způsobem6) v dolech, lomech nebo prostřednictvím vrtů, 

s výjimkou povrchových objektů chemické a termické úpravy a 

zušlechťování nerostů, skladování a ukládání materiálů na 

odkaliště, jsou-li v souvislosti s těmito činnostmi umístěny 

nebezpečné látky, 
f) průzkum a dobývání nerostů na moři, včetně uhlovodíků,  
g) skladování plynu v podzemních zásobnících v pobřežních vodách, 

a to jak na místech určených ke skladování, tak na místech, kde se 

rovněž provádí průzkum a dobývání nerostů, včetně uhlovodíků, 

s výjimkou pevninských podzemních zásobníků plynu v 
přirozených vrstvách, vodonosných vrstvách, solných kavernách a 

opuštěných dolech7), 
h) skládky odpadu, včetně podzemního skladování odpadu8). 
 
2) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů.  
3) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie 

a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve 

znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě 

o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní 

železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších předpisů. 
5) Například zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
6) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 

předpisů. 
7) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
8) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Článek 3, odst. 1 Definice 
Pro účely této směrnice se rozumí: 
1) „závodem“ celá oblast řízená provozovatelem, kde jsou nebezpečné 

látky přítomny v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo 

příbuzných infrastruktur nebo činností; závody jsou buď závody s 

224/2015 § 2 písm. a) § 2 
Základní pojmy 
Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) objektem celý prostor, popřípadě soubor prostorů, ve kterém je 

umístěna jedna nebo více nebezpečných látek v jednom nebo více 

PT  
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podlimitním množstvím, nebo závody s nadlimitním množstvím; zařízeních užívaných právnickou nebo podnikající fyzickou 

osobou, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur 

a činností,  
 

Článek 3, odst. 2 2) „závodem s podlimitním množstvím“ závod, kde jsou nebezpečné 

látky přítomny v množstvích, která jsou nejméně rovna množstvím 

uvedeným ve sloupci 2 části 1 nebo ve sloupci 2 části 2 přílohy I, ale 

která jsou nižší než množství uvedená ve sloupci 3 části 1 nebo ve 

sloupci 3 části 2 přílohy I, v příslušných případech za použití pravidla o 

sčítání stanoveného v poznámce 4 k příloze I; 

 
224/2015 

§ 5 odst. 1 § 5 
Návrh na zařazení 
(1) Provozovatel navrhne zařazení objektu do skupiny A, pokud 
a) množství nebezpečné látky umístěné v objektu je stejné nebo větší, 

než je množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 2 
tabulky I nebo II a současně je menší, než množství uvedené 

v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 3 tabulky I nebo II, nebo 
b) součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných 

v objektu provedený podle vzorce a za podmínek uvedených 

v příloze č. 1 k tomuto zákonu je roven nebo větší než 1 v případě, 

že není dosaženo množství nebezpečné látky podle písmene a). 
 

PT  

  224/2015 § 5 odst. 3 (3) Provozovatel předloží návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo 

do skupiny B (dále jen „návrh na zařazení“) krajskému úřadu do 1 

měsíce ode dne, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu 

dosáhne nejméně množství uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu v 

sloupci 2 tabulky I nebo II nebo součet poměrných množství 

nebezpečných látek umístěných v objektu dosáhne hodnoty 1. 
 

  

  224/2015 § 6 odst. 1 § 6 
Zařazení objektu do příslušné skupiny 
(1) Krajský úřad posoudí návrh na zařazení předložený provozovatelem 

podle § 5 odst. 3 a rozhodne o zařazení objektu do skupiny A nebo do 

skupiny B. 
 

  

Článek 3, odst. 3 3) „závodem s nadlimitním množstvím“ závod, kde jsou nebezpečné 

látky přítomné v množstvích, která jsou nejméně rovna množstvím 

uvedeným ve sloupci 3 části 1 nebo ve sloupci 3 části 2 přílohy I, v 

příslušných případech za použití pravidla o sčítání stanoveného v 

poznámce 4 k příloze I; 

224/2015 § 5 odst. 2 § 5 
Návrh na zařazení 
(2) Provozovatel navrhne zařazení objektu do skupiny B, pokud 
a) množství nebezpečné látky umístěné v objektu je stejné nebo větší, 

než je množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 3 

tabulky I nebo II, nebo 
b) součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných 

v objektu provedený podle vzorce a za podmínek uvedených 

v příloze č. 1 k tomuto zákonu je roven nebo větší než 1 v případě, 

že není dosaženo množství nebezpečné látky podle písmene a). 
 

PT  

  224/2015 § 5 odst. 3 (3) Provozovatel předloží návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo 

do skupiny B (dále jen „návrh na zařazení“) krajskému úřadu do 1 
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měsíce ode dne, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu 

dosáhne nejméně množství uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu v 

sloupci 2 tabulky I nebo II nebo součet poměrných množství 

nebezpečných látek umístěných v objektu dosáhne hodnoty 1. 
 

  224/2015 § 6 odst. 1  § 6 
Zařazení objektu do příslušné skupiny 
(1) Krajský úřad posoudí návrh na zařazení předložený provozovatelem 

podle § 5 odst. 3 a rozhodne o zařazení objektu do skupiny A nebo do 

skupiny B. 
 

  

Článek 3, odst. 4 4) „sousedním závodem“ závod, který se nachází v takové blízkosti k 

jinému závodu, že se tím zvyšuje riziko nebo následky závažné havárie; 
224/2015 § 2 písm. k) k) sousedním objektem objekt nacházející se v takové blízkosti jiného 

objektu, v důsledku které se zvyšuje pravděpodobnost vzniku nebo 

následky závažné havárie, 
 

PT  

Článek 3, odst. 5 5) „novým závodem“ 
a) závod, který je uveden do provozu nebo vystavěn 1. června 2015 nebo 

později, nebo 
b) provozovna, která přejde do oblasti působnosti této směrnice, nebo 

závod s podlimitním množstvím, který se stane závodem s nadlimitním 
množstvím, nebo opačně, a to 1. června 2015 nebo později v důsledku 

úprav jeho zařízení nebo činností, z nichž vyplývá změna v jeho soupisu 

nebezpečných látek; 

224/2015 § 8 odst. 1 § 8 
Návrh na změnu zařazení objektu 
(1) Provozovatel předloží krajskému úřadu návrh na změnu zařazení 

objektu ze skupiny A do skupiny B nebo ze skupiny B do skupiny A 
(dále jen „návrh na změnu zařazení“) do 1 měsíce ode dne, kdy dojde k 

takové změně v druhu nebo množství nebezpečné látky umístěné v 

objektu, která může vést ke změně zařazení objektu do skupiny A nebo 

do skupiny B. O připravovaném návrhu na změnu zařazení uvědomí 

provozovatel krajský úřad před provedením těchto změn. Pro účely 

zpracování návrhu na změnu zařazení a rozhodování o něm se § 5 odst. 

4 a 5 a § 6 odst. 1 použije obdobně. 
 

PT  

  224/2015 § 8 odst. 2 (2) Provozovatel navrhne krajskému úřadu vyřazení objektu ze skupiny 

A nebo ze skupiny B do 1 měsíce ode dne, kdy  
a)ukončil činnost v objektu, nebo 
b)dojde k takovému snížení množství nebezpečné látky umístěné 
v objektu, po kterém toto množství nedosahuje množství uvedeného 

v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II a součet 

poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu 

nedosahuje hodnoty 1; v tomto případě provozovatel postupuje podle § 4 

odst. 1 až 3 obdobně. 
 

  

  224/2015 § 8 odst. 3 (3) Krajský úřad posoudí návrh provozovatele podle odstavce 2 

a rozhodne o vyřazení objektu ze skupiny A nebo ze skupiny B. 
 

  

  224/2015 § 31 odst. 1 § 31  
(1) Provozovatel, který bude zřizovat nový objekt nebo jeho část 

výstavbou nebo změnou užívání dokončené stavby (dále jen „nový 
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objekt“), zpracuje za podmínek stanovených v § 5 odst. 1 a 2 návrh na 

zařazení a posouzení rizik závažné havárie a předloží je krajskému úřadu 

souběžně s podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění 

nového objektu, popřípadě žádosti o vydání stavebního povolení nebo 

žádosti o dodatečné povolení stavby v případě, že se územní rozhodnutí 

nevydává, stavebnímu úřadu podle stavebního zákona16). Pro zpracování 

návrhu na zařazení a posouzení rizik závažné havárie se použijí § 5 

odst. 4 a 5 a § 9 odst. 1 a 2 obdobně.  
 
16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

  224/2015 § 31 odst. 2 (2) Krajský úřad posoudí návrh na zařazení předložený provozovatelem 

podle odstavce 1 a rozhodne o zařazení objektu do skupiny A nebo do 

skupiny B. Pro zařazení do skupiny A nebo do skupiny B se § 6 odst. 3 

použije obdobně. 
 

  

  224/2015 § 32 odst. 1 § 32 
(1) Provozovatel nového objektu zařazeného podle § 31 odst. 2 zpracuje 

bezpečnostní program nebo bezpečnostní zprávu a jejich návrh předloží 

ke schválení krajskému úřadu nejpozději 5 měsíců před uvedením 

nového objektu do zkušebního provozu; v případě, že se zkušební 

provoz neprovádí, provozovatel předloží návrh bezpečnostního 

programu nebo bezpečnostní zprávy ke schválení krajskému úřadu ve 

stejné lhůtě před uvedením do užívání podle stavebního zákona16). 
 
16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

  

  224/2015 § 32 odst. 2 (2) Provozovatel nesmí nový objekt uvést do zkušebního provozu před 

nabytím právní moci rozhodnutí krajského úřadu o schválení 

bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy; v případě, že se 

zkušební provoz neprovádí, provozovatel předloží pravomocné 

rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostního programu nebo 

bezpečnostní zprávy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podle 

stavebního zákona16). Provozovatel nesmí nový objekt uvést do užívání 

bez pravomocného rozhodnutí o schválení bezpečnostního programu 

nebo bezpečnostní zprávy.  
 
16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

  

  224/2015 
 

§ 32 odst. 4 (4) Provozovatel nového objektu zařazeného do skupiny B zpracuje a ve 

lhůtě uvedené v odstavci 3 předloží krajskému úřadu a hasičskému 
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9936 záchrannému sboru kraje vnitřní havarijní plán a podklady pro stanovení 

zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu.  
 

Článek 3, odst. 6 6) „stávajícím závodem“ závod, který k 31. květnu 2015 spadá do 

oblasti působnosti směrnice 96/82/ES a od 1. června 2015 spadá do 

oblasti působnosti této směrnice beze změny jeho zařazení mezi závody 

s podlimitním množstvím či závody s nadlimitním množstvím; 

224/2015 § 55 odst. 1 § 55  
Přechodná ustanovení 
(1) Objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B podle zákona 

č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky 

a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů 

v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění účinném přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za objekty zařazené do 

skupiny A nebo do skupiny B podle tohoto zákona. 
 

PT  

  224/2015 § 55 odst. 4 (4) Provozovatel přezkoumá seznam zpracovaný podle zákona 

č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, a zajistí a předloží krajskému úřadu aktualizaci návrhu na 

zařazení a bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy a zajistí 

a předloží krajskému úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje 

aktualizaci vnitřního havarijního plánu a podkladů pro stanovení zóny 

havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu do 

1. června 2016, pokud tyto dokumenty zpracované podle dosavadních 

právních předpisů nesplňují požadavky tohoto zákona a podmínky pro 

zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B podle tohoto zákona 

se nemění.  
 

  

Článek 3, odst. 7 7) „jiným závodem“ provozovna, která přejde do oblasti působnosti této 

směrnice, nebo závod s podlimitním množstvím, který se stane závodem 

s nadlimitním množstvím nebo opačně, a to 1. června 2015 nebo později 

z jiných důvodů, než jsou důvody uvedené v bodě 5; 

224/2015 § 55 odst. 5 (5) Zjistí-li provozovatel na základě přezkumu seznamu zpracovaného 

podle zákona č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, provedeného podle odstavce 4, že se mění 

podmínky pro zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B 

uvedené v § 5 odst. 1 nebo 2 tohoto zákona, zpracuje a předloží 

krajskému úřadu  
a) návrh na změnu zařazení a posouzení rizik závažné havárie do 

1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a  
b) bezpečnostní program nebo bezpečnostní zprávu a krajskému úřadu 

a hasičskému záchrannému sboru kraje vnitřní havarijní plán 

a podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro 

zpracování vnějšího havarijního plánu do 2 let ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 
 

PT  

  224/2015 § 55 odst. 6 (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt podle 

zákona č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
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tohoto zákona, přezkoumá seznam zpracovaný podle zákona 

č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, a zajistí aktualizaci protokolu o nezařazení zpracovaného podle 

zákona č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, pokud nesplňuje požadavky tohoto zákona, 

a aktualizovaný protokol o nezařazení, pokud jsou splněny podmínky 

uvedené v § 4 odst. 3 tohoto zákona, předloží krajskému úřadu do 1 roku 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Zjistí-li právnická nebo 

podnikající fyzická osoba na základě přezkumu seznamu provedeného 

podle věty první, že splňuje podmínky pro zařazení objektu do skupiny 

A nebo do skupiny B uvedené v § 5 odst. 1 nebo 2 tohoto zákona, 

zpracuje a předloží krajskému úřadu návrh na zařazení do 1 roku ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona a dále postupuje podle odstavce 5 

písm. b) obdobně. 
 

  224/2015 § 55 odst. 7 (7) Uživatel objektu, na který se nevztahoval zákon č. 59/2006 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zpracuje 

seznam podle tohoto zákona a zjistí-li na jeho základě, že jsou splněny 

podmínky pro zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B 

uvedené v § 5 odst. 1 nebo 2 tohoto zákona, zpracuje a předloží 

krajskému úřadu návrh na zařazení do 1 roku ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona a dále postupuje podle odstavce 5 písm. b) obdobně. 

Zjistí-li na základě seznamu, že nejsou splněny podmínky pro zařazení 

objektu do skupiny A nebo do skupiny B uvedené v § 5 odst. 1 nebo 2 

tohoto zákona, zpracuje protokol o nezařazení podle tohoto zákona a, 

pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 4 odst. 3 tohoto zákona, 

předloží jej krajskému úřadu do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 
 

  

Článek 3, odst. 8 8) „zařízením“ pozemní či podzemní technická jednotka uvnitř závodu, 

kde se nebezpečné látky vyrábějí, užívají, je s nimi manipulováno nebo 

jsou skladovány; tento pojem dále zahrnuje veškeré vybavení, struktury, 
potrubí, strojní zařízení, nástroje, soukromé železniční vlečky, doky, 

vykládací nábřeží sloužící zařízení, mola, sklady nebo podobné 

konstrukce, plující nebo jiné, nezbytné pro provoz daného zařízení; 

224/2015 § 2 písm. b) b) zařízením technická nebo technologická jednotka, ve které je 

nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, 

přepravována nebo skladována a která zahrnuje rovněž všechny 

části nezbytné pro provoz zařízení, zejména stavební objekty, 

potrubí, skladovací tankoviště, stroje, průmyslové dráhy 

a nákladové prostory, 
 

PT  

Článek 3, odst. 9 9) „provozovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, která provozuje 

nebo řídí závod či zařízení, nebo stanoví-li tak vnitrostátní právní 

předpisy, na kterou byla přenesena rozhodující hospodářská nebo 

rozhodovací moc nad technickým provozem závodu nebo zařízení; 

224/2015 § 2 písm. c) c) provozovatelem právnická nebo podnikající fyzická osoba, která 

užívá nebo bude užívat objekt, ve kterém je nebo bude nebezpečná 

látka umístěna v množství stejném nebo větším, než je množství 

uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo 

II, nebo který byl zařazen do skupiny A nebo do skupiny B 

rozhodnutím krajského úřadu,  
 

PT  

Článek 3, odst. 10) „nebezpečnou látkou“ látka nebo směs, na niž se vztahuje část 1 224/2015 § 2 písm. e) e) nebezpečnou látkou vybraná nebezpečná chemická látka nebo PT  
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10 přílohy I nebo která je uvedena v části 2 přílohy I, včetně ve formě 

suroviny, produktu, vedlejšího produktu, rezidua nebo meziproduktu; 
chemická směs podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí9), 
splňující kritéria stanovená v příloze č. 1 k tomuto zákonu v tabulce 

I nebo uvedená v příloze č. 1 k tomuto zákonu v tabulce II a 

přítomná v objektu jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, 

meziprodukt nebo zbytek, včetně těch látek, u kterých se dá 

důvodně předpokládat, že mohou vzniknout v případě závažné 

havárie, 
 
9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 

16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, 

o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně 

nařízení (ES) č. 1907/2006. 
 

Článek 3, odst. 

11 
11) „směsí“ směs nebo roztok složený ze dvou nebo více látek; 224/2015 § 2 písm. e) e) nebezpečnou látkou vybraná nebezpečná chemická látka nebo 

chemická směs podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí9), 
splňující kritéria stanovená v příloze č. 1 k tomuto zákonu v tabulce 

I nebo uvedená v příloze č. 1 k tomuto zákonu v tabulce II a 

přítomná v objektu jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, 

meziprodukt nebo zbytek, včetně těch látek, u kterých se dá 

důvodně předpokládat, že mohou vzniknout v případě závažné 

havárie, 
 
9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 

16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, 

o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně 

nařízení (ES) č. 1907/2006. 
 

PT  

Článek 3, odst. 

12 
12) „přítomností nebezpečných látek“ skutečná nebo očekávaná 

přítomnost nebezpečných látek v závodě nebo nebezpečných látek, u 

nichž lze důvodně předpokládat, že mohou vzniknout při ztrátě kontroly 

nad procesy včetně skladovacích činností ve kterémkoli zařízení v 

závodě, v množstvích, která jsou nejméně rovna kvalifikačním 

množstvím stanoveným v části 1 nebo 2 přílohy I; 
 

224/2015 § 2 písm. f) f) umístěním nebezpečné látky projektované množství nebezpečné 

látky, která je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, 

přepravována nebo skladována v objektu nebo u které lze důvodně 

předpokládat, že se při ztrátě kontroly nad průběhem průmyslového 

chemického procesu nebo při vzniku závažné havárie může 

v objektu nahromadit, 
 

PT  

Článek 3, odst. 

13 
13) „závažnou havárií“ událost, jako je velká emise, požár nebo výbuch, 

vyplývající z neregulovaného vývoje v průběhu provozu jakéhokoli 

závodu, na který se vztahuje tato směrnice, jež vede k vážnému 

nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí, bezprostřednímu 

nebo zpožděnému, uvnitř závodu nebo mimo závod, a zahrnuje jednu 

nebo více nebezpečných látek; 

224/2015 § 2 písm. g) g) závažnou havárií mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, 

časově a prostorově ohraničená událost, zejména závažný únik 

nebezpečné látky, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž 

vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu, vedoucí 

k vážnému ohrožení nebo k vážným následkům na životech a 

zdraví lidí a zvířat, životním prostředí nebo majetku a zahrnující 

jednu nebo více nebezpečných látek,  
 

PT  
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Článek 3, odst. 

14 
14) „nebezpečím“ inherentní vlastnosti nebezpečné látky nebo fyzické 

situace s možností vzniku poškození lidského zdraví nebo životního 

prostředí; 

224/2015 § 2 písm. h) h) zdrojem rizika vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální 

situace vyvolávající možnost vzniku závažné havárie, 
 

PT  

Článek 3, odst. 

15 
15) „rizikem“ pravděpodobnost specifického účinku, ke kterému dojde 

během určené doby nebo za určených okolností; 
224/2015 § 2 písm. i) i) rizikem pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, 

ke kterému dojde během určité doby nebo za určitých okolností, 
 

PT  

Článek 3, odst. 

16 
16) „skladováním“ přítomnost určitého množství nebezpečných látek 

pro účely skladování, uložení do bezpečného opatrování a nebo 

udržování v zásobě; 

224/2015 § 2 písm. j) j) skladováním umístění určitého množství nebezpečných látek pro 

účely uskladnění, uložení do bezpečného opatrování nebo 

udržování v zásobě, 
 

PT  

Článek 3, odst. 

17 
17) „veřejností“ jedna nebo více fyzických nebo právnických osob a 

jejich sdružení, organizace nebo skupiny v souladu s vnitrostátním 

právem nebo zvyklostmi; 

224/2015 § 34 odst. 1 § 34 
(1) Každý se může na krajský úřad obrátit s žádostí o poskytnutí 

informace o objektu zařazeném do skupiny A nebo do skupiny B 

postupem stanoveným zákonem o právu na informace o životním 

prostředí19). 
 
19) Zákon č. 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

PT  

Článek 3, odst. 

18 
18) „dotčenou veřejností“ veřejnost, která je nebo může být dotčena 

rozhodnutím o jakékoli z otázek upravených v čl. 15 odst. 1 nebo která 

má na takovém rozhodnutí zájem; pro účely této definice se nevládní 

organizace prosazující ochranu životního prostředí a splňující platné 

požadavky podle vnitrostátního práva považují za organizace mající na 

rozhodnutí zájem; 

224/2015 § 17 odst. 2  (2) Dotčená obec oznamuje veřejnosti na úřední desce a způsobem 

v místě obvyklým do 15 dnů ode dne doručení návrhu bezpečnostní 

dokumentace, kdy a kde lze do návrhu bezpečnostní dokumentace 

nahlížet, činit si z něj výpisy, opisy nebo kopie. Veřejné nahlížení do 

návrhu bezpečnostní dokumentace musí být umožněno po dobu 30 dnů 

ode dne jejich oznámení. V této lhůtě může každý uplatnit k návrhu 

bezpečnostní dokumentace písemné připomínky. 
 

PT  

  224/2015 § 17 odst. 3 (3) Dotčené obce zašlou své vyjádření a připomínky veřejnosti k návrhu 

bezpečnostní dokumentace do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty stanovené 

pro nahlížení veřejnosti do návrhu bezpečnostní dokumentace podle 

odstavce 2; pokud dotčená obec nezašle své vyjádření a připomínky 

veřejnosti k návrhu bezpečnostní dokumentace v této lhůtě, platí, že 

s návrhem bezpečnostní dokumentace souhlasí. 
 

  

  224/2015 § 29 odst. 3 (3) Krajský úřad zajistí veřejné projednání vnějšího havarijního plánu 

a jeho aktualizace. Pro postup při veřejném projednání vnějšího 

havarijního plánu a jeho aktualizace se použije ustanovení § 17 

obdobně. 
 

  

  224/2015 § 35 odst. 2 (2) Krajský úřad poskytne veřejnosti v zóně havarijního plánování 

informaci zpracovanou podle odstavce 1 pro objekt zařazený do skupiny 

B nejméně jednou za 5 let. Pokud se informace týká objektu zařazeného 

do skupiny B určeného zároveň podle § 7 odst. 1, krajský úřad zajistí 

poskytnutí této informace rovněž provozovatelům všech budov nebo 

zařízení navštěvovaných veřejností, zejména školských, zdravotnických 
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a sociálních zařízení, a sousedních objektů, které jsou v zóně havarijního 

plánování umístěny.  
 

Článek 3, odst. 

19 
19) „kontrolou“ veškeré akce, včetně prohlídek na místě, kontrol 

vnitřních opatření, systémů a zpráv a dokumentace následného sledování 

a případného následného sledování, prováděné příslušným orgánem 

nebo jeho jménem s cílem ověřit a prosadit dodržování požadavků této 

směrnice závody. 
 

224/2015 § 39 odst. 2 (2) Kontrola vykonávaná podle tohoto zákona zahrnuje veškeré činnosti 

prováděné s cílem ověřit dodržování povinností stanovených tímto 

zákonem nebo uložených na základě tohoto zákona. 

PT  

Článek 4, odst. 1 Posouzení nebezpečí závažné havárie u určité nebezpečné látky 
1. Komise tam, kde je to vhodné, a v každém případě na základě 

oznámení členského státu v souladu s odstavcem 2 posoudí, zda je v 

praxi nemožné, aby určitá nebezpečná látka, na níž se vztahuje část 1 

přílohy I nebo která je uvedena v části 2 přílohy I, způsobila uvolnění 

hmoty nebo energie, jež by mohlo vytvořit závažnou havárii za běžných 

i mimořádných podmínek, které lze důvodně předvídat. Toto posouzení 

zohlední informace podle odstavce 3 a je založeno na jedné či více z 

těchto charakteristik: 
a) fyzická forma nebezpečné látky za běžných podmínek zpracování 

nebo manipulace nebo při neplánované ztrátě obalu; 
b) inherentní vlastnosti nebezpečné látky, zejména vlastnosti, které 

souvisí s rozptylovým chováním při scénáři závažné havárie, jako 

například molekulová hmotnost a tlak nasycené páry; 
c) maximální koncentrace látek v případě směsí. 
Je-li to vhodné, měly by se pro účely prvního pododstavce také vzít v 

úvahu obal a druhové balení nebezpečné látky, zejména pokud se na ně 

vztahují zvláštní právní předpisy Unie. 

  Nerelevantní pro transpozici. 
Ustanovení upravuje kompetence a činnost Evropské komise. 

NT  

Článek 4, odst. 2 2. Pokud se členský stát domnívá, že určitá nebezpečná látka 

nepředstavuje nebezpečí závažné havárie v souladu s odstavcem 1, 

oznámí tuto skutečnost Komisi, spolu s podpůrným zdůvodněním včetně 

informací podle odstavce 3. 

224/2015 § 44 odst. 2 (2) Ministerstvo může předložit Komisi k posouzení oznámení, že určitá 

nebezpečná látka nepředstavuje nebezpečí závažné havárie. V oznámení 

ministerstvo uvede informace potřebné k posouzení vlastností této 

nebezpečné látky, které působí její nebezpečnost pro zdraví, fyzikální 

nebezpečnost a nebezpečnost pro životní prostředí; tyto informace 

stanoví příloha č. 4 k tomuto zákonu.  
 

PT  

Článek 4, odst. 3 3. Pro účely odstavců 1 a 2 musí informace potřebné k posouzení 

vlastností způsobujících nebezpečnost pro zdraví, fyzikální 

nebezpečnost a nebezpečnost pro životní prostředí dotyčné nebezpečné 

látky nebo směsi obsahovat: 
a) komplexní seznam vlastností potřebných k posouzení potenciálu 

nebezpečné látky způsobit fyzické, zdravotní nebo environmentální 

poškození; 
b) fyzikální a chemické vlastnosti (například molekulová hmotnost, tlak 

nasycené páry, vlastní toxicita, bod varu, reaktivita, viskozita, 

rozpustnost a jiné relevantní vlastnosti); 

224/2015 Příloha č. 4 Informace potřebné k posouzení, že určitá látka nepředstavuje 

nebezpečí závažné havárie 
 
1. Posouzení, zda určitá látka nepředstavuje nebezpečí závažné 

havárie, obsahuje jednu nebo více charakteristik této látky: 
a) fyzická forma nebezpečné látky za běžných podmínek zpracování 

nebo manipulace nebo při neplánované ztrátě obalu a je-li to 
vhodné, je třeba také vzít v úvahu obal a druhové balení 

nebezpečné látky, zejména pokud se na ně vztahuje jiný právní 

předpis; 

PT  
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c) vlastnosti, které představují nebezpečnost pro zdraví a fyzikální 

nebezpečnost (například reaktivita, hořlavost, toxicita spolu s dalšími 

faktory, jako je způsob pronikání do těla, poměr zranění k úmrtnosti, 

dlouhodobé účinky a jiné relevantní vlastnosti); 
d) vlastnosti, které představují nebezpečnost pro životní prostředí 

(například ekotoxicita, perzistence, bioakumulace, potenciál pro dálkový 

přenos v životním prostředí a jiné relevantní vlastnosti); 
e) je-li k dispozici, klasifikaci látky nebo směsi podle klasifikace Unie; 
f) informace o specifických provozních podmínkách látky (například 

teplota, tlak a další relevantní podmínky), za kterých se nebezpečná 

látka skladuje, používá nebo může být přítomna v případě 

předvídatelného mimořádného provozního stavu nebo v případě havárie, 

například požáru. 

b) inherentní vlastnosti nebezpečné látky, zejména vlastnosti, které 

souvisí s rozptylovým chováním při scénáři závažné havárie, jako 

například molekulová hmotnost a tlak nasycené páry; 
c) maximální koncentrace látek v případě směsí. 
 
2. Pro účely bodu 1 písmen a) a b) musí informace potřebné 

k posouzení vlastností způsobujících nebezpečnost pro zdraví, 

fyzikální nebezpečnost a nebezpečnost pro životní prostředí této 

nebezpečné látky nebo směsi obsahovat: 
a) komplexní seznam vlastností potřebných k posouzení potenciálu 

nebezpečné látky způsobit fyzické nebo zdravotní poškození nebo 

poškození životního prostředí; 
b) fyzikální a chemické vlastnosti (například molekulová hmotnost, 

tlak nasycené páry, vlastní toxicita, bod varu, reaktivita, viskozita, 

rozpustnost a jiné relevantní vlastnosti); 
c) vlastnosti, které představují nebezpečnost pro zdraví a fyzikální 

nebezpečnost (například reaktivita, hořlavost, toxicita spolu s 

dalšími faktory, jako je způsob pronikání do těla, poměr zranění k 

úmrtnosti, dlouhodobé účinky a jiné relevantní vlastnosti); 
d) vlastnosti, které představují nebezpečnost pro životní prostředí 

(například ekotoxicita, perzistence, bioakumulace, potenciál pro 

dálkový přenos v životním prostředí a jiné relevantní vlastnosti); 
e) je-li k dispozici, klasifikaci látky nebo směsi podle klasifikace 

podle jiného právního předpisu; 
f) informace o specifických provozních podmínkách látky (například 

teplota, tlak a další relevantní podmínky), za kterých se nebezpečná 

látka skladuje, používá nebo může být přítomna v případě 

předvídatelného mimořádného provozního stavu nebo v případě 

havárie, například požáru. 
       
Článek 4, odst. 4 4. Po posouzení podle odstavce 1 Komise, je-li to vhodné, předloží 

Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh na vynětí dotyčné 

nebezpečné látky z oblasti působnosti této směrnice. 
 

  Nerelevantní pro transpozici. 
Ustanovení upravuje kompetence a činnost Evropské komise. 

NT  

Článek 5, odst. 1 Obecné povinnosti provozovatele 
1. Členské státy zajistí, aby byl provozovatel povinen přijmout všechna 

nezbytná opatření k prevenci závažných havárií a omezení jejich 

následků pro lidské zdraví a životní prostředí. 
 

224/2015 § 3 odst. 1 § 3 
(1) Provozovatel nebo uživatel objektu přijme všechna opatření 

nezbytná k prevenci závažných havárií a omezení jejich následků na 

životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek. 
 

PT  

Článek 5, odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby byl provozovatel povinen kdykoli prokázat 

příslušnému orgánu uvedenému v článku 6, zvláště pak pro účely 

kontrol uvedených v článku 20, že byla přijata všechna nezbytná 

opatření stanovená touto směrnicí. 

224/2015 § 39 odst. 3  
 
 
 
 

(3) Předmětem kontroly vykonávané podle tohoto zákona jsou zejména  
a) posouzení, zda informace obsažené v bezpečnostním programu 

nebo bezpečnostní zprávě odpovídají skutečným podmínkám 

v objektu, 
b) opatření přijatá k prevenci vzniku závažné havárie v objektu, 

PT  
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c) vhodnost a dostatečnost prostředků zmírňujících možné následky 

závažné havárie, 
d) dodržování preventivních bezpečnostních opatření uvedených 

v bezpečnostním programu nebo bezpečnostní zprávě a ve vnitřním 

havarijním plánu a 
e) podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování 

vnějšího havarijního plánu předložené krajskému úřadu 

a hasičskému záchrannému sboru kraje. 
 

Článek 6, odst. 1 Příslušný orgán 
1. Aniž jsou dotčeny povinnosti provozovatele, členské státy zřídí nebo 

určí příslušný orgán nebo orgány pověřené plněním úkolů stanovených 

touto směrnicí (dále jen „příslušný orgán“) a popřípadě subjekty 

napomáhající příslušnému orgánu na technické úrovni. Členské státy, 

které zřídí nebo určí více příslušných orgánů, zajistí plnou koordinaci 

činností při plnění jejich povinností. 

224/2015  § 43 § 43 
Orgány veřejné správy 
Státní správu na úseku prevence závažných havárií v objektech 

vykonávají 
a) ministerstvo, 
b) Ministerstvo vnitra, 
c) Český báňský úřad a obvodní báňské úřady, 
d) Česká inspekce životního prostředí, 
e) krajské úřady,  
f) Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, 
g) hasičské záchranné sbory krajů a 
h) krajské hygienické stanice. 
 

PT  

  224/2015 § 44  § 44 
(1) Ministerstvo 
a) je ústředním správním úřadem na úseku prevence závažných 

havárií podle tohoto zákona, 
b) vykonává vrchní státní dozor na úseku státní správy vykonávané 

podle tohoto zákona, 
c) přezkoumává správní rozhodnutí vydaná podle tohoto zákona 

Českou inspekcí životního prostředí a krajskými úřady, 
d) pověří právnickou osobu zřízenou Ministerstvem práce a sociálních 

věcí, která plní úkoly odborného pracoviště pro prevenci závažných 

havárií, zpracováváním posudků návrhu bezpečnostní dokumentace 

a posudků k posouzení rizik závažné havárie, 
e) zpracovává a vede souhrnnou evidenci protokolů o nezařazení, 

návrhů na zařazení, návrhů na změnu zařazení, bezpečnostních 

programů, bezpečnostních zpráv, zpráv o posouzení bezpečnostních 

zpráv, hlášení o vzniku závažné havárie, konečné zprávy o vzniku 

a dopadech závažné havárie a rozhodnutí týkajících se těchto 

dokumentů, 
f) na základě roční souhrnné zprávy o kontrolách provedených podle 

tohoto zákona informuje mezinárodní organizace a sousední státy 

podle vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká 

republika vázána, 
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g) informuje Komisi a ostatní členské státy Evropské unie v souladu 

s předpisy Evropské unie v oblasti prevence závažných havárií. 
 

  224/2015 § 46 § 46 
Ministerstvo vnitra  
a) plní funkci kontaktního místa pro oznamování závažné havárie 

podle vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká 

republika vázána,  
b) určuje, který krajský úřad stanoví zónu havarijního plánování, 

pokud se objekt, ve kterém je umístěna nebezpečná látka, nachází 

ve správním obvodu dvou nebo více krajů a příslušné krajské úřady 

se nedohodly, který z nich stanoví zónu havarijního plánování a 
c) eviduje a ukládá hlášení o vzniku závažné havárie a konečnou 

zprávu o vzniku a dopadech závažné havárie. 
 

  

  224/2015 § 47 § 47  
Český báňský úřad a obvodní báňské úřady 
(1) Český báňský úřad zajišťuje koordinaci mezi obvodními báňskými 

úřady a ostatními orgány integrované inspekce. 
(2) Obvodní báňský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence 

závažných havárií a zajišťuje 
a) odbornou technickou podporu při posuzování a hodnocení úplnosti 

a odborné správnosti dokumentů zpracovaných podle § 10, 12 a 13, 
b) plnění úkolů orgánu integrované inspekce podle § 39 odst. 2. 

 

  

  224/2015 § 48 § 48 
Česká inspekce životního prostředí 
(1) Česká inspekce životního prostředí zajišťuje organizaci kontrol 

prováděných podle tohoto zákona a koordinuje jejich provádění. 
(2) Orgány integrované inspekce v rozsahu své působnosti provádějí 

kontrolu podle tohoto zákona v termínu projednaném s Českou inspekcí 

životního prostředí.  
 

  

  224/2015 
 
9936 

§ 49  § 49 
Krajské úřady 
(1) Krajské úřady zasílají ministerstvu návrhy a jiné dokumenty 

předkládané jim provozovatelem podle tohoto zákona, včetně svých 

rozhodnutí týkajících se těchto návrhů a jiných dokumentů, a informace 

zpracovávané pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B 

podle § 35 odst. 1. 
 

  

    (2) Krajský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných 

havárií při projednávání územně plánovací dokumentace, v územním 

řízení, popřípadě ve stavebním řízení a v řízení o odstranění stavby 
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podle stavebního zákona16), pokud je jeho předmětem objekt zařazovaný 

do skupiny A nebo do skupiny B. 
 

16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

    (3) Krajský úřad vydá na základě posouzení rizik závažné havárie a jeho 

posudku závazné stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí 

v územním řízení nebo ve stavebním řízení, v řízení o odstranění stavby 

anebo v řízení o dodatečném povolení stavby podle stavebního zákona16) 
v případě, že územní rozhodnutí nebylo vydáno, v němž stanoví 

podmínky pro umístění nového objektu nebo jeho uvedení do 

zkušebního provozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz 

neprovádí.  
 
16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

  

    (4) Krajský úřad zajišťuje, aby se braly v úvahu cíle prevence závažných 

havárií a omezení jejich následků při  
a) umístění nových objektů,  
b) provádění změn existujících objektů a   
c) udržování vzájemných odstupů mezi objekty a obytnými oblastmi, 

budovami a oblastmi navštěvovanými veřejností, hlavními 

dopravními trasami, rekreačními oblastmi a územími chráněnými 

podle jiných právních předpisů22), a to při územním plánování 

podle stavebního zákona16).  
 
16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
22) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 
 

  

    (5) U existujících objektů zajišťuje krajský úřad v případě potřeby přijetí 

dodatečných opatření souvisejících s cílem snižovat riziko vzniku 

závažné havárie.  
 

  

    (6) Krajský úřad rozhodne o zákazu užívání objektu nebo jeho částí, 

pokud opatření přijatá provozovatelem k prevenci závažných havárií 

a omezení jejich následků na životy a zdraví lidí a zvířat, životní 

prostředí nebo majetek, včetně opatření k nápravě uložených 

provozovateli podle § 42 odst. 1, mají vážné nedostatky. Krajský úřad 

rozhodne o zákazu užívání objektu nebo jeho částí, pokud provozovatel 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32012L0018_130227      str. 15 z 118   

Celex: 32012L0018 Lhůta pro implementaci 1.6.2015 Úřední věstník                     L 197 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Kristýna Přikrylová 8. 9. 2015 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí 

závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 8. 9. 2015 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 

ID 
Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

prokazatelně neplní povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na jeho 

základě ve stanovených lhůtách a na požadované odborné úrovni a 

pokud v důsledku toho hrozí závažné poškození nebo ohrožení života a 

zdraví lidí a zvířat, životního prostředí nebo škoda na majetku nebo k 

nim již došlo. 
 

Článek 6, odst. 2 2. Příslušné orgány a Komise spolupracují při činnostech na podporu 

provádění této směrnice, případně i se zapojením zúčastněných stran. 
  Nerelevantní pro transpozici. 

Ustanovení obecně upravuje spolupráci Komise s členskými státy. 
NT  

Článek 6, odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány akceptovaly pro účely této 

směrnice rovnocenné informace, které předkládají provozovatelé podle 

jiných příslušných právních předpisů Unie a které splňují některé z 

požadavků této směrnice. V takových případech příslušné orgány zajistí, 

aby byly dodrženy požadavky této směrnice. 
 

224/2015 § 10 odst. 3 (3) Pro účely zpracování bezpečnostního programu lze využít 

dokumenty zpracované podle jiných právních předpisů10) nebo pro 
vnitřní potřebu provozovatele nebo jejich části, pokud odpovídají svým 

obsahem požadavkům na bezpečnostní program nebo jsou ve smyslu 

těchto požadavků doplněny a upraveny. 
 
10) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

PT  

  224/2015 § 12 odst. 4 (4) Pro účely zpracování bezpečnostní zprávy se § 10 odst. 3 a 4 použije 

obdobně. 
 

  

  224/2015 § 23 odst. 5 (5) Provozovatel ve vnitřním havarijním plánu uvede přehled 

dokumentů zpracovaných pro řešení mimořádných událostí podle jiných 

právních předpisů10). Pro účely zpracování vnitřního havarijního plánu 

se § 10 odst. 3 použije obdobně. Provozovatel ve vnitřním havarijním 

plánu vyznačí den nabytí jeho platnosti. 
 
10) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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Článek 7, odst. 1 Oznámení 
1. Členské státy vyžadují od provozovatele, aby zaslal příslušnému 

orgánu oznámení obsahující tyto informace: 
a) jméno nebo obchodní firmu provozovatele a úplnou adresu dotčeného 

závodu; 
b) sídlo provozovatele s úplnou adresou; 
c) jméno a funkci osoby, která je pověřena řízením závodu, jestliže se 

liší od osoby uvedené v písmenu a); 
d) informace umožňující identifikaci nebezpečných látek a kategorie 

látek, které jsou nebo mohou být přítomny; 
e) množství a fyzikální formu dotčené nebezpečné látky nebo látek; 
f) činnost nebo navrhovanou činnost zařízení nebo skladovacího 

zařízení; 
g) informace o bezprostředním okolí závodu a faktorech, které mohou 

způsobit závažnou havárii nebo zhoršit její následky, včetně dostupných 

údajů o sousedních závodech, jiných provozech mimo oblast působnosti 

této směrnice, oblastech a rozvojových aktivitách, jež by mohly způsobit 

nebo zvýšit riziko závažné havárie a domino efektu nebo zhoršit jejich 

následky. 

224/2015 § 3 odst. 2 § 3 
Seznam 
(2) Provozovatel nebo uživatel objektu 
a) zpracuje seznam, ve kterém uvede druh, množství, klasifikaci 

a fyzikální formu všech nebezpečných látek umístěných v objektu 

(dále jen „seznam“), 
b) na základě seznamu provede součet poměrných množství 

nebezpečných látek umístěných v objektu podle vzorce a za 

podmínek uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu a 
c) na základě seznamu a součtu poměrných množství nebezpečných 

látek umístěných v objektu zpracuje protokol uvedený v § 4 odst. 1, 

nebo navrhne zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B za 

podmínek stanovených v § 5 odst. 1 a 2. 

PT  

  224/2015 § 5 odst. 4 (4) Návrh na zařazení obsahuje 
a) identifikační údaje objektu a provozovatele, 
b) seznam, 
c) popis stávající nebo plánované činnosti provozovatele, 
d) popis a grafické znázornění okolí objektu, 
e) údaje o množství nebezpečných látek použitých při výpočtu součtu 

poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu, 
f) popis výpočtu součtu poměrných množství nebezpečných látek 

umístěných v objektu a 
g) místo, datum a podpis fyzické osoby oprávněné jednat za 

provozovatele. 
 

  

  224/2015 § 5 odst. 5 (5) Návrh na zařazení se předkládá v elektronické podobě podle vzoru 

uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu.  
 

  

  224/2015 Příloha č. 2 Vzor návrhu na zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B 
 

Identifikační údaje objektu 
Název objektu: 
Ulice: 
Místo a PSČ: 
Zeměpisné souřadnice: 
Tel./fax/e-mail: 
IČ: 
Identifikační údaje fyzické osoby oprávněné jednat za provozovatele 
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Jméno: 
Příjmení: 
Bydliště: 

Jméno: 
Příjmení: 
Bydliště: 

Druh, množství, klasifikace a fyzikální skupenství všech 

nebezpečných látek umístěných v objektu 
látka množství 

v tunách 
klasifikace 
látky30) 

fyzikální 

forma látky 
    
    
    
    
Popis stávající nebo plánované činnosti provozovatele 
 
Popis a grafické znázornění okolí objektu se všemi prvky, které 

mohou závažnou havárii způsobit nebo zhoršit její následky 
 
Údaje o množství nebezpečných látek umístěných v objektu 
použitých při výpočtu součtu poměrných množství 
 
Popis výpočtu návrhu zařazení podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu 
 
Datum 
 

 
Podpis statutárního orgánu 

 
30) Látky a směsi, včetně výbušných, se klasifikují podle nařízení (ES) 

č. 1272/2008 v platném znění. 
 

Článek 7, odst. 2 2. Oznámení nebo jeho aktualizované znění musí být zasláno 

příslušnému orgánu v těchto lhůtách: 
a) za nové závody v přiměřené době před začátkem stavby nebo provozu 

nebo před úpravami vedoucími ke změně soupisu nebezpečných látek; 
b) ve všech ostatních případech do jednoho roku ode dne, k němuž se na 

dotyčný závod začne vztahovat tato směrnice. 

224/2015 § 5 odst. 3 (3) Provozovatel předloží návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo 

do skupiny B (dále jen „návrh na zařazení“) krajskému úřadu do 1 

měsíce ode dne, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu 

dosáhne nejméně množství uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu v 

sloupci 2 tabulky I nebo II nebo součet poměrných množství 

nebezpečných látek umístěných v objektu dosáhne hodnoty 1. 
 

PT  

  224/2015 § 31 odst. 1  § 31  
(1) Provozovatel, který bude zřizovat nový objekt nebo jeho část 

výstavbou nebo změnou užívání dokončené stavby (dále jen „nový 

objekt“), zpracuje za podmínek stanovených v § 5 odst. 1 a 2 návrh na 

zařazení a posouzení rizik závažné havárie a předloží je krajskému úřadu 

souběžně s podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění 

nového objektu, popřípadě žádosti o vydání stavebního povolení nebo 

žádosti o dodatečné povolení stavby v případě, že se územní rozhodnutí 

nevydává, stavebnímu úřadu podle stavebního zákona16). Pro zpracování 
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 

ID 
Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

návrhu na zařazení a posouzení rizik závažné havárie se použijí § 5 

odst. 4 a 5 a § 9 odst. 1 a 2 obdobně.  
 
16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

  224/2015 § 55 odst. 4 (4) Provozovatel přezkoumá seznam zpracovaný podle zákona 

č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, a zajistí a předloží krajskému úřadu aktualizaci návrhu na 

zařazení a bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy a zajistí 

a předloží krajskému úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje 

aktualizaci vnitřního havarijního plánu a podkladů pro stanovení zóny 

havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu do 

1. června 2016, pokud tyto dokumenty zpracované podle dosavadních 

právních předpisů nesplňují požadavky tohoto zákona a podmínky pro 

zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B podle tohoto zákona 

se nemění.  
 

  

  224/2015 § 55 odst. 5 (5) Zjistí-li provozovatel na základě přezkumu seznamu zpracovaného 

podle zákona č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, provedeného podle odstavce 4, že se mění 

podmínky pro zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B 

uvedené v § 5 odst. 1 nebo 2 tohoto zákona, zpracuje a předloží 

krajskému úřadu  
d) návrh na změnu zařazení a posouzení rizik závažné havárie do 

1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a  
e) bezpečnostní program nebo bezpečnostní zprávu a krajskému úřadu 

a hasičskému záchrannému sboru kraje vnitřní havarijní plán 

a podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro 

zpracování vnějšího havarijního plánu do 2 let ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 
 

  

  224/2015 § 55 odst. 6 (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt podle 

zákona č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, přezkoumá seznam zpracovaný podle zákona 

č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, a zajistí aktualizaci protokolu o nezařazení zpracovaného podle 

zákona č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, pokud nesplňuje požadavky tohoto zákona, 

a aktualizovaný protokol o nezařazení, pokud jsou splněny podmínky 

uvedené v § 4 odst. 3 tohoto zákona, předloží krajskému úřadu do 1 roku 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Zjistí-li právnická nebo 

podnikající fyzická osoba na základě přezkumu seznamu provedeného 

podle věty první, že splňuje podmínky pro zařazení objektu do skupiny 
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 
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Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

A nebo do skupiny B uvedené v § 5 odst. 1 nebo 2 tohoto zákona, 

zpracuje a předloží krajskému úřadu návrh na zařazení do 1 roku ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona a dále postupuje podle odstavce 5 

písm. b) obdobně. 
 

  224/2015 
 
9936 

§ 55 odst. 7 (7) Uživatel objektu, na který se nevztahoval zákon č. 59/2006 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zpracuje 

seznam podle tohoto zákona a zjistí-li na jeho základě, že jsou splněny 

podmínky pro zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B 
uvedené v § 5 odst. 1 nebo 2 tohoto zákona, zpracuje a předloží 

krajskému úřadu návrh na zařazení do 1 roku ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona a dále postupuje podle odstavce 5 písm. b) obdobně. 

Zjistí-li na základě seznamu, že nejsou splněny podmínky pro zařazení 

objektu do skupiny A nebo do skupiny B uvedené v § 5 odst. 1 nebo 2 

tohoto zákona, zpracuje protokol o nezařazení podle tohoto zákona a, 

pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 4 odst. 3 tohoto zákona, 

předloží jej krajskému úřadu do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 
 

  

Článek 7, odst. 3 3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, jestliže provozovatel již podal před 1. 

červnem 2015 příslušnému orgánu oznámení na základě požadavků 

vnitrostátních právních předpisů a jestliže informace obsažené v tomto 

oznámení splňují požadavky odstavce 1 a zůstávají beze změny. 

224/2015 § 55 odst. 1 § 55  
Přechodná ustanovení 
(1) Objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B podle zákona 

č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky 

a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů 

v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění účinném přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za objekty zařazené do 

skupiny A nebo do skupiny B podle tohoto zákona. 
 

PT  

Článek 7, odst. 4 4. Provozovatel musí předem uvědomit příslušný orgán v případě: 
a) každého podstatného zvýšení nebo snížení množství nebo podstatné 

změny povahy nebo fyzikální formy přítomné nebezpečné látky, jak je 

uvedeno v oznámení poskytnutém provozovatelem podle odstavce 1, 
nebo podstatné změny v procesech jejího použití; 
b) změny závodu nebo zařízení, která by mohla mít významné následky, 

pokud jde o nebezpečí závažné havárie; 
c) trvalého uzavření závodu nebo jeho vyřazení z provozu nebo 
d) změn v informacích uvedených v odst. 1 písm. a), b) nebo c). 

224/2015 § 8 odst. 1 § 8 
Návrh na změnu zařazení objektu 
(1) Provozovatel předloží krajskému úřadu návrh na změnu zařazení 

objektu ze skupiny A do skupiny B nebo ze skupiny B do skupiny A 
(dále jen „návrh na změnu zařazení“) do 1 měsíce ode dne, kdy dojde k 

takové změně v druhu nebo množství nebezpečné látky umístěné v 

objektu, která může vést ke změně zařazení objektu do skupiny A nebo 

do skupiny B. O připravovaném návrhu na změnu zařazení uvědomí 

provozovatel krajský úřad před provedením těchto změn. Pro účely 

zpracování návrhu na změnu zařazení a rozhodování o něm se § 5 odst. 

4 a 5 a § 6 odst. 1 použije obdobně. 
 

PT  
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Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
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Poznámka 
 

  224/2015 
 
9936 

§ 31 odst. 1  § 31  
(1) Provozovatel, který bude zřizovat nový objekt nebo jeho část 

výstavbou nebo změnou užívání dokončené stavby (dále jen „nový 

objekt“), zpracuje za podmínek stanovených v § 5 odst. 1 a 2 návrh na 

zařazení a posouzení rizik závažné havárie a předloží je krajskému úřadu 

souběžně s podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění 

nového objektu, popřípadě žádosti o vydání stavebního povolení nebo 

žádosti o dodatečné povolení stavby v případě, že se územní rozhodnutí 

nevydává, stavebnímu úřadu podle stavebního zákona16). Pro zpracování 

návrhu na zařazení a posouzení rizik závažné havárie se použijí § 5 

odst. 4 a 5 a § 9 odst. 1 a 2 obdobně.  
 
16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

  

Článek 8, odst. 1 Politika prevence závažných havárií 
1. Členské státy od provozovatele vyžadují, aby vypracoval písemný 

dokument stanovící politiku prevence závažných havárií a aby zajistil 

její řádné provádění. Politika prevence závažných havárií musí 

zajišťovat vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního 

prostředí. Musí být úměrná nebezpečí závažné havárie. Musí obsahovat 

celkové cíle a zásady činnosti provozovatele, úlohu a odpovědnost 

vedení podniku a závazek trvalého zlepšování kontroly nebezpečí 

závažných havárií a zajišťování vysoké úrovně ochrany. 

224/2015 § 9 odst. 1 § 9  
Posouzení rizik závažné havárie 
(1) Provozovatel objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B 

provede posouzení rizik závažné havárie pro účely zpracování 

bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy.  
 

PT  

  

  224/2015 § 9 odst. 2 (2) Posouzení rizik závažné havárie obsahuje 
a) identifikaci zdrojů rizik, 
b) analýzu rizik a 
c) hodnocení rizik. 
 

  

  224/2015 § 10 odst. 1 § 10 
(1) Provozovatel objektu zařazeného do skupiny A zpracuje na základě 

posouzení rizik závažné havárie bezpečnostní program.  
 

  

  224/2015 § 10 odst. 2 (2) Bezpečnostní program obsahuje 
a) základní informace o objektu, 
b) posouzení rizik závažné havárie, 
c) popis zásad, cílů a politiky prevence závažných havárií, 
d) popis systému řízení bezpečnosti a 
e) závěrečné shrnutí. 
 

  

  224/2015 § 10 odst. 6 (6) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti obsahu bezpečnostního 

programu a jeho strukturu. 
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písm., atd.) 
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Poznámka 
 

  227/2015 
 

§ 3 odst. 1 § 3 
(1) Základní informace o objektu zahrnují identifikační údaje 

o provozovateli a objektu, identifikační údaje o právnické nebo fyzické 

osobě podílející se na vypracování bezpečnostního programu, údaje 

o činnosti a zaměstnancích a popis objektu. Struktura bezpečnostního 

programu včetně obsahu jeho jednotlivých částí je stanovena v příloze 

č. 3 k této vyhlášce.  
 

  

  227/2015 
 

§ 3 odst. 2 (2) V popisu zásad prevence závažných havárií vychází provozovatel 

z posouzení rizik závažné havárie. Zásady prevence závažných havárií 

musejí odpovídat povaze zdrojů rizika a musejí jasně a srozumitelně 

směřovat k zajištění odpovídající struktury a funkčnosti systému 

prevence závažných havárií. 

  

  227/2015 
 

§ 3 odst. 3 (3) V popisu cílů prevence závažných havárií stanoví provozovatel 

úkoly vedoucí k zajištění naplnění zásad prevence závažných havárií. 

Stanovení úkolů musí zahrnovat všechny tematické oblasti systému 

řízení bezpečnosti a takové ukazatele, parametry a kritéria, která 

umožňují sledování úrovně plnění a hodnocení účinnosti realizovaných 

opatření prevence závažných havárií. 
 

  

  227/2015 
  

§ 3 odst. 4 (4) V popisu politiky prevence závažných havárií provozovatel 

prohlašuje, že se zavazuje k naplňování zásad a cílů prevence závažných 

havárií. Povinnost provádět tuto politiku může být splněna také pomocí 

vhodných prostředků, struktur a systémů řízení, které jsou úměrné 

nebezpečí závažné havárie a současně tematicky i obsahově naplňují 

požadavky kladené na systém řízení bezpečnosti v příloze č. 2 k této 

vyhlášce. 
 

  

  224/2015 
 

§ 12 odst. 1 § 12 
Bezpečnostní zpráva 
(1) Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B zpracuje na základě 

posouzení rizik závažné havárie bezpečnostní zprávu.  
 

  

  224/2015 
 

§ 12 odst. 2 (2) Bezpečnostní zpráva obsahuje 
a) základní informace o objektu, 
b) technický popis objektu, 
c) informace o složkách životního prostředí v okolí objektu, 
d) posouzení rizik závažné havárie, 
e) popis zásad, cílů a politiky prevence závažných havárií, 
f) popis systému řízení bezpečnosti, 
g) popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení vzniku 

a následků závažné havárie, 
h) závěrečné shrnutí a 
i) jmenovitě uvedené právnické a fyzické osoby, které se podílely na 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32012L0018_130227      str. 22 z 118   

Celex: 32012L0018 Lhůta pro implementaci 1.6.2015 Úřední věstník                     L 197 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Kristýna Přikrylová 8. 9. 2015 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí 

závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 8. 9. 2015 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 

ID 
Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

vypracování bezpečnostní zprávy.  
 

  224/2015 
 

§ 12 odst. 3 (3) V bezpečnostní zprávě provozovatel dále  
a) stanoví zásady bezpečnosti a spolehlivosti přiměřené zjištěnému 

nebezpečí při stavbě, provozu a údržbě jakéhokoli zařízení, jeho 

vybavení a infrastruktury spojené s jeho provozem, které 

představují nebezpečí závažné havárie,  
b) vypracuje zásady vnitřního havarijního plánu a poskytne informace 

umožňující vypracování vnějšího havarijního plánu, ve kterých 

zahrne bezpečnostní opatření vztahující se k možnému vzniku 

domino efektu, aby bylo možno provést opatření nezbytná 

v případě vzniku závažné havárie a 
c) zajistí odpovídající informování příslušných orgánů veřejné správy 

a dotčených obcí pro přijetí rozhodnutí z hlediska rozvoje nových 

činností nebo rozvoje v okolí stávajících objektů. 
 

  

  224/2015 
 

§ 12 odst. 6 (6) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti obsahu bezpečnostní 

zprávy a její strukturu. 
 

  

  227/2015 § 6 § 6 
Náležitosti obsahu bezpečnostní zprávy a její struktura 
Náležitosti obsahu bezpečnostní zprávy a její struktura včetně obsahu 

jejích jednotlivých částí jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce. 
 

  

  224/2015 
 

§ 15 odst. 1 § 15 
Dodržování bezpečnostního programu a bezpečnostní zprávy 
(1) Provozovatel postupuje podle bezpečnostního programu nebo 

bezpečnostní zprávy. 
 

  

Článek 8, odst. 2 2. Politika prevence závažných havárií musí být vypracována, a 

vyžaduje-li to vnitrostátní právo, zaslána příslušnému orgánu v těchto 

lhůtách: 
a) za nové závody v přiměřené době před začátkem stavby nebo provozu 

nebo před úpravami vedoucími ke změně soupisu nebezpečných látek; 
b) ve všech ostatních případech do jednoho roku ode dne, k němuž se na 

dotyčný závod začne vztahovat tato směrnice. 

224/2015 
 

§ 10 odst. 5 (5) Provozovatel předloží návrh bezpečnostního programu ke schválení 

krajskému úřadu do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

krajského úřadu o zařazení objektu do skupiny A. 
 

PT  

  224/2015 
 

§ 12 odst. 5 (5) Provozovatel předloží návrh bezpečnostní zprávy ke schválení 

krajskému úřadu do 9 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

krajského úřadu o zařazení objektu do skupiny B. 
 

  

  224/2015 
 

§ 31 odst. 1 § 31  
(1) Provozovatel, který bude zřizovat nový objekt nebo jeho část 

výstavbou nebo změnou užívání dokončené stavby (dále jen „nový 

objekt“), zpracuje za podmínek stanovených v § 5 odst. 1 a 2 návrh na 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 

ID 
Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

zařazení a posouzení rizik závažné havárie a předloží je krajskému úřadu 

souběžně s podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění 

nového objektu, popřípadě žádosti o vydání stavebního povolení nebo 

žádosti o dodatečné povolení stavby v případě, že se územní rozhodnutí 

nevydává, stavebnímu úřadu podle stavebního zákona16). Pro zpracování 

návrhu na zařazení a posouzení rizik závažné havárie se použijí § 5 

odst. 4 a 5 a § 9 odst. 1 a 2 obdobně.  
 
 16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

  224/2015 
 

§ 32 odst. 1  § 32 
(1) Provozovatel nového objektu zařazeného podle § 31 odst. 2 zpracuje 

bezpečnostní program nebo bezpečnostní zprávu a jejich návrh předloží 

ke schválení krajskému úřadu nejpozději 5 měsíců před uvedením 

nového objektu do zkušebního provozu; v případě, že se zkušební 

provoz neprovádí, provozovatel předloží návrh bezpečnostního 

programu nebo bezpečnostní zprávy ke schválení krajskému úřadu ve 

stejné lhůtě před uvedením do užívání podle stavebního zákona16). 
 

  

  224/2015 
 

§ 32 odst. 2 (2) Provozovatel nesmí nový objekt uvést do zkušebního provozu před 

nabytím právní moci rozhodnutí krajského úřadu o schválení 

bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy; v případě, že se 

zkušební provoz neprovádí, provozovatel předloží pravomocné 

rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostního programu nebo 

bezpečnostní zprávy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podle 

stavebního zákona16). Provozovatel nesmí nový objekt uvést do užívání 

bez pravomocného rozhodnutí o schválení bezpečnostního programu 

nebo bezpečnostní zprávy.  
 
16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

  

  224/2015 
 

§ 55 odst. 5 (5) Zjistí-li provozovatel na základě přezkumu seznamu zpracovaného 

podle zákona č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, provedeného podle odstavce 4, že se mění 

podmínky pro zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B 

uvedené v § 5 odst. 1 nebo 2 tohoto zákona, zpracuje a předloží 

krajskému úřadu  
a) návrh na změnu zařazení a posouzení rizik závažné havárie do 

1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a  
b) bezpečnostní program nebo bezpečnostní zprávu a krajskému úřadu 

a hasičskému záchrannému sboru kraje vnitřní havarijní plán 

a podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro 
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 

ID 
Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

zpracování vnějšího havarijního plánu do 2 let ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 
 

  224/2015 
 

§ 55 odst. 6 (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt podle 

zákona č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, přezkoumá seznam zpracovaný podle zákona 

č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, a zajistí aktualizaci protokolu o nezařazení zpracovaného podle 

zákona č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, pokud nesplňuje požadavky tohoto zákona, 

a aktualizovaný protokol o nezařazení, pokud jsou splněny podmínky 

uvedené v § 4 odst. 3 tohoto zákona, předloží krajskému úřadu do 1 roku 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Zjistí-li právnická nebo 

podnikající fyzická osoba na základě přezkumu seznamu provedeného 

podle věty první, že splňuje podmínky pro zařazení objektu do skupiny 

A nebo do skupiny B uvedené v § 5 odst. 1 nebo 2 tohoto zákona, 

zpracuje a předloží krajskému úřadu návrh na zařazení do 1 roku ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona a dále postupuje podle odstavce 5 

písm. b) obdobně. 
 

  

  224/2015 
 
9936 
 

§ 55 odst. 7 (7) Uživatel objektu, na který se nevztahoval zákon č. 59/2006 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zpracuje 

seznam podle tohoto zákona a zjistí-li na jeho základě, že jsou splněny 

podmínky pro zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B 

uvedené v § 5 odst. 1 nebo 2 tohoto zákona, zpracuje a předloží 

krajskému úřadu návrh na zařazení do 1 roku ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona a dále postupuje podle odstavce 5 písm. b) obdobně. 

Zjistí-li na základě seznamu, že nejsou splněny podmínky pro zařazení 

objektu do skupiny A nebo do skupiny B uvedené v § 5 odst. 1 nebo 2 

tohoto zákona, zpracuje protokol o nezařazení podle tohoto zákona a, 

pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 4 odst. 3 tohoto zákona, 

předloží jej krajskému úřadu do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 
 

  

Článek 8, odst. 3 3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, jestliže provozovatel již politiku 

prevence závažných havárií vypracoval, a vyžaduje-li to vnitrostátní 

právo, zaslal ji před 1. červnem 2015 příslušnému orgánu a jestliže 

informace v ní obsažené splňují požadavky odstavce 1 a zůstávají beze 

změny. 

224/2015 
 

§ 55 odst. 1 § 55  
Přechodná ustanovení 
(1) Objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B podle zákona 

č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky 

a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů 

v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění účinném přede 

PT  
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 
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odst., písm., atd.) 
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Poznámka 
 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za objekty zařazené do 

skupiny A nebo do skupiny B podle tohoto zákona. 
 

Článek 8, odst. 4 4. Aniž je dotčen článek 11, provozovatel svou politiku prevence 
závažných havárií pravidelně, a nejméně každých pět let, přezkoumá a v 

případě potřeby ji aktualizuje. Vyžaduje-li to vnitrostátní právo, zašle 

aktualizovanou politiku prevence závažných havárií neprodleně 

příslušnému orgánu. 

224/2015 
 

§ 11 odst. 1 § 11 
(1) Provozovatel bezpečnostní program přezkoumá nejpozději do 5 let 

ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jeho schválení a poté vždy 

nejméně jednou za 5 let. O provedeném přezkumu bezpečnostního 

programu pořídí záznam, ve kterém uvede seznam změn provedených 

v objektu a jejich popis. Záznam o provedeném přezkumu 

bezpečnostního programu uchová pro potřeby kontroly podle § 39 

a stejnopis záznamu zašle krajskému úřadu na vědomí.  
 

PT  

  224/2015 
 

§ 11 odst. 2 (2) Jestliže na základě výsledků provedeného přezkumu bezpečnostního 

programu vyplyne potřeba jej aktualizovat, je provozovatel povinen 

bezodkladně tuto aktualizaci zajistit a předložit ji ke schválení 

krajskému úřadu do 6 měsíců ode dne zaslání stejnopisu záznamu o 

provedeném přezkumu bezpečnostního programu krajskému úřadu.  
 

  

  224/2015 
 

§ 13 odst. 1 

písm. a) 
§ 13 
Zpráva o posouzení bezpečnostní zprávy 
(1) Provozovatel zajistí posouzení bezpečnostní zprávy. Na základě 

tohoto posouzení zpracuje zprávu o posouzení bezpečnostní zprávy 

a návrh této zprávy předloží krajskému úřadu ke schválení 
a) nejpozději do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

o schválení bezpečnostní zprávy nebo rozhodnutí o schválení 

předchozí zprávy o jejím posouzení, 
 

  

  224/2015 
 

§ 13 odst. 2 

písm. c) 
(2) Provozovatel uvede ve zprávě o posouzení bezpečnostní zprávy 
c) závěr o potřebě provést aktualizaci bezpečnostní zprávy nebo věcné 

a odborné zdůvodnění, že nenastala potřeba provést aktualizaci 

bezpečnostní zprávy. 
 

  

  224/2015 
 

§ 14 odst. 3 (3) Provozovatel bezodkladně zajistí aktualizaci bezpečnostní zprávy 

a tuto aktualizaci předloží ke schválení krajskému úřadu do 6 měsíců 

ode dne nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu o schválení 

zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy, pokud potřeba jejího 

provedení vyplývá ze závěru zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy 

podle § 13 odst. 2 písm. c).  
 

  

Článek 8, odst. 5 5. Politika prevence závažných havárií musí být prováděna pomocí 

vhodných prostředků a struktur a pomocí systému řízení bezpečnosti v 

souladu s přílohou III, který je úměrný nebezpečí závažné havárie a 

složitosti organizace nebo činností závodu. Pro závody s podlimitním 

množstvím může být povinnost provádět tuto politiku splněna pomocí 

224/2015 
 
 

§ 10 odst. 2 (2) Bezpečnostní program obsahuje 
a) základní informace o objektu, 
b) posouzení rizik závažné havárie, 
c) popis zásad, cílů a politiky prevence závažných havárií, 
d) popis systému řízení bezpečnosti a 

PT  
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
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odst., písm., atd.) 
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Poznámka 
 

jiných vhodných prostředků, struktur a systémů řízení bezpečnosti, které 
jsou úměrné nebezpečí závažné havárie, při zohlednění zásad 

stanovených v příloze III. 

e) závěrečné shrnutí. 
 

  224/2015 
 

§ 10 odst. 6 (6) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti obsahu bezpečnostního 

programu a jeho strukturu. 
 

  

  224/2015 
 

§ 12 odst. 2 (2) Bezpečnostní zpráva obsahuje 
a) základní informace o objektu, 
b) technický popis objektu, 
c) informace o složkách životního prostředí v okolí objektu, 
d) posouzení rizik závažné havárie, 
e) popis zásad, cílů a politiky prevence závažných havárií, 
f) popis systému řízení bezpečnosti, 
g) popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení vzniku 

a následků závažné havárie, 
h) závěrečné shrnutí a 
i) jmenovitě uvedené právnické a fyzické osoby, které se podílely na 

vypracování bezpečnostní zprávy.  
 

  

  224/2015 
 

§ 12 odst. 6 (6) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti obsahu bezpečnostní 

zprávy a její strukturu. 
 

  

  227/2015 § 4 odst. 1 § 4 
(1) Systémem řízení bezpečnosti se rozumí souhrn plánovacích, 

rozhodovacích, organizačních, řídících, koordinačních, motivačních, 

informačních, kontrolních a vyhodnocovacích aktivit. Systém řízení 

bezpečnosti musí být úměrný nebezpečí závažné havárie, provozovaným 

činnostem a složitosti organizace řízení v objektu a musí být založen na 

posouzení rizik závažné havárie. Systém řízení bezpečnosti obsahuje 

část obecného systému řízení, která zahrnuje nastavení vhodné 

organizační struktury, stanovení povinností a odpovědností a definuje 

pravidla, způsoby a postupy řízení a zajištění zdrojů pro určování, 

provádění a prověřování správnosti politiky prevence závažných havárií.  
 

  

  227/2015 § 4 odst. 2 (2) V popisu systému řízení bezpečnosti se uvede  
a) charakteristika systému řízení bezpečnosti,  
b) údaje k jednotlivým tematickým oblastem systému řízení 

bezpečnosti, kterými jsou 
1. lidské zdroje v objektu a jejich řízení, 
2. řízení provozu objektu, 
3. řízení změn v objektu, 
4. havarijní plánování, 
5. sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou 

prevence závažných havárií a systémem řízení bezpečnosti a  
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Poznámka 
 

6. audit systému řízení bezpečnosti a politiky prevence 

závažných havárií. 
 

  227/2015 § 4 odst. 3 (3) Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti a struktura 

popisu jednotlivých tematických oblastí systému řízení bezpečnosti jsou 

stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce. 
 

  

Článek 9, odst. 1 Domino efekt 
1. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán s využitím informací, které 

získal od provozovatelů v souladu s články 7 a 10, nebo na základě 

žádosti o dodatečné informace od příslušného orgánu, nebo 

prostřednictvím kontrol podle článku 20, určil všechny závody s 

podlimitním či nadlimitním množstvím nebo skupiny závodů, u nichž 

mohou být riziko nebo následky závažné havárie zvýšeny v důsledku 

zeměpisné polohy a blízkosti takových závodů a jejich soupisů 

nebezpečných látek. 

224/2015 
 

§ 7 odst. 1  § 7 
Zařazení objektu do příslušné skupiny pro případ domino efektu 
(1) Krajský úřad určí na základě  
a) informací obsažených v návrzích na zařazení předložených podle 

§ 5 odst. 3 a protokolech o nezařazení předložených podle § 4 

odst. 3,  
b) dodatečných informací vyžádaných od provozovatelů a uživatelů 

objektu, nebo 
c) informací získaných při kontrolách prováděných podle § 39  
objekty, u kterých může dojít k domino efektu, a rozhodne o zařazení 

těchto objektů do skupiny A nebo do skupiny B. Při zařazování objektu 

do příslušné skupiny pro případ domino efektu postupuje krajský úřad 

podle § 6 odst. 3 obdobně. 
 

PT  

Článek 9, odst. 2 2. Má-li příslušný orgán dodatečné informace k informacím, které 

provozovatel poskytl podle čl. 7 odst. 1 písm. g), zpřístupní je tomuto 

provozovateli, je-li to potřebné pro použití tohoto článku. 

224/2015 
 

§ 7 odst. 2 (2) Krajský úřad poskytne provozovateli nebo uživateli objektu 

určeného podle odstavce 1 informace o bezprostředním okolí tohoto 

objektu, včetně informací o sousedních objektech, zjištěných podle 

odstavce 1. 
 

PT  

Článek 9, odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby si provozovatelé závodů určených podle 

odstavce 1: 
a) vyměňovali odpovídající informace, které jim umožní zohlednit 

povahu a rozsah celkového nebezpečí závažné havárie podle potřeby ve 

svých politikách prevence závažných havárií, v systémech řízení 

bezpečnosti, v bezpečnostních zprávách a vnitřních havarijních plánech, 

a aby 
b) spolupracovali na informování veřejnosti a sousedních provozů mimo 

oblast působnosti této směrnice a na poskytování informací orgánu 
odpovědnému za přípravu vnějších havarijních plánů. 

224/2015 
 

§ 7 odst. 3 (3) Krajský úřad může provozovatelům a uživatelům objektů určených 

podle odstavce 1 uložit povinnost vzájemné výměny údajů nutných pro 

řízení rizika v těchto objektech. 
 

PT  

  

  224/2015 
 

§ 7 odst. 4 (4) Provozovatel využije údaje získané na základě odstavců 2 a 3 při 

posouzení rizik závažné havárie, zpracování bezpečnostního programu, 

bezpečnostní zprávy, vnitřního havarijního plánu, podkladů pro 

stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního 

plánu a poskytování informací podle tohoto zákona. 
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Poznámka 
 

Článek 10, odst. 

1 
Bezpečnostní zpráva 
1. Členské státy vyžadují od provozovatele závodu s nadlimitním 

množstvím, aby vypracoval bezpečnostní zprávu pro účely: 
a) prokázání, že podle informací stanovených v příloze III byla zavedena 

politika prevence závažných havárií a systém řízení bezpečnosti pro její 

provádění; 
b) prokázání, že byla zjištěna nebezpečí závažné havárie a určeny možné 

scénáře závažných havárií a byla provedena nezbytná opatření k 

zabránění těmto haváriím a omezení jejich následků pro lidské zdraví a 

životní prostředí; 
c) prokázání, že při návrhu, stavbě, provozu a údržbě jakéhokoli 

zařízení, skladovacího zařízení, vybavení a infrastruktury spojené s 

jejich provozem, které představují nebezpečí závažné havárie uvnitř 

závodu, byly dodrženy přiměřená bezpečnost a spolehlivost; 
d) prokázání, že byly vypracovány vnitřní havarijní plány a poskytnuty 

informace umožňující vypracování vnějšího havarijního plánu; 
e) zajištění dostatečného informování příslušného orgánu pro přijetí 

rozhodnutí o umístění nových činností nebo rozvojových aktivit v okolí 

stávajících závodů. 

224/2015 
 

§ 12 odst. 1 § 12 
Bezpečnostní zpráva 
(1) Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B zpracuje na základě 

posouzení rizik závažné havárie bezpečnostní zprávu.  
 

PT  

224/2015 
 

§ 12 odst. 2 (2) Bezpečnostní zpráva obsahuje 
a) základní informace o objektu, 
b) technický popis objektu, 
c) informace o složkách životního prostředí v okolí objektu, 
d) posouzení rizik závažné havárie, 
e) popis zásad, cílů a politiky prevence závažných havárií, 
f) popis systému řízení bezpečnosti, 
g) popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení vzniku 

a následků závažné havárie, 
h) závěrečné shrnutí a 
i) jmenovitě uvedené právnické a fyzické osoby, které se podílely na 

vypracování bezpečnostní zprávy.  
 

  

224/2015 
 

§ 12 odst. 3 (3) V bezpečnostní zprávě provozovatel dále  
a) stanoví zásady bezpečnosti a spolehlivosti přiměřené zjištěnému 

nebezpečí při stavbě, provozu a údržbě jakéhokoli zařízení, jeho 

vybavení a infrastruktury spojené s jeho provozem, které 

představují nebezpečí závažné havárie,  
b) vypracuje zásady vnitřního havarijního plánu a poskytne informace 

umožňující vypracování vnějšího havarijního plánu, ve kterých 

zahrne bezpečnostní opatření vztahující se k možnému vzniku 

domino efektu, aby bylo možno provést opatření nezbytná 

v případě vzniku závažné havárie a 
c) zajistí odpovídající informování příslušných orgánů veřejné správy 

a dotčených obcí pro přijetí rozhodnutí z hlediska rozvoje nových 

činností nebo rozvoje v okolí stávajících objektů. 
 

  

Článek 10, odst. 

2 
2. Bezpečnostní zpráva musí obsahovat alespoň údaje a informace 

uvedené v příloze II. Musí jmenovitě uvádět příslušné organizace, které 

se na vypracování zprávy podílely. 

224/2015 
 

§ 12 odst. 2 (2) Bezpečnostní zpráva obsahuje 
a) základní informace o objektu, 
b) technický popis objektu, 
c) informace o složkách životního prostředí v okolí objektu, 
d) posouzení rizik závažné havárie, 
e) popis zásad, cílů a politiky prevence závažných havárií, 
f) popis systému řízení bezpečnosti, 
g) popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení vzniku 

a následků závažné havárie, 
h) závěrečné shrnutí a 
i) jmenovitě uvedené právnické a fyzické osoby, které se podílely na 

vypracování bezpečnostní zprávy.  

PT  
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  224/2015 
 

§ 12 odst. 6 (6) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti obsahu bezpečnostní 

zprávy a její strukturu. 
 

  

  227/2015 § 6  § 6 
Náležitosti obsahu bezpečnostní zprávy a její struktura 
Náležitosti obsahu bezpečnostní zprávy a její struktura včetně obsahu 

jejích jednotlivých částí jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce. 
 

  

Článek 10, odst. 

3 
3. Bezpečnostní zpráva musí být zaslána příslušnému orgánu v těchto 

lhůtách: 
a) za nové závody v přiměřené době před začátkem stavby nebo provozu 
nebo před úpravami vedoucími ke změně soupisu nebezpečných látek; 
b) za stávající závody s nadlimitním množstvím do 1. června 2016; 
c) za jiné závody do dvou let ode dne, k němuž se na dotyčný závod 

začne vztahovat tato směrnice. 

224/2015 
 

§ 12 odst. 5 (5) Provozovatel předloží návrh bezpečnostní zprávy ke schválení 

krajskému úřadu do 9 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

krajského úřadu o zařazení objektu do skupiny B. 
 

PT  

  224/2015 
 

§ 32 odst. 1  § 32 
(1) Provozovatel nového objektu zařazeného podle § 31 odst. 2 zpracuje 

bezpečnostní program nebo bezpečnostní zprávu a jejich návrh předloží 

ke schválení krajskému úřadu nejpozději 5 měsíců před uvedením 

nového objektu do zkušebního provozu; v případě, že se zkušební 

provoz neprovádí, provozovatel předloží návrh bezpečnostního 

programu nebo bezpečnostní zprávy ke schválení krajskému úřadu ve 

stejné lhůtě před uvedením do užívání podle stavebního zákona16). 
 
16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

  

  224/2015 
 

§ 32 odst. 2 (2) Provozovatel nesmí nový objekt uvést do zkušebního provozu před 

nabytím právní moci rozhodnutí krajského úřadu o schválení 

bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy; v případě, že se 

zkušební provoz neprovádí, provozovatel předloží pravomocné 

rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostního programu nebo 

bezpečnostní zprávy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podle 
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Poznámka 
 

stavebního zákona16). Provozovatel nesmí nový objekt uvést do užívání 

bez pravomocného rozhodnutí o schválení bezpečnostního programu 

nebo bezpečnostní zprávy.  
 
16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

  224/2015 
 

§ 55 odst. 5 

písm. b) 
(5) Zjistí-li provozovatel na základě přezkumu seznamu zpracovaného 

podle zákona č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, provedeného podle odstavce 4, že se mění 

podmínky pro zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B 

uvedené v § 5 odst. 1 nebo 2 tohoto zákona, zpracuje a předloží 

krajskému úřadu  
b) bezpečnostní program nebo bezpečnostní zprávu a krajskému úřadu 

a hasičskému záchrannému sboru kraje vnitřní havarijní plán 

a podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro 
zpracování vnějšího havarijního plánu do 2 let ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 
 

  

  224/2015 
 

§ 55 odst. 6 (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt podle 

zákona č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, přezkoumá seznam zpracovaný podle zákona 

č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, a zajistí aktualizaci protokolu o nezařazení zpracovaného podle 

zákona č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, pokud nesplňuje požadavky tohoto zákona, 

a aktualizovaný protokol o nezařazení, pokud jsou splněny podmínky 

uvedené v § 4 odst. 3 tohoto zákona, předloží krajskému úřadu do 1 roku 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Zjistí-li právnická nebo 

podnikající fyzická osoba na základě přezkumu seznamu provedeného 

podle věty první, že splňuje podmínky pro zařazení objektu do skupiny 

A nebo do skupiny B uvedené v § 5 odst. 1 nebo 2 tohoto zákona, 

zpracuje a předloží krajskému úřadu návrh na zařazení do 1 roku ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona a dále postupuje podle odstavce 5 

písm. b) obdobně. 
 

  

  224/2015 
 
9936 
 

§ 55 odst. 7 (7) Uživatel objektu, na který se nevztahoval zákon č. 59/2006 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zpracuje 

seznam podle tohoto zákona a zjistí-li na jeho základě, že jsou splněny 

podmínky pro zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B 

uvedené v § 5 odst. 1 nebo 2 tohoto zákona, zpracuje a předloží 

krajskému úřadu návrh na zařazení do 1 roku ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona a dále postupuje podle odstavce 5 písm. b) obdobně. 

Zjistí-li na základě seznamu, že nejsou splněny podmínky pro zařazení 
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
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odst., písm., atd.) 
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Poznámka 
 

objektu do skupiny A nebo do skupiny B uvedené v § 5 odst. 1 nebo 2 

tohoto zákona, zpracuje protokol o nezařazení podle tohoto zákona a, 

pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 4 odst. 3 tohoto zákona, 

předloží jej krajskému úřadu do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 
 

Článek 10, odst. 

4 
4. Odstavce 1, 2 a 3 se nepoužijí, jestliže provozovatel již bezpečnostní 

zprávu zaslal na základě požadavků vnitrostátního práva před 1. 

červnem 2015 příslušnému orgánu a informace v ní obsažené splňují 

požadavky odstavců 1 a 2 a zůstávají beze změny. S cílem dodržet 

odstavce 1 a 2 provozovatel předloží všechny změněné části 

bezpečnostní zprávy ve formě schválené příslušným orgánem ve lhůtách 

stanovených v odstavci 3. 

224/2015 
 

§ 55 odst. 1 § 55  
Přechodná ustanovení 
(1) Objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B podle zákona 

č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky 

a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů 

v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění účinném přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za objekty zařazené do 

skupiny A nebo do skupiny B podle tohoto zákona. 
 

PT  

  224/2015 
 

§ 55 odst. 4 (4) Provozovatel přezkoumá seznam zpracovaný podle zákona 

č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, a zajistí a předloží krajskému úřadu aktualizaci návrhu na 

zařazení a bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy a zajistí 

a předloží krajskému úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje 

aktualizaci vnitřního havarijního plánu a podkladů pro stanovení zóny 

havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu do 

1. června 2016, pokud tyto dokumenty zpracované podle dosavadních 

právních předpisů nesplňují požadavky tohoto zákona a podmínky pro 

zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B podle tohoto zákona 

se nemění.  
 

  

Článek 10, odst. 

5 
5. Aniž je dotčen článek 11, provozovatel svou bezpečnostní zprávu 

pravidelně, a nejméně každých pět let, přezkoumá a v případě potřeby ji 

aktualizuje. 
Provozovatel rovněž bezpečnostní zprávu přezkoumá a v případě 

potřeby aktualizuje po závažné havárii ve svém závodě a kdykoli z 

vlastního podnětu nebo na žádost příslušného orgánu v případech, kdy je 

to odůvodněno novými skutečnostmi nebo novými technickými 

poznatky týkajícími se otázek bezpečnosti, například vyplývajícími z 

analýzy havárií, nebo pokud je to možné, „případů, kdy téměř došlo k 

havárii,“ a vývoje poznatků, které se týkají hodnocení nebezpečí. 
 
Aktualizovaná bezpečnostní zpráva nebo její aktualizované části musí 

být neprodleně zaslány příslušnému orgánu. 

224/2015 
 

§ 13 odst. 1 § 13 
Zpráva o posouzení bezpečnostní zprávy 
(1) Provozovatel zajistí posouzení bezpečnostní zprávy. Na základě 

tohoto posouzení zpracuje zprávu o posouzení bezpečnostní zprávy 

a návrh této zprávy předloží krajskému úřadu ke schválení 
a) nejpozději do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

o schválení bezpečnostní zprávy nebo rozhodnutí o schválení 

předchozí zprávy o jejím posouzení, 
b) kdykoliv na základě vlastní iniciativy nebo na žádost krajského 

úřadu v případech odůvodněných novými skutečnostmi nebo s 
ohledem na nové technické poznatky týkající se otázek 

bezpečnosti, analýzy havárií, nehod a skoronehod nebo poznatků v 

hodnocení zdrojů rizika. 

PT  
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Poznámka 
 

  224/2015 
 

§ 13 odst. 2 (2) Provozovatel uvede ve zprávě o posouzení bezpečnostní zprávy 
a) seznam změn provedených v objektu, 
b) souhrnný vliv provedených změn na bezpečnost provozu a 
c) závěr o potřebě provést aktualizaci bezpečnostní zprávy nebo věcné 

a odborné zdůvodnění, že nenastala potřeba provést aktualizaci 

bezpečnostní zprávy. 
 

  

  224/2015 
 

§ 14 odst. 3 (3) Provozovatel bezodkladně zajistí aktualizaci bezpečnostní zprávy 

a tuto aktualizaci předloží ke schválení krajskému úřadu do 6 měsíců 

ode dne nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu o schválení 

zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy, pokud potřeba jejího 

provedení vyplývá ze závěru zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy 

podle § 13 odst. 2 písm. c).  
 

  

Článek 10, odst. 

6 
6. Než provozovatel zahájí stavbu nebo provoz nebo v případech 

uvedených v odst. 3 písm. b) a c) a v odstavci 5 tohoto článku, příslušný 

orgán v přiměřené době od obdržení zprávy sdělí provozovateli závěr 

svého prošetření bezpečnostní zprávy a tam, kde je to vhodné, v souladu 

s článkem 19 zakáže uvedení dotyčného závodu do provozu nebo jeho 

další provozování. 

224/2015 
 

§ 20 odst. 1 § 20 
Rozhodnutí o návrhu bezpečnostní dokumentace 
(1) Krajský úřad rozhodne na základě posudku a vyjádření dotčených 

orgánů, dotčených obcí a připomínek veřejnosti o schválení návrhu 

bezpečnostní dokumentace do 45 dnů ode dne doručení posudku. 

PT  

  224/2015 
 

§ 20 odst. 2 (2) V případě, že návrh bezpečnostní dokumentace nesplňuje požadavky 

tohoto zákona a právního předpisu přijatého k jeho provedení, krajský 

úřad vyzve provozovatele k odstranění zjištěných nedostatků a stanoví 

lhůtu k jejich odstranění. Krajský úřad návrh bezpečnostní dokumentace 

předložený po odstranění zjištěných nedostatků neprodleně zašle 

zpracovateli posudku, který změny provedené v návrhu bezpečnostní 

dokumentace ve lhůtě stanovené krajským úřadem zohlední ve 

zpracovaném posudku. Se změnami provedenými v návrhu bezpečnostní 

dokumentace krajský úřad seznámí dotčené orgány a dotčené obce.  
 

  

  224/2015 
 

§ 32 odst. 1  § 32 
(1) Provozovatel nového objektu zařazeného podle § 31 odst. 2 zpracuje 

bezpečnostní program nebo bezpečnostní zprávu a jejich návrh předloží 

ke schválení krajskému úřadu nejpozději 5 měsíců před uvedením 

nového objektu do zkušebního provozu; v případě, že se zkušební 

provoz neprovádí, provozovatel předloží návrh bezpečnostního 

programu nebo bezpečnostní zprávy ke schválení krajskému úřadu ve 

stejné lhůtě před uvedením do užívání podle stavebního zákona16). 
 
16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 

ID 
Ustanovení (§, 
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Poznámka 
 

  224/2015 
 

§ 32 odst. 2 (2) Provozovatel nesmí nový objekt uvést do zkušebního provozu před 

nabytím právní moci rozhodnutí krajského úřadu o schválení 

bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy; v případě, že se 

zkušební provoz neprovádí, provozovatel předloží pravomocné 

rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostního programu nebo 

bezpečnostní zprávy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podle 

stavebního zákona16). Provozovatel nesmí nový objekt uvést do užívání 

bez pravomocného rozhodnutí o schválení bezpečnostního programu 

nebo bezpečnostní zprávy.  
 
16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

  

  224/2015 
 
9936 
 

§ 49 odst. 6 (6) Krajský úřad rozhodne o zákazu užívání objektu nebo jeho částí, 

pokud opatření přijatá provozovatelem k prevenci závažných havárií 

a omezení jejich následků na životy a zdraví lidí a zvířat, životní 

prostředí nebo majetek, včetně opatření k nápravě uložených 

provozovateli podle § 42 odst. 1, mají vážné nedostatky. Krajský úřad 

rozhodne o zákazu užívání objektu nebo jeho částí, pokud provozovatel 

prokazatelně neplní povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na jeho 

základě ve stanovených lhůtách a na požadované odborné úrovni a 

pokud v důsledku toho hrozí závažné poškození nebo ohrožení života a 
zdraví lidí a zvířat, životního prostředí nebo škoda na majetku nebo k 

nim již došlo. 
 

  

Článek 11 Změna zařízení, závodu nebo skladovacího zařízení 
Při změně zařízení, závodu, skladovacího zařízení nebo procesu anebo 

povahy, fyzikální formy nebo množství nebezpečných látek, které by 

mohly významně ovlivnit nebezpečí závažné havárie nebo které by 

mohly způsobit přeměnu závodu s podlimitním množstvím na závod s 

nadlimitním množstvím či opačně, členské státy zajistí, aby 

provozovatel přezkoumal, a je-li to nezbytné, aktualizoval oznámení, 

politiku prevence závažných havárií, systém řízení bezpečnosti a 

bezpečnostní zprávu a před provedením této změny uvědomil příslušný 

orgán o podrobnostech těchto aktualizací. 

224/2015 
 

§ 8 odst. 1 § 8 
Návrh na změnu zařazení objektu 
(1) Provozovatel předloží krajskému úřadu návrh na změnu zařazení 

objektu ze skupiny A do skupiny B nebo ze skupiny B do skupiny A 
(dále jen „návrh na změnu zařazení“) do 1 měsíce ode dne, kdy dojde k 

takové změně v druhu nebo množství nebezpečné látky umístěné v 

objektu, která může vést ke změně zařazení objektu do skupiny A nebo 

do skupiny B. O připravovaném návrhu na změnu zařazení uvědomí 

provozovatel krajský úřad před provedením těchto změn. Pro účely 

zpracování návrhu na změnu zařazení a rozhodování o něm se § 5 odst. 

4 a 5 a § 6 odst. 1 použije obdobně. 
 

PT  

  224/2015 
 

§ 8 odst. 2 (2) Provozovatel navrhne krajskému úřadu vyřazení objektu ze skupiny 

A nebo ze skupiny B do 1 měsíce ode dne, kdy  
a) ukončil činnost v objektu, nebo 
b) dojde k takovému snížení množství nebezpečné látky umístěné 

v objektu, po kterém toto množství nedosahuje množství 

uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 2 tabulky I 

nebo II a součet poměrných množství nebezpečných látek 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 

ID 
Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

umístěných v objektu nedosahuje hodnoty 1; v tomto případě 

provozovatel postupuje podle § 4 odst. 1 až 3 obdobně. 
 

  224/2015 
 

§ 14 odst. 1 § 14 
Aktualizace bezpečnostního programu a bezpečnostní zprávy 
(1) Provozovatel objektu, u kterého dochází ke změně zařazení podle § 8 

odst. 1, zpracuje bezpečnostní program nebo bezpečnostní zprávu 

a jejich návrh předloží ke schválení krajskému úřadu ve lhůtách 

stanovených pro jeho předložení v § 10 odst. 5 nebo § 12 odst. 5.  
 

  

  224/2015 
 

§ 14 odst. 2 (2) Provozovatel bezodkladně zajistí aktualizaci bezpečnostního 

programu nebo bezpečnostní zprávy a tuto aktualizaci předloží ke 

schválení krajskému úřadu do 6 měsíců ode dne, kdy dojde k takové 
a) změně v druhu nebo množství nebezpečné látky umístěné v objektu 

přesahující 10 % dosavadního množství nebezpečné látky umístěné 

v objektu, která vede ke změně bezpečnosti užívání objektu, 
b) změně technologie, ve které je nebezpečná látka použita, která vede 

ke změně bezpečnosti užívání objektu, nebo  
c) organizační změně, která ovlivňuje systém řízení bezpečnosti. 
 

  

Článek 12, odst. 

1 
Havarijní plány 
1. Členské státy zajistí, aby pro všechny závody s nadlimitním 

množstvím: 
a) vypracoval provozovatel vnitřní havarijní plán s opatřeními, která 

mají být přijata uvnitř závodu; 
b) poskytl provozovatel příslušnému orgánu nezbytné informace, aby 

mu umožnil vypracovat vnější havarijní plány; 
c) vypracovaly orgány určené pro tento účel členským státem vnější 

havarijní plán opatření, která mají být provedena mimo závod, a to do 

dvou let od obdržení nezbytných informací od provozovatele podle 
písmene b). 

224/2015 
 

§ 23 odst. 1 (1) Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B zpracuje vnitřní 

havarijní plán, ve kterém stanoví opatření přijímaná uvnitř objektu při 

vzniku závažné havárie za účelem zmírnění jejích následků na životy 
a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek.  
 
 
 

PT  

  224/2015 
 

§ 26 odst. 1 § 26 
(1) Pro objekty zařazené do skupiny B se stanoví zóna havarijního 

plánování a zpracovává vnější havarijní plán. 
 

  

  224/2015 
 

§ 27 odst. 1 § 27 
(1) Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B zpracuje podklady 

pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího 

havarijního plánu.  
 

  

  224/2015 
 

§ 29 odst. 1 § 29  
(1) Hasičský záchranný sbor kraje zpracuje postupem stanoveným 

zákonem o integrovaném záchranném systému15) vnější havarijní plán. 

Hasičský záchranný sbor kraje vyžaduje při zpracování vnějšího 
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havarijního plánu součinnost orgánů kraje a obcí a dalších subjektů, je-li 
to nezbytné.  
 
15) Zákon č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 

  224/2015 
 

§ 29 odst. 2 (2) Hasičský záchranný sbor kraje zpracuje vnější havarijní plán do 2 let 

ode dne stanovení zóny havarijního plánování podle § 28 odst. 1.  
 

  

Článek 12, odst. 

2 
2. Provozovatelé splní povinnosti stanovené v odst. 1 písm. a) a b) v 
těchto lhůtách: 
a) za nové závody v přiměřené době před začátkem provozu nebo před 

úpravami vedoucími ke změně soupisu nebezpečných látek; 
b) za stávající závody s nadlimitním množstvím do 1. června 2016, 

pokud vnitřní havarijní plán vypracovaný dříve na základě požadavků 

vnitrostátního práva, informace obsažené v tomto plánu a informace 

uvedené v odst. 1 písm. b) tohoto článku nesplňují požadavky tohoto 

článku a nezůstávají beze změny; 
c) za jiné závody do dvou let ode dne, k němuž se na dotyčný závod 

začne vztahovat tato směrnice. 

224/2015 
 

§ 23 odst. 6 (6) Provozovatel předloží vnitřní havarijní plán do 3 měsíců ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostní 

dokumentace podle § 20 odst. 1 krajskému úřadu k evidenci a uložení 

a hasičskému záchrannému sboru kraje pro účely zpracování vnějšího 

havarijního plánu. 
 

PT  

  224/2015 
 

§ 27 odst. 3 (3) Provozovatel předloží podklady podle odstavce 2 krajskému úřadu 

a hasičskému záchrannému sboru kraje současně s předložením návrhu 

bezpečnostní zprávy podle § 12 odst. 5.  
 

  

  224/2015 
 

§ 32 odst. 4 (4) Provozovatel nového objektu zařazeného do skupiny B zpracuje a ve 

lhůtě uvedené v odstavci 3 předloží krajskému úřadu a hasičskému 

záchrannému sboru kraje vnitřní havarijní plán a podklady pro stanovení 

zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu.  
 

  

  224/2015 
 

§ 55 odst. 4 (4) Provozovatel přezkoumá seznam zpracovaný podle zákona 

č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, a zajistí a předloží krajskému úřadu aktualizaci návrhu na 

zařazení a bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy a zajistí 

a předloží krajskému úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje 

aktualizaci vnitřního havarijního plánu a podkladů pro stanovení zóny 

havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu do 

1. června 2016, pokud tyto dokumenty zpracované podle dosavadních 

právních předpisů nesplňují požadavky tohoto zákona a podmínky pro 

zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B podle tohoto zákona 

se nemění.  
 

  

  224/2015 
 

§ 55 odst. 5 

písm. b) 
(5) Zjistí-li provozovatel na základě přezkumu seznamu zpracovaného 

podle zákona č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, provedeného podle odstavce 4, že se mění 

podmínky pro zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B 
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uvedené v § 5 odst. 1 nebo 2 tohoto zákona, zpracuje a předloží 

krajskému úřadu  
b) bezpečnostní program nebo bezpečnostní zprávu a krajskému úřadu 

a hasičskému záchrannému sboru kraje vnitřní havarijní plán 

a podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro 

zpracování vnějšího havarijního plánu do 2 let ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 
 

  224/2015 
 

§ 55 odst. 6 (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt podle 

zákona č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, přezkoumá seznam zpracovaný podle zákona 

č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, a zajistí aktualizaci protokolu o nezařazení zpracovaného podle 

zákona č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, pokud nesplňuje požadavky tohoto zákona, 

a aktualizovaný protokol o nezařazení, pokud jsou splněny podmínky 

uvedené v § 4 odst. 3 tohoto zákona, předloží krajskému úřadu do 1 roku 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Zjistí-li právnická nebo 

podnikající fyzická osoba na základě přezkumu seznamu provedeného 

podle věty první, že splňuje podmínky pro zařazení objektu do skupiny 

A nebo do skupiny B uvedené v § 5 odst. 1 nebo 2 tohoto zákona, 

zpracuje a předloží krajskému úřadu návrh na zařazení do 1 roku ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona a dále postupuje podle odstavce 5 

písm. b) obdobně. 
 

  

  224/2015 
 

§ 55 odst. 7 (7) Uživatel objektu, na který se nevztahoval zákon č. 59/2006 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zpracuje 

seznam podle tohoto zákona a zjistí-li na jeho základě, že jsou splněny 

podmínky pro zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B 

uvedené v § 5 odst. 1 nebo 2 tohoto zákona, zpracuje a předloží 

krajskému úřadu návrh na zařazení do 1 roku ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona a dále postupuje podle odstavce 5 písm. b) obdobně. 

Zjistí-li na základě seznamu, že nejsou splněny podmínky pro zařazení 

objektu do skupiny A nebo do skupiny B uvedené v § 5 odst. 1 nebo 2 

tohoto zákona, zpracuje protokol o nezařazení podle tohoto zákona a, 

pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 4 odst. 3 tohoto zákona, 

předloží jej krajskému úřadu do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 
 

  

Článek 12, odst. 

3 
3. Havarijní plány musí být vypracovány s cílem 
a) omezit rozsah nehod a zvládat je tak, aby se minimalizoval účinek a 

omezila škoda na lidském zdraví, životním prostředí a majetku; 
b) provádět nezbytná opatření k ochraně lidského zdraví a životního 

prostředí před účinky závažných havárií; 

224/2015 
 

§ 23 odst. 2 (2) Vnitřní havarijní plán obsahuje 
a) jména, příjmení a funkční zařazení fyzických osob, které jsou 

provozovatelem pověřeny k realizaci preventivních bezpečnostních 

opatření,  
b) scénáře možných havárií, scénáře odezvy na možné havárie, 

PT  
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c) sdělovat nezbytné informace veřejnosti a službám nebo orgánům 

oblasti, kterých se to týká; 
d) zajistit obnovu a vyčištění životního prostředí po závažné havárii. 
Havarijní plány musí obsahovat informace stanovené v příloze IV. 

scénáře řízení odezvy na možné havárie a matice odpovědnosti za 

jednotlivé fáze odezvy na možné havárie,  
c) popis možných následků závažné havárie,  
d) popis činností nutných ke zmírnění následků závažné havárie,  
e) přehled ochranných zásahových prostředků, se kterými 

provozovatel disponuje,  
f) způsob vyrozumění dotčených orgánů a varování osob,  
g) opatření pro výcvik a plán havarijních cvičení,  
h) opatření k podpoře zmírnění následků závažné havárie mimo 

objekt, při zohlednění dopravní a technické infrastruktury, sídelních 

útvarů, významných krajinných prvků, zvláště chráněných území a 

území soustavy NATURA 2000 a 
i) přehled sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému 

a dalších subjektů podílejících se na řešení závažné havárie.  
 

  224/2015 
 

§ 23 odst. 3 (3) Provozovatel na základě rozhodnutí krajského úřadu zahrne do 

vnitřního havarijního plánu preventivní bezpečnostní opatření vztahující 

se k možnému vzniku domino efektu. 
 

  

  224/2015 
 

§ 23 odst. 8 (8) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti obsahu vnitřního 

havarijního plánu a jeho strukturu.  
 

  

  227/2015 § 10 odst. 1 § 10 
Náležitosti obsahu vnitřního havarijního plánu a jeho struktura 
(1) Vnitřní havarijní plán je písemný dokument, který stanoví 
a) způsob zajištění havarijní připravenosti, včetně informačních, 

materiálních, ekonomických a lidských zdrojů pro případ vzniku 

závažné havárie, 
b) způsob zvládání možných závažných havárií, 
c) opatření zajišťující vhodný monitoring následků závažné havárie 

a sanaci místa závažné havárie a 
d) způsob dokumentace protokolů, změn a aktualizací. 
 

  

  227/2015 § 10 odst. 2 (2) Struktura vnitřního havarijního plánu včetně obsahu jeho 

jednotlivých částí je stanovena v příloze č. 8 k této vyhlášce. 
 

  

  224/2015 
 

§ 27 (2) Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování 

vnějšího havarijního plánu obsahují 
a) identifikační údaje provozovatele,  
b) jméno a příjmení fyzické osoby odpovědné za zpracování těchto 

podkladů,  
c) popis závažné havárie, která může vzniknout v objektu a jejíž 

následky se mohou projevit mimo objekt provozovatele,  
d) přehled možných následků závažné havárie na životy a zdraví lidí 
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a zvířat, životní prostředí a majetek, včetně způsobů účinné 

ochrany před těmito následky,  
e) přehled preventivních bezpečnostních opatření vedoucích ke 

zmírnění následků závažné havárie,  
f) seznam a popis technických prostředků využitelných při 

odstraňování následků závažné havárie, které jsou umístěny mimo 

objekt provozovatele,  
g) opatření k podpoře nápravných opatření mimo objekt, včetně 

opatření ke zvládnutí možných scénářů stanovených v bezpečnostní 

zprávě a zohledňující možné kumulativní jevy, včetně těch, jež 

mají následky na životní prostředí, konkrétní informace o 

sousedních objektech, o havárii a o žádoucím chování veřejnosti v 
případě havárie a 

h) další nezbytné údaje vyžádané krajským úřadem, zejména 

podrobnější specifikaci technických prostředků na odstraňování 

následků závažné havárie, podrobnější plán únikových cest 

a evakuačních prostorů, a dále údaje vyžádané hasičským 

záchranným sborem kraje podle zákona o integrovaném 

záchranném systému15). 
 
15) Zákon č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 

  224/2015 
 

§ 27 odst. 4 (4) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti obsahu podkladů pro 

stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního 

plánu, jejich strukturu a způsob jejich zpracování. 
 

  

  227/2015 § 11 odst. 1 § 11  
Náležitosti obsahu podkladů pro stanovení zóny havarijního 

plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu, jejich struktura 
a způsob jejich zpracování 
(1) Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování 

vnějšího havarijního plánu zpracuje provozovatel objektu zařazeného do 

skupiny B na základě výsledků hodnocení scénářů závažných havárií 

podle § 2 a 3, zvláště se zřetelem k umístěným nebezpečným látkám 

a s ohledem na následky závažné havárie na životy a zdraví lidí a zvířat, 

životní prostředí a majetek. 
 

  

  227/2015 § 11 odst. 2 (2) Náležitosti obsahu podkladů pro stanovení zóny havarijního 

plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu a jejich struktura 

včetně obsahu jejich jednotlivých částí jsou stanoveny v příloze č. 9 

k této vyhlášce.  
 

  

  224/2015 
  

§ 29 odst. 5 (5) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti obsahu vnějšího 

havarijního plánu a jeho strukturu. 
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  226/2015 § 6 odst. 1 § 6 

Náležitosti obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktura 
(1) Náležitosti obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktura jsou 

uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. 
 

  

Článek 12, odst. 

4 
4. Členské státy zajistí, aby vnitřní havarijní plány stanovené touto 

směrnicí byly vypracovány po projednání s pracovníky uvnitř závodu, 

včetně dlouhodobého subdodavatelského personálu. 

224/2015 
 

§ 23 odst. 4 Vnitřní havarijní plán 
(4) Provozovatel je povinen zpracovat vnitřní havarijní plán v 

součinnosti se zaměstnanci objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny 

B a stanovit v něm opatření uvnitř objektu nebo zařízení při vzniku 

závažné havárie vedoucí ke zmírnění jejích dopadů 
 

PT  

Článek 12, odst. 

5 
5. Členské státy zajistí, aby se dotčená veřejnost měla možnost vyjádřit 

k vnějším havarijním plánům při jejich přípravě nebo k jejich podstatné 

změně. 

224/2015 
 

§ 29 odst. 3 
 

(3) Krajský úřad zajistí veřejné projednání vnějšího havarijního plánu 

a jeho aktualizace. Pro postup při veřejném projednání vnějšího 

havarijního plánu a jeho aktualizace se použije ustanovení § 17 

obdobně. 
 

PT  

Článek 12, odst. 

6 
6. Členské státy zajistí, aby provozovatelé a určené orgány ve vhodných 

odstupech ne delších než tři roky přezkoumávali, zkoušeli, a je-li to 
nezbytné, aktualizovali vnitřní a vnější havarijní plány. Přezkoumání 

bere v úvahu změny, ke kterým došlo v dotyčných závodech nebo 

pohotovostních službách, nové technické poznatky a poznatky týkající 

se reakce na závažné havárie. 
Pokud jde o vnější havarijní plány, berou členské státy zřetel na potřebu 

usnadnit větší spolupráci při pomocných akcích civilní ochrany v 

případě závažných havárií. 

224/2015 
 

§ 25 odst. 1 § 25 
(1) Provozovatel prověří vnitřní havarijní plán z hlediska jeho 
aktuálnosti do 3 let ode dne jeho předložení krajskému úřadu, a poté 

vždy nejméně jednou za 3 roky.  
 
 
 
 

PT  

  224/2015 
 

§ 25 odst. 2 (2) Provozovatel zajistí aktualizaci vnitřního havarijního plánu  
a) po každé změně druhu nebo množství nebezpečné látky umístěné 

v objektu přesahující 10 % dosavadního množství nebezpečné látky 

umístěné v objektu, pokud tato změna vede ke změně bezpečnosti 

užívání objektu, 
b) po každé změně technologie, ve které je nebezpečná látka použita, 

pokud tato změna vede ke změně bezpečnosti užívání objektu, nebo  
c) při organizačních a technických změnách, pokud tyto změny 

ovlivňují systém řízení bezpečnosti a účinnost vnitřního havarijního 

plánu. 
 

  

  224/2015 
 

§ 25 odst. 3 (3) Provozovatel předloží aktualizaci vnitřního havarijního plánu do 

1 měsíce ode dne, kdy nastala některá ze skutečností uvedených 

v odstavci 2, krajskému úřadu k evidenci a uložení a hasičskému 

záchrannému sboru kraje.  
 

  

  224/2015 
 

§ 29 (4) Hasičský záchranný sbor kraje prověří vnější havarijní plán z 

hlediska jeho aktuálnosti nejméně jednou za 3 roky.  
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Článek 12, odst. 

7 
7. Členské státy zajistí, aby provozovatel a popřípadě příslušný orgán 

určený pro tento účel neprodleně použili havarijní plány, když dojde k 

závažné havárii nebo k nekontrolované události, u které by se podle její 

povahy mohlo důvodně očekávat, že k závažné havárii povede. 
 

224/2015 
 

§ 24 odst. 1 § 24 
(1) Provozovatel postupuje podle vnitřního havarijního plánu v případě, 

kdy k závažné havárii již došlo, její vznik již nelze odvrátit nebo její 

vznik lze důvodně očekávat.  
 

PT  

Článek 12, odst. 

8 
8. Příslušný orgán může na základě informací obsažených v 

bezpečnostní zprávě rozhodnout, s uvedením důvodů svého rozhodnutí, 

že se požadavek na vypracování vnějšího havarijního plánu podle 

odstavce 1 nepoužije. 

224/2015 
 

§ 30 odst. 1 § 30 
(1) Jestliže krajský úřad dojde s ohledem na informace obsažené 

v bezpečnostní zprávě a podkladech pro stanovení zóny havarijního 

plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu k závěru, že za 

hranicemi objektu zařazeného do skupiny B nehrozí nebezpečí závažné 

havárie, může rozhodnout, že pro tento objekt nebude stanovovat zónu 

havarijního plánování a hasičský záchranný sbor kraje nebude 

zpracovávat vnější havarijní plán. 
 

PT  

Článek 13, odst. 

1 
Územní plánování 
1. Členské státy zajistí, aby se v jejich politikách územního plánování 

nebo jiných souvisejících politikách braly v úvahu cíle prevence 

závažných havárií a omezení následků takových havárií pro lidské 

zdraví a životní prostředí. Tyto cíle sledují prostřednictvím kontrol: 
a) umístění nových závodů; 
b) změny závodů podle článku 11; 
c) nové rozvojové aktivity v okolí závodů, jako jsou dopravní cesty, 

místa sloužící veřejnosti a obytné oblasti, pokud umístění nebo výstavba 

mohou způsobit nebo zvýšit riziko závažné havárie nebo zhoršit její 

následky. 

183/2006  
ve znění 

350/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 76 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 76  
(1) Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich 

užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území 

lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, 

nestanoví-li zákon jinak.  
 
 

PT  

  183/2006 § 84 odst. 1 (1) Územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad na základě 

územního řízení nebo zjednodušeného územního řízení. 
 

  

  183/2006  
ve znění 

350/2012 
 

§ 77 odst. 1, 

písm. a) 
(1) Územním rozhodnutím je rozhodnutí o 
a) umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění 

stavby"), 
 

  

  183/2006 
ve znění 

191/2008  
 

§ 4 odst. 1 (1) Orgány územního plánování a stavební úřady přednostně využívají 

zjednodušující postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co 

nejméně zatěžovány a aby v případě, kdy lze za podmínek tohoto zákona 

vydat v dané věci, zejména u jednoduchých staveb, pouze jedno 

rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru. Pokud je spolu se 
stavbou hlavní předmětem žádosti nebo ohlášení soubor staveb, stavební 

úřad všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní. Stanoví-li tak 
tento zákon, mohou orgány územního plánování a stavební úřady uzavřít 

s žadatelem veřejnoprávní smlouvu místo vydání správního rozhodnutí. 

Tím nesmí být dotčena práva a oprávněné zájmy dotčených osob a 

zájmy dotčených orgánů3). 
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3) § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 

  183/2006 
ve znění 

350/2012 
 

§ 4 odst. 2 2) Orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné 

součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle 

zvláštních právních předpisů4). Dotčené orgány vydávají 
a) pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona závazná stanoviska5) na 

základě zvláštních právních předpisů, která nejsou samostatným 

rozhodnutím ve správním řízení, nestanoví-li tyto zvláštní právní 

předpisy jinak, 
b) pro postupy podle tohoto zákona, které nejsou správním řízením, 

stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním 

řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak; stanoviska jsou 

závazným podkladem pro politiku územního rozvoje a pro opatření 

obecné povahy vydávaná podle tohoto zákona. 
Závazná stanoviska dotčených orgánů pro potřeby správních řízení 

podle tohoto zákona a stanoviska dotčených orgánů, která jsou 

závazným podkladem pro potřeby jiných postupů podle tohoto zákona, 

uplatňují dotčené orgány podle zvláštních právních předpisů a podle 

tohoto zákona. 
 
4) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 

a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o 

změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů.  
5) § 149 zákona č. 500/2004 Sb. 
 

  

  224/2015 § 49 odst. 2 (2) Krajský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných   
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 havárií při projednávání územně plánovací dokumentace, v územním 

řízení, popřípadě ve stavebním řízení a v řízení o odstranění stavby 

podle stavebního zákona16), pokud je jeho předmětem objekt zařazovaný 

do skupiny A nebo do skupiny B. 
 
16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

  224/2015 
 
9936 
 

§ 49 odst. 3 (3) Krajský úřad vydá na základě posouzení rizik závažné havárie a jeho 
posudku závazné stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí 

v územním řízení nebo ve stavebním řízení, v řízení o odstranění stavby 

anebo v řízení o dodatečném povolení stavby podle stavebního zákona16) 
v případě, že územní rozhodnutí nebylo vydáno, v němž stanoví 

podmínky pro umístění nového objektu nebo jeho uvedení do 

zkušebního provozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz 

neprovádí.  
 
16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

  

Článek 13, odst. 

2 
2. Členské státy zajistí, aby jejich politika územního plánování a jiné 

související politiky a postupy provádění těchto politik braly z 

dlouhodobého hlediska v úvahu: 
a) potřebu udržovat vhodné bezpečnostní vzdálenosti mezi závody, na 

které se vztahuje tato směrnice, a obytnými oblastmi, budovami a 

plochami sloužícími veřejnosti, rekreačními oblastmi, a pokud možno, 

důležitými dopravními cestami; 
b) potřebu chránit oblasti hodnotné z hlediska ochrany přírody, které se 
nacházejí v blízkosti závodů, případně prostřednictvím vhodných 

bezpečnostních vzdáleností nebo jiných příslušných opatření; 
c) v případě stávajících závodů potřebu dalších technických opatření 

podle článku 5 tak, aby se nezvyšovala rizika pro lidské zdraví a životní 

prostředí. 

224/2015 
 

§ 49 odst. 2 (2) Krajský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných 

havárií při projednávání územně plánovací dokumentace, v územním 

řízení, popřípadě ve stavebním řízení a v řízení o odstranění stavby 

podle stavebního zákona16), pokud je jeho předmětem objekt zařazovaný 

do skupiny A nebo do skupiny B. 
 
16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

PT  

  224/2015 
 

§ 49 odst. 3 (3) Krajský úřad vydá na základě posouzení rizik závažné havárie a jeho 

posudku závazné stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí 

v územním řízení nebo ve stavebním řízení, v řízení o odstranění stavby 

anebo v řízení o dodatečném povolení stavby podle stavebního zákona16) 
v případě, že územní rozhodnutí nebylo vydáno, v němž stanoví 

podmínky pro umístění nového objektu nebo jeho uvedení do 

zkušebního provozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz 

neprovádí.  
 
16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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  224/2015 

 
9936 
 

§ 49 odst. 4 (4) Krajský úřad zajišťuje, aby se braly v úvahu cíle prevence závažných 

havárií a omezení jejich následků při  
a) umístění nových objektů,  
b) provádění změn existujících objektů a   
c) udržování vzájemných odstupů mezi objekty a obytnými oblastmi, 

budovami a oblastmi navštěvovanými veřejností, hlavními 

dopravními trasami, rekreačními oblastmi a územími chráněnými 

podle jiných právních předpisů22), a to při územním plánování 

podle stavebního zákona16).  
 
16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
22) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 
 

  

Článek 13, odst. 

3 
3. Členské státy zajistí, aby všechny příslušné orgány a plánovací 

orgány, které odpovídají za rozhodování v této oblasti, zavedly vhodné 

konzultační postupy pro usnadnění provádění politik podle odstavce 1. 
Postupy se stanoví tak, aby poskytovatelé poskytli dostatek informací o 

rizicích vyplývajících ze závodu a aby byly při přijímání rozhodnutí k 

dispozici technické informace o těchto rizicích buď pro konkrétní 

případ, nebo na základě obecných kritérií. 
Členské státy zajistí, aby provozovatelé závodů s podlimitním 

množstvím poskytli na žádost příslušného orgánu dostatek informací o 

rizicích vyplývajících ze závodu, které jsou nezbytné pro účely 

územního plánování. 

183/2006 
ve znění 

350/2012  

§ 4 odst. 2 2) Orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné 

součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle 

zvláštních právních předpisů4). Dotčené orgány vydávají 
c) pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona závazná stanoviska5) na 

základě zvláštních právních předpisů, která nejsou samostatným 

rozhodnutím ve správním řízení, nestanoví-li tyto zvláštní právní 

předpisy jinak, 
d) pro postupy podle tohoto zákona, které nejsou správním řízením, 

stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním 

řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak; stanoviska jsou 

závazným podkladem pro politiku územního rozvoje a pro opatření 

obecné povahy vydávaná podle tohoto zákona. 
Závazná stanoviska dotčených orgánů pro potřeby správních řízení 

podle tohoto zákona a stanoviska dotčených orgánů, která jsou 

závazným podkladem pro potřeby jiných postupů podle tohoto zákona, 

uplatňují dotčené orgány podle zvláštních právních předpisů a podle 

tohoto zákona. 
 
4) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 

a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 

PT  
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předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o 

změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů.  
5) § 149 zákona č. 500/2004 Sb. 
 

  224/2015 
 

§ 31 odst. 1 § 31  
(1) Provozovatel, který bude zřizovat nový objekt nebo jeho část 

výstavbou nebo změnou užívání dokončené stavby (dále jen „nový 

objekt“), zpracuje za podmínek stanovených v § 5 odst. 1 a 2 návrh na 

zařazení a posouzení rizik závažné havárie a předloží je krajskému úřadu 

souběžně s podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění 

nového objektu, popřípadě žádosti o vydání stavebního povolení nebo 

žádosti o dodatečné povolení stavby v případě, že se územní rozhodnutí 

nevydává, stavebnímu úřadu podle stavebního zákona16). Pro zpracování 

návrhu na zařazení a posouzení rizik závažné havárie se použijí § 5 

odst. 4 a 5 a § 9 odst. 1 a 2 obdobně. 
 
16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

  

  224/2015 
 

§ 31 odst. 2 (2) Krajský úřad posoudí návrh na zařazení předložený provozovatelem 

podle odstavce 1 a rozhodne o zařazení objektu do skupiny A nebo do 

skupiny B. Pro zařazení do skupiny A nebo do skupiny B se § 6 odst. 3 

použije obdobně. 
 

  

  224/2015 
 

§ 31 odst. 3 (3) Krajský úřad zajistí zpracování posudku k posouzení rizik závažné 

havárie předloženého provozovatelem podle odstavce 1 pověřenou 

právnickou osobou. Při zpracování posudku k posouzení rizik závažné 

havárie se postupuje podle § 18 a 19 obdobně, lhůta pro zpracování 

posudku však nesmí být delší než 20 dnů; v odůvodněných, zejména 

složitých případech může být tato lhůta prodloužena, nejdéle však 

o dalších 20 dnů.  
 

  

  224/2015 
 
9936 

§ 49 odst. 3  (3) Krajský úřad vydá na základě posouzení rizik závažné havárie a 

jeho posudku závazné stanovisko, které je podkladem pro vydání 

rozhodnutí v územním řízení nebo ve stavebním řízení, v řízení o 
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 odstranění stavby anebo v řízení o dodatečném povolení stavby podle 

stavebního zákona16) v případě, že územní rozhodnutí nebylo vydáno, v 

němž stanoví podmínky pro umístění nového objektu nebo jeho uvedení 

do zkušebního provozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz 

neprovádí.  
 
16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

Článek 13, odst. 

4 
4. Požadavky odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku se použijí, aniž jsou 

dotčeny směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 
13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a 

soukromých záměrů na životní prostředí (1), směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování 

vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (2) a jiné 

příslušné právní předpisy Unie. Členské státy mohou za účelem plnění 

požadavků tohoto článku a požadavků uvedených právních předpisů 

stanovit koordinované nebo společné postupy, mimo jiné proto, aby se 

předešlo zbytečným duplicitním posouzením nebo konzultacím. 

183/2006 § 1 odst. 1 § 1 
Předmět úpravy  
(1) Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle 

a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, 

nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj 

území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto 

zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, 

podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné 

infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační 

požadavky pro územně plánovací činnost.  
 

PT  

  183/2006 
ve znění 

191/2008 

§ 4 odst. 1 (1) Orgány územního plánování a stavební úřady přednostně využívají 

zjednodušující postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co 

nejméně zatěžovány a aby v případě, kdy lze za podmínek tohoto zákona 

vydat v dané věci, zejména u jednoduchých staveb, pouze jedno 

rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru. Pokud je spolu se 

stavbou hlavní předmětem žádosti nebo ohlášení soubor staveb, stavební 

úřad všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní. Stanoví-li tak 
tento zákon, mohou orgány územního plánování a stavební úřady uzavřít 

s žadatelem veřejnoprávní smlouvu místo vydání správního rozhodnutí. 

Tím nesmí být dotčena práva a oprávněné zájmy dotčených osob a 

zájmy dotčených orgánů3). 
 
3) § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  
 

  

  183/2006 
ve znění 

350/2012 

§ 4 odst. 2 2) Orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné 

součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle 

zvláštních právních předpisů4). Dotčené orgány vydávají 
e) pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona závazná stanoviska5) na 

základě zvláštních právních předpisů, která nejsou samostatným 

rozhodnutím ve správním řízení, nestanoví-li tyto zvláštní právní 

předpisy jinak, 
f) pro postupy podle tohoto zákona, které nejsou správním řízením, 

stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním 

řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak; stanoviska jsou 
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závazným podkladem pro politiku územního rozvoje a pro opatření 

obecné povahy vydávaná podle tohoto zákona. 
Závazná stanoviska dotčených orgánů pro potřeby správních řízení 

podle tohoto zákona a stanoviska dotčených orgánů, která jsou 

závazným podkladem pro potřeby jiných postupů podle tohoto zákona, 

uplatňují dotčené orgány podle zvláštních právních předpisů a podle 

tohoto zákona. 
 
4) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 

a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o 

změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů.  
5) § 149 zákona č. 500/2004 Sb. 
 

  100/2001 
ve znění 

93/2004 

§ 1 odst. 1 § 1  
Předmět úpravy  
(1) Zákon v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje 
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen 

"posuzování vlivů na životní prostředí") a postup fyzických osob, 

právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných celků 

(obcí a krajů) při tomto posuzování.  
  
1) Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých 

veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (85/337/EHS).  
Směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, kterou se mění 

směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných 

a soukromých záměrů na životní prostředí.  
Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 
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2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní 

prostředí. 
  100/2001

ve znění 

93/2004 

§ 1 odst. 2 (2) Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně 

vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně 

ovlivnit životní prostředí.  
 

  

Článek 14, odst. 

1 
Informování veřejnosti 
1. Členské státy zajistí, aby veřejnost měla trvale přístup k informacím 

stanoveným v příloze V, a to včetně informací v elektronické podobě. 

Informace musí být podle potřeby aktualizovány, a to i v případě změn 

podle článku 11. 

224/2015 
 

§ 34 odst. 1 § 34 
(1) Každý se může na krajský úřad obrátit s žádostí o poskytnutí 

informace o objektu zařazeném do skupiny A nebo do skupiny B 
postupem stanoveným zákonem o právu na informace o životním 

prostředí19). 
 
19) Zákon č. 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 

PT  

  224/2015 
 

§ 35 odst. 1 § 35 
(1) Krajský úřad ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje 

a provozovatelem zpracuje pro objekty zařazené do skupiny A nebo do 

skupiny B jasně a srozumitelně formulovanou informaci o nebezpečí 

závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních 

bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě 

vzniku závažné havárie podle zákona o právu na informace o životním 

prostředí20). Tuto informaci krajský úřad vždy zpřístupní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 
 

20) § 10a zákona č. 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

  

  224/2015 
 

§ 35 odst. 6 

písm. a) 
(6) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) náležitosti obsahu informace podle odstavce 1 a rozsah, ve kterém 

se zpracovává pro objekty zařazené do skupiny A a pro objekty 

zařazené do skupiny B a 
 

  

Článek 14, odst. 

2 
2. Pro všechny závody s nadlimitním množstvím členské státy dále 

zajistí, aby: 
a) všechny osoby, které mohou být postiženy závažnou havárií, 

pravidelně a v nejvhodnější možné formě dostávaly jasné a srozumitelné 

informace o bezpečnostních opatřeních a žádoucím chování v případě 

závažné havárie, aniž by o to musely žádat; 
 

224/2015 
 

§ 35 odst. 2 (2) Krajský úřad poskytne veřejnosti v zóně havarijního plánování 

informaci zpracovanou podle odstavce 1 pro objekt zařazený do skupiny 

B nejméně jednou za 5 let. Pokud se informace týká objektu zařazeného 
do skupiny B určeného zároveň podle § 7 odst. 1, krajský úřad zajistí 

poskytnutí této informace rovněž provozovatelům všech budov nebo 

zařízení navštěvovaných veřejností, zejména školských, zdravotnických 

a sociálních zařízení, a sousedních objektů, které jsou v zóně havarijního 

plánování umístěny.  
 

PT  

  224/2015 
 

§ 35 odst. 6 

písm. b)  
(6) Prováděcí právní předpis stanoví 
b) způsob poskytnutí informace zpracované podle odstavce 1 pro 

objekt zařazený do skupiny B veřejnosti. 
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  228/2015 § 3 odst. 1 § 3 

Způsob poskytnutí informace zpracované pro objekt zařazený do 

skupiny B veřejnosti v zóně havarijního plánování 
(1) Veřejnosti v zóně havarijního plánování poskytne krajský úřad 

informaci zpracovanou pro objekt zařazený do skupiny B v rozsahu 
stanoveném v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce v listinné podobě. 

Podnikatelům, kteří mají v zóně havarijního plánování umístěno sídlo 

nebo provozovnu, může krajský úřad tuto informaci namísto poskytnutí 

v listinné podobě doručit prostřednictvím datové schránky, mají-li ji tito 
podnikatelé zpřístupněnu. 
 

  

 b) s výhradou čl. 22 odst. 3 byla veřejnosti na vyžádání zpřístupněna 

bezpečnostní zpráva; v případech, kdy se použije čl. 22 odst. 3, musí být 

zpřístupněna upravená zpráva, například mající podobu všeobecně 

srozumitelného shrnutí, které obsahuje přinejmenším obecné informace 

o nebezpečích závažné havárie a možných účincích na lidské zdraví a 

životní prostředí v případě závažné havárie; 

224/2015 
 

§ 34 odst. 1 § 34 
(1) Každý se může na krajský úřad obrátit s žádostí o poskytnutí 

informace o objektu zařazeném do skupiny A nebo do skupiny B 

postupem stanoveným zákonem o právu na informace o životním 

prostředí19). 
 
19) Zákon č. 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 

  

  224/2015 
 

§ 34 odst. 2 (2) Krajský úřad může za podmínek stanovených zákonem o právu na 

informace o životním prostředí11) poskytnutí požadované informace 

odepřít. Krajský úřad odepře poskytnout seznam a schválenou 

bezpečnostní dokumentaci v rozsahu, v němž do ní bylo veřejnosti 

odepřeno nahlédnutí podle § 17 odst. 4.  
 
11) § 8 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
 

  

 c) s výhradou čl. 22 odst. 3 byl veřejnosti na vyžádání zpřístupněn 

soupis nebezpečných látek. 
 

224/2015 
 

§ 34 odst. 1 § 34 
(1) Každý se může na krajský úřad obrátit s žádostí o poskytnutí 

informace o objektu zařazeném do skupiny A nebo do skupiny B 

postupem stanoveným zákonem o právu na informace o životním 

prostředí19). 
 
19) Zákon č. 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 

  

  224/2015 
 

§ 34 odst. 2 (2) Krajský úřad může za podmínek stanovených zákonem o právu na 

informace o životním prostředí11) poskytnutí požadované informace 

odepřít. Krajský úřad odepře poskytnout seznam a schválenou 

bezpečnostní dokumentaci v rozsahu, v němž do ní bylo veřejnosti 

odepřeno nahlédnutí podle § 17 odst. 4.  
 
11) § 8 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 
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prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 Informace, které mají být poskytnuty podle prvního pododstavce písm. 
a) tohoto odstavce, musí zahrnovat přinejmenším informace uvedené v 

příloze V. V případě závodů, na něž se vztahuje článek 9, musí být tyto 

informace obdobně poskytnuty všem budovám a plochám sloužícím 

veřejnosti, včetně škol a nemocnic, a sousedním závodům. Členské státy 

zajistí, aby informace byly poskytovány alespoň každých pět let a aby 

byly přezkoumávány a podle potřeby aktualizovány, a to i v případě 

změn podle článku 11. 

224/2015 
 

§ 35 odst. 6 

písm. a) 
(6) Prováděcí právní předpis stanoví 
b) náležitosti obsahu informace podle odstavce 1 a rozsah, ve kterém 

se zpracovává pro objekty zařazené do skupiny A a pro objekty 

zařazené do skupiny B a 
 

  

  224/2015 
 

§ 35 odst. 2 (2) Krajský úřad poskytne veřejnosti v zóně havarijního plánování 

informaci zpracovanou podle odstavce 1 pro objekt zařazený do skupiny 

B nejméně jednou za 5 let. Pokud se informace týká objektu zařazeného 

do skupiny B určeného zároveň podle § 7 odst. 1, krajský úřad zajistí 

poskytnutí této informace rovněž provozovatelům všech budov nebo 

zařízení navštěvovaných veřejností, zejména školských, zdravotnických 

a sociálních zařízení, a sousedních objektů, které jsou v zóně havarijního 

plánování umístěny. 
 

  

  224/2015 
 

§ 35 odst. 6 

písm. b)  
(6) Prováděcí právní předpis stanoví 
b) způsob poskytnutí informace zpracované podle odstavce 1 pro 

objekt zařazený do skupiny B veřejnosti. 
 

  

  228/2015 § 3 odst. 2 (2) Byl-li objekt zařazený do skupiny B, pro který byla informace 

zpracována, zároveň určen krajským úřadem podle § 7 odst. 1 zákona, 

doručí krajský úřad informaci zpracovanou pro tento objekt v rozsahu 
stanoveném v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce prostřednictvím datové 

schránky rovněž provozovatelům všech budov nebo zařízení 

navštěvovaných veřejností, zejména školských a zdravotnických 

zařízení a zařízení sociálních služeb, a sousedních objektů, které jsou 

v zóně havarijního plánování umístěny; nemají-li tito provozovatelé 

datovou schránku zpřístupněnu, krajský úřad jim tuto informaci 

poskytne v listinné podobě. 
 

  

Článek 14, odst. 

3 
3. Členské státy poskytují jiným členským státům, jež by mohly být 

dotčeny přeshraničními účinky závažné havárie v některém ze závodů s 

nadlimitním množstvím, dostatečné informace, aby dotčené členské 

státy mohly případně uplatnit veškerá související ustanovení článků 12 a 

13 a tohoto článku. 

224/2015 
 

§ 35 odst. 4 (4) V případech, kdy by následky závažné havárie v okolí objektu 

zařazeného do skupiny B nebo v důsledku domino efektu mohly 

přesáhnout hranice státu, krajský úřad poskytne ministerstvu dostatečné 

informace, aby sousední státy mohly případně uplatnit připomínky při 

zpracování změn bezpečnostní zprávy, havarijních plánů nebo informace 

zpracovávané podle odstavce 1. 
 

PT  

  224/2015 § 35 odst. 5 (5) Ministerstvo poskytuje státům, které by mohly být dotčeny následky   
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 závažné havárie, informace zpracované a poskytnuté krajským úřadem. 
 

Článek 14, odst. 

4 
4. Pokud dotyčný členský stát rozhodl, že závod v blízkosti území 

druhého členského státu nemůže způsobit nebezpečí závažné havárie za 

jeho hranicemi podle čl. 12 odst. 8, a proto se od něj nepožaduje, aby 

vypracovával vnější havarijní plán podle čl. 12 odst. 1, uvědomí o svém 

odůvodněném rozhodnutí druhý členský stát. 

224/2015 
 

§ 30 odst. 1 § 30 
(1) Jestliže krajský úřad dojde s ohledem na informace obsažené 

v bezpečnostní zprávě a podkladech pro stanovení zóny havarijního 

plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu k závěru, že za 

hranicemi objektu zařazeného do skupiny B nehrozí nebezpečí závažné 

havárie, může rozhodnout, že pro tento objekt nebude stanovovat zónu 

havarijního plánování a hasičský záchranný sbor kraje nebude 

zpracovávat vnější havarijní plán. 
 

PT  

  224/2015 
 

§ 30 odst. 2 (2) Krajský úřad zašle kopii rozhodnutí podle odstavce 1 ministerstvu, 

hasičskému záchrannému sboru kraje, dotčeným orgánům a dotčeným 

obcím. 
 

  

  224/2015 
 

§ 30 odst. 3 (3) Jestliže se rozhodnutí krajského úřadu podle odstavce 1 týká objektu, 

který se nachází v blízkosti území sousedního státu, ministerstvo 

uvědomí o tomto rozhodnutí tento sousední stát. 
 

  

Článek 15, odst. 
1 

Projednání s veřejností a účast veřejnosti na rozhodování 
1. Členské státy zajistí, aby se dotčená veřejnost měla možnost včas 

vyjádřit ke konkrétním jednotlivým projektům týkajícím se: 
a) plánování nových závodů uvedených v článku 13; 
b) významných změn závodů podle článku 11, vztahují-li se na změnu 

povinnosti stanovené v článku 13, pokud jde o územní plánování; 
c) nových rozvojových aktivit v okolí závodů, pokud umístění nebo 

výstavba mohou podle článku 13 zvýšit riziko závažné havárie nebo 
zhoršit její následky. 

100/2001 
ve znění 

39/2015 

§ 6 odst. 7 (7) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené 

územní samosprávné celky mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení 

příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. 

K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet. 

PT  

  100/2001 
ve znění 

39/2015 

§ 8 odst. 3 (3) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené 

územní samosprávné celky se mohou vyjádřit k dokumentaci u 

příslušného úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o 

dokumentaci. K vyjádřením zaslaným po lhůtě úřad nemusí přihlížet.  
 

  

  100/2001 
ve znění 

39/2015 

§ 9 odst. 8 (8) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené 

územní samosprávné celky mohou zaslat příslušnému úřadu písemné 

vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o 

něm, popřípadě se k němu vyjádřit na veřejném projednání podle § 17. 
K vyjádřením zaslaným po uplynutí této lhůty úřad při dalším postupu 

nemusí přihlížet.  
 

  

  100/2001 
ve znění 

39/2015 

§ 9c odst. 1 § 9c  
(1) Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k 

záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění 

informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce, nestanoví-li zvláštní právní 
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předpis či správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení lhůtu 

delší.  
 

  183/2006 
ve znění 

350/2012 

§ 20 odst. 1 § 20  
Zveřejňování písemností  
(1) Příslušný správní orgán musí veřejnosti a dotčeným orgánům zajistit 

možnost seznámit se s návrhy zadání územně plánovací dokumentace 

nebo zprávy o jejím uplatňování ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky.  
 

  

  183/2006 § 22 odst. 1 § 22  
Veřejné projednání  
(1) Veřejné projednání při pořizování územně plánovací dokumentace 

nařizuje pořizovatel. Je-li to účelné nebo vyžaduje-li to rozsah řešeného 

území, nařídí pořizovatel více veřejných projednání na jím určených 

místech. Pro počítání lhůt stanovených zákonem je rozhodný den konání 

posledního veřejného projednání.  
  

  

  183/2006  § 22 odst. 3 (3) Při veřejném projednání se stanoviska, námitky a připomínky 

uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem 

osoby, která je uplatňuje, a připojí se k záznamu o průběhu veřejného 

projednání. Stanoviska, námitky a připomínky podané písemně před 

veřejným projednáním se v záznamu uvedou s odkazem na jejich znění, 

které se k záznamu připojí.  
 

  

  183/2006 
ve znění 

350/2012 

§ 89 odst. 1 § 89  
Závazná stanoviska, námitky a připomínky  
(1) Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle 

§ 4 odst. 4, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při 

ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí 

být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim 

nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná 

stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků 

řízení uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.  
 

  

Článek 15, odst. 

2 
2. Pokud jde o konkrétní jednotlivé projekty uvedené v odstavci 1, musí 

být následující informace sděleny veřejnosti v počátečním stádiu 

rozhodovacího procesu nebo nejpozději, jakmile je možné tyto 

informace rozumně poskytnout, a to prostřednictvím veřejného 

oznámení nebo jinými vhodnými prostředky jako například 

elektronickými médii, jsou-li k dispozici: 
a) obsah konkrétního projektu; 
b) případně skutečnost, že projekt podléhá posouzení vnitrostátních nebo 

přeshraničních vlivů na životní prostředí nebo konzultacím mezi 

členskými státy podle čl. 14 odst. 3; 

100/2001 
ve znění 

93/2004 

§ 6 odst. 1 § 6  
Oznámení 
(1) Ten, kdo hodlá provést záměr (dále jen "oznamovatel"), je povinen 

předložit oznámení záměru (dále jen "oznámení") příslušnému úřadu. 

Pokud je záměr navrhován na území více krajů, zasílá oznamovatel 

oznámení Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo"). 

V tomto případě ministerstvo rozhodne o tom, který krajský úřad je 

příslušný k provedení posouzení, a postoupí mu neprodleně oznámení 

k dalšímu řízení.  
  

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 

ID 
Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

c) údaje o příslušném orgánu odpovědném za vydání rozhodnutí, od 

kterého je možné obdržet příslušné informace a na který se lze obracet s 

připomínkami či dotazy, a údaje o lhůtách pro podávání připomínek či 

dotazů; 
d) povaha možných rozhodnutí nebo návrh rozhodnutí, je-li k dispozici; 
e) informace o tom, kdy, kde a jakým způsobem budou příslušné 

informace zpřístupněny; 
f) podrobné podmínky účasti veřejnosti a konzultací stanovené podle 

odstavce 7 tohoto článku. 

 

  100/2001 
ve znění 

216/2007 

§ 6 odst. 6 (6) Pokud oznámení splňuje náležitosti podle odstavce 4 nebo odstavce 
5 věty první, zajistí příslušný úřad do 7 pracovních dnů ode dne jeho 

obdržení zveřejnění informace o oznámení podle § 16 a na internetu 
vždy zveřejní alespoň textovou část oznámení. Příslušný úřad v téže 

lhůtě zašle kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním 

úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Orgán kraje v 

přenesené působnosti (dále jen "orgán kraje") v téže lhůtě zašle kopii 

oznámení ministerstvu.  
 

  

  100/2001 
ve znění 

93/2004 

§ 16 odst. 1 § 16  
Zveřejnění informací o dokumentech pořízených v průběhu 

posuzování a o veřejných projednáních  
(1) Příslušný úřad zajistí zveřejnění informace o  
a) oznámení a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,  
b) místě a času konání veřejného projednání podle tohoto zákona,  
c) vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění,  
d) dokumentaci a o tom, kdy a kde je možno do ní nahlížet,  
e) posudku a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,  
f) oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,  
g) návrhu koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,  
h) konzultaci při mezistátním posuzování.   
  

  

  100/2001 
ve znění 

93/2004 

§ 16 odst. 2 (2) Příslušný úřad dále zajistí zveřejnění závěru zjišťovacího řízení, 

stanoviska a stanoviska ke koncepci.  
 

  

  100/2001 
ve znění 

93/2004, 
39/2015 

§ 16 odst. 3 (3) Příslušný úřad zajistí zveřejnění informací a stanovisek uvedených 

v odstavcích 1 a 2  
a) na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků, a  
b) na internetu.  
 

  

  100/2001 
ve znění 

39/2015 

§ 9b odst. 1 § 9b  
(1) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení zveřejňuje 

postupem podle § 25 správního řádu spolu s oznámením o zahájení 

řízení  
a) žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr posouzený podle 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 

ID 
Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

tohoto zákona, případně záměr podléhající posuzování vlivů na 

životní prostředí přesahujících hranice České republiky, spolu 

s informací, kde lze nahlédnout do příslušné dokumentace pro 

navazující řízení,  
b) informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být 

v navazujícím řízení vydáno,  
c) informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořízenými 

v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16,  
d) informace o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle § 9c 

odst. 1 a podle zvláštních právních předpisů, kterými se rozumí 

především informace o místě a čase konání případného veřejného 

ústního jednání, o lhůtě pro uplatnění připomínek veřejnosti 

k záměru a o případných důsledcích zmeškání takové lhůty, 

informace o tom, zda a případně v jaké lhůtě může veřejnost 

nahlížet do podkladů rozhodnutí, o dotčených orgánech a 

informace o možnostech dotčené veřejnosti účastnit se navazujícího 

řízení podle § 9c odst. 3 a 4.  
Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce 

správního orgánu, který navazující řízení vede. Informace musí být 

vyvěšena po dobu 30 dnů.  
 

Článek 15, odst. 

3 
3. Pokud jde o konkrétní jednotlivé projekty uvedené v odstavci 1, 

zajistí členské státy, aby dotčené veřejnosti byly v přiměřených lhůtách 

zpřístupněny tyto informace: 
a) v souladu s vnitrostátními právními předpisy hlavní zprávy a 

doporučení adresované příslušnému orgánu v době, kdy byla dotčená 

veřejnost informována podle odstavce 2; 
b) v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze 

dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním 

prostředí ( 1 ) informace neuvedené v odstavci 2 tohoto článku, které 

jsou významné pro dané rozhodnutí a které se stanou dostupnými až po 

informování dotčené veřejnosti v souladu s uvedeným odstavcem. 

100/2001 
ve znění 

216/2007 

§ 6 odst. 6 (6) Pokud oznámení splňuje náležitosti podle odstavce 4 nebo odstavce 
5 věty první, zajistí příslušný úřad do 7 pracovních dnů ode dne jeho 

obdržení zveřejnění informace o oznámení podle § 16 a na internetu 
vždy zveřejní alespoň textovou část oznámení. Příslušný úřad v téže 

lhůtě zašle kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním 

úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Orgán kraje v 

přenesené působnosti (dále jen "orgán kraje") v téže lhůtě zašle kopii 

oznámení ministerstvu.  
  
 

PT  

  100/2001 
ve znění 

39/2015 

§ 7 odst. 6 (6) Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr nebo jeho změna nebudou 

posuzovány podle tohoto zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je 

prvním úkonem v řízení. V rozhodnutí se uvedou základní údaje o 

záměru v rozsahu bodů B.I.1. až B.I.4. a B.I.6. přílohy č. 3 k tomuto 
zákonu a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad 

uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Rozhodnutí se zveřejňuje 

způsobem podle § 16 a doručuje veřejnou vyhláškou. Právo podat 

odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená 

v § 3 písm. i) bodě 2. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží 

dotčená veřejnost v odvolání. 
 

  

  100/2001 § 8 odst. 2 (2) Pokud příslušný úřad dojde k závěru, že dokumentace neobsahuje   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 

ID 
Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

ve znění  
216/2007 

náležitosti na základě tohoto zákona, vrátí ji do 10 pracovních dnů ode 

dne, kdy mu byla doručena, oznamovateli; jinak ji v téže lhůtě zašle 

k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním 

samosprávným celkům a zajistí zveřejnění informace o dokumentaci 

podle § 16 a na internetu zveřejní vždy alespoň textovou část 

dokumentace. Příslušný úřad bez zbytečného odkladu doručí 

dokumentaci zpracovateli posudku o vlivech záměru na životní prostředí 

(dále jen "posudek").  
 

  100/2001 
ve znění 

93/2004 

§ 9 odst. 7 (7) Zpracovatel posudku zašle posudek příslušnému úřadu v 

dohodnutém počtu, termínu a formě. Pokud posudek splňuje náležitosti 
podle odstavce 2, zašle jej příslušný úřad do 10 pracovních dnů ode dne 

jeho obdržení oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným 

územním samosprávným celkům. V téže lhůtě zveřejní posudek na 

internetu a zajistí zveřejnění informace o posudku záměru podle § 16. 
Pokud posudek nesplňuje náležitosti podle tohoto zákona, příslušný úřad 

jej vrátí do 10 pracovních dnů ode dne obdržení zpracovateli posudku k 

doplnění nebo přepracování.  
 

  

Článek 15, odst. 

4 
4. Členské státy zajistí, aby dotčená veřejnost měla možnost vyjádřit 

příslušnému orgánu před přijetím rozhodnutí své připomínky a 
stanoviska ke konkrétnímu jednotlivému projektu, jak je uvedeno v 

odstavci 1, a aby byly výsledky konzultací konaných podle odstavce 1 

při přijímání rozhodnutí řádně zohledněny. 

100/2001 
ve znění 

39/2015 

§ 6 odst. 7 (7) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené 

územní samosprávné celky mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení 

příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. 

K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet. 

PT  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 

§ 7 odst. 3 

písm. c) 
(3) Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení a provádí se 

podle zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Při určování, zda 

záměr nebo změna záměru může mít významné vlivy na životní 

prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k  
c) obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených 

správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.  
 

  

  100/2001 
ve znění 

39/2015 

§ 8 odst. 3 (3) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené 

územní samosprávné celky se mohou vyjádřit k dokumentaci u 

příslušného úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o 

dokumentaci. K vyjádřením zaslaným po lhůtě úřad nemusí přihlížet.  
 

  

  100/2001 
ve znění 

216/2007 

§ 8 odst. 5 (5) Příslušný úřad může na základě obdržených vyjádření k dokumentaci 

nebo na základě doporučení zpracovatele posudku, nejdéle však do 40 

dnů ode dne, kdy byla dokumentace záměru doručena zpracovateli 
posudku, vrátit oznamovateli tuto dokumentaci k přepracování nebo 

doplnění. 
 

  

  100/2001 § 9 odst. 2 (2) Zpracovatel posudku zpracuje tento posudek na základě 

dokumentace, popřípadě oznámení a všech podaných vyjádření k nim. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 

ID 
Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

Náležitosti posudku jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu.  
 

  100/2001 
ve znění 

39/2015 

§ 9 odst. 8 (8) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené 

územní samosprávné celky mohou zaslat příslušnému úřadu písemné 

vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o 

něm, popřípadě se k němu vyjádřit na veřejném projednání podle § 17. 
K vyjádřením zaslaným po uplynutí této lhůty úřad při dalším postupu 

nemusí přihlížet.  
 

  

  100/2001 
ve znění 

93/2004 

§ 9 odst. 10 (10) Zpracovatel posudku vypořádá obdržená písemná vyjádření 

k posudku a vyjádření z veřejného projednání a na jejich základě 

popřípadě upraví návrh stanoviska. Toto vypořádání předá spolu 

s návrhem stanoviska příslušnému úřadu do 10 dnů po uplynutí lhůty 

podle odstavce 8. 
 

  

  100/2001 
ve znění 

39/2015 

§ 9b odst. 5 (5) Správní orgán při svém rozhodování v navazujícím řízení, pokud jde 

o podklady pro rozhodnutí, vychází také z dokumentace, popřípadě 

oznámení, připomínek veřejnosti, vyjádření dotčeného státu při 

mezistátním posuzování podle § 13 a výsledků veřejného ústního 

jednání, bylo-li konáno.  
 

  

Článek 15, odst. 

5 
5. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán při přijetí příslušných 

rozhodnutí zpřístupnil veřejnosti: 
a) obsah rozhodnutí a důvody, na nichž je založeno, včetně případných 

pozdějších aktualizací; 
b) výsledky konzultací konaných před přijetím rozhodnutí a vysvětlení, 

jakým způsobem byly tyto výsledky v daném rozhodnutí zohledněny. 

100/2001 
ve znění 

39/2015 

§ 7 odst. 4 (4) Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 45 dnů ode dne 

zveřejnění informace o oznámení podle § 16. Odůvodněný písemný 

závěr neprodleně zašle příslušný úřad oznamovateli a zveřejní jej podle 

§ 16.  
 

PT  

  100/2001 
ve znění 

39/2015 

§ 7 odst. 6 (6) Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr nebo jeho změna nebudou 

posuzovány podle tohoto zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je 

prvním úkonem v řízení. V rozhodnutí se uvedou základní údaje o 

záměru v rozsahu bodů B.I.1. až B.I.4. a B.I.6. přílohy č. 3 k tomuto 
zákonu a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad 

uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Rozhodnutí se zveřejňuje 

způsobem podle § 16 a doručuje veřejnou vyhláškou. Právo podat 

odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená 

v § 3 písm. i) bodě 2. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží 

dotčená veřejnost v odvolání. 
 

  

  100/2001 § 9 odst. 2 (2) Zpracovatel posudku zpracuje tento posudek na základě 

dokumentace, popřípadě oznámení a všech podaných vyjádření k nim. 

Náležitosti posudku jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu. 
 

  

  100/2001   
ve znění 

§ 9 odst. 10 (10) Zpracovatel posudku vypořádá obdržená písemná vyjádření 

k posudku a vyjádření z veřejného projednání a na jejich základě 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)

aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%252317'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%25239'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%252313'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%252316'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%252316'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%252316'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'


Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32012L0018_130227      str. 56 z 118   

Celex: 32012L0018 Lhůta pro implementaci 1.6.2015 Úřední věstník                     L 197 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Kristýna Přikrylová 8. 9. 2015 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí 

závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 8. 9. 2015 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 

ID 
Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

93/2004 popřípadě upraví návrh stanoviska. Toto vypořádání předá spolu 

s návrhem stanoviska příslušnému úřadu do 10 dnů po uplynutí lhůty 

podle odstavce 8. 
 

  100/2001 
ve znění 

39/2015 

§ 9a odst. 1 (1) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, popřípadě oznámení, 

posudku a veřejného projednání podle § 17 a vyjádření k nim 

uplatněných závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na 

životní prostředí (dále jen „stanovisko“) ve lhůtě do 30 dnů ode dne 

uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku. Náležitosti stanoviska jsou 

uvedeny v příloze č. 6 k tomuto zákonu. 
 

  

  100/2001 
ve znění 

39/2015 

§ 9a odst. 2 (2) Příslušný úřad zašle stanovisko oznamovateli, dotčeným správním 

úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistí jeho 

zveřejnění podle § 16. 
 

  

  100/2001 
ve znění 

39/2015 

§ 9c odst. 2 (2) Správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí uvede i vypořádání 

připomínek veřejnosti.  
 

  

Článek 15, odst. 

6 
6. Členské státy při vypracovávání obecných plánů či programů, které se 

týkají záležitostí uvedených v odst. 1 písm. a) nebo c), zajistí, aby 

veřejnost dostávala včasnou a účinnou možnost účasti na jejich přípravě 

a změně nebo přezkumu prostřednictvím postupů stanovených v čl. 2 

odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. 

května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a 

programů týkajících se životního prostředí ( 2 ). 
Členské státy určí veřejnost, která má právo účasti pro účely tohoto 
odstavce, včetně příslušných nevládních organizací, které splňují 

všechny příslušné požadavky vnitrostátního práva, jako například 

organizace prosazující ochranu životního prostředí. 
Tento odstavec se nevztahuje na plány a programy, u kterých se zapojení 

veřejnosti řídí směrnicí 2001/42/ES. 

183/2006 
ve znění 

350/2012 

§ 20 odst. 1 § 20  
Zveřejňování písemností  
(1) Příslušný správní orgán musí veřejnosti a dotčeným orgánům zajistit 

možnost seznámit se s návrhy zadání územně plánovací dokumentace 

nebo zprávy o jejím uplatňování ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky.  
 

PT  

  183/2006 § 22 odst. 3 (3) Při veřejném projednání se stanoviska, námitky a připomínky 

uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem 

osoby, která je uplatňuje, a připojí se k záznamu o průběhu veřejného 

projednání. Stanoviska, námitky a připomínky podané písemně před 

veřejným projednáním se v záznamu uvedou s odkazem na jejich znění, 

které se k záznamu připojí.  
 

  

Článek 15, odst. 

7 
7. Podrobnou úpravu informování veřejnosti a projednávání s dotčenou 

veřejností stanoví členské státy. 
Pro jednotlivé fáze se stanoví přiměřené lhůty tak, aby byl dostatek času 

na informování veřejnosti a aby dotčená veřejnost měla dostatek času na 

přípravu a účinnou účast na rozhodování ve věcech životního prostředí 

podle tohoto článku. 

100/2001 
ve znění 

93/2004 

§ 1 odst. 1 § 1  
Předmět úpravy  
(1) Zákon v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje 
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen 

"posuzování vlivů na životní prostředí") a postup fyzických osob, 

právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných celků 

PT  
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 
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odst., písm., atd.) 
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Poznámka 
 

(obcí a krajů) při tomto posuzování.  
 
1) Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých 

veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (85/337/EHS).  
Směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, kterou se mění 

směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných 

a soukromých záměrů na životní prostředí.  
Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 

2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní 

prostředí. 
 

Článek 16 Informace, které musí provozovatel poskytnout, a opatření, která musí 

být přijata po závažné havárii 
Členské státy zajistí, aby provozovatel, jakmile je to po závažné havárii 

možné, nejvhodnějšími prostředky: 
a) uvědomil příslušný orgán; 
 

224/2015 
 

§ 36 odst. 1 

písm. a) 
§ 36  
Hlášení a konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie 
(1) Provozovatel nebo uživatel objektu, ve kterém došlo k závažné 

havárii,  
a) bezodkladně ohlásí vznik závažné havárie příslušnému krajskému 

úřadu, České inspekci životního prostředí, příslušnému operačnímu 

a informačnímu středisku integrovaného záchranného systému15) 
a dotčeným obcím a 

 
15)Zákon č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

PT  

 b) sdělil příslušnému orgánu tyto informace, jakmile je má k dispozici: 
i) okolnosti havárie, 
ii) které nebezpečné látky byly přítomny, 
iii) dostupné údaje pro hodnocení účinků havárie na lidské zdraví, 

životní prostředí a majetek, 
iv) provedená havarijní opatření; 

224/2015 
 

§ 36 odst. 1 

písm. b) 
§ 36  
Hlášení a konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie 
(1) Provozovatel nebo uživatel objektu, ve kterém došlo k závažné 

havárii,  
b) zpracuje hlášení o vzniku závažné havárie a doručí jej krajskému 

úřadu do 24 hodin od vzniku závažné havárie. 

  

  224/2015 
 

§ 36 odst. 5 

písm. a) 
(5) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) náležitosti obsahu hlášení o vzniku závažné havárie a způsob jeho 

zpracování a 
 

  

  228/2015 § 4  § 4 
Náležitosti obsahu hlášení o vzniku závažné havárie a způsob jeho 

zpracování 
Hlášení o vzniku závažné havárie se zpracovává vyplněním formuláře 

uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce.  
 

  

  224/2015 
 

§ 36 odst. 2 (2) Provozovatel objektu, ve kterém došlo k závažné havárii, zpracuje 
konečnou zprávu o vzniku a dopadech závažné havárie, ve které uvede 

rovněž nápravná opatření přijatá ke zmírnění následků závažné havárie 

a preventivní opatření navrhovaná k zabránění jejímu opakování. 
 

  

 c) uvědomil příslušný orgán o zamýšlených opatřeních: 224/2015 § 36 odst. 3 (3) Provozovatel objektu, ve kterém došlo k závažné havárii, nejpozději   
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odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

i) ke zmírnění střednědobých a dlouhodobých účinků havárie, 
ii) k zamezení opakování havárie; 
 

 do 3 měsíců od vzniku závažné havárie předloží návrh konečné zprávy 

o vzniku a dopadech závažné havárie ke schválení krajskému úřadu.  
 

  224/2015 
 

§ 36 odst. 5 

písm. b) 
(5) Prováděcí právní předpis stanoví 
b) náležitosti obsahu konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné 

havárie a způsob jejího zpracování. 
 

  

  228/2015 § 5 odst. 1 § 5 
Náležitosti obsahu konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné 

havárie a způsob jejího zpracování 
(1) Konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie se zpracovává 

vyplněním formuláře uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce. 
 

  

 d) aktualizoval podané informace, jestliže další vyšetřování odhalí 

dodatečné skutečnosti, které mění danou informaci nebo učiněné závěry. 
224/2015 
 

§ 36 odst. 4 (4) Provozovatel objektu aktualizuje informace obsažené v konečné 

zprávě o vzniku a dopadech závažné havárie, jestliže další vyšetřování 

odhalí dodatečné skutečnosti, které mění tyto informace nebo učiněné 

závěry. Aktualizované informace předloží provozovatel bezodkladně ke 

schválení krajskému úřadu.  
 

  

Článek 17, písm. 

a) 
Opatření, která musí přijmout příslušný orgán po závažné havárii 
Po závažné havárii členské státy pověří příslušný orgán, aby 
a) zajistil, že se přijmou všechna naléhavá, střednědobá a dlouhodobá 

opatření, která se mohou ukázat jako nezbytná; 

224/2015 
 

§ 37 odst. 1 § 37 
Schvalování konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie 
(1) Krajský úřad rozhodne o schválení návrhu konečné zprávy o vzniku 

a dopadech závažné havárie.  
 
 
 
 
 

PT  

  224/2015 
 

§ 36 odst. 5 

písm. b) 
(5) Prováděcí právní předpis stanoví 
c) náležitosti obsahu konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné 

havárie a způsob jejího zpracování. 
 

  

  228/2015 § 5 odst. 1 § 5 
Náležitosti obsahu konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné 

havárie a způsob jejího zpracování 
(1) Konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie se zpracovává 

vyplněním formuláře uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce. 
 

  

Článek 17, písm. 

b) 
b) shromažďoval kontrolami, vyšetřováním nebo jinými vhodnými 

prostředky informace, které jsou nezbytné pro plnou analýzu 

technických, organizačních a řídících aspektů havárie; 

224/2015 
 

§ 36 odst. 3 (3) Provozovatel objektu, ve kterém došlo k závažné havárii, nejpozději 

do 3 měsíců od vzniku závažné havárie předloží návrh konečné zprávy 

o vzniku a dopadech závažné havárie ke schválení krajskému úřadu.  
 

PT  

  224/2015 
 

§ 36 odst. 4 (4) Provozovatel objektu aktualizuje informace obsažené v konečné 

zprávě o vzniku a dopadech závažné havárie, jestliže další vyšetřování 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 

ID 
Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

odhalí dodatečné skutečnosti, které mění tyto informace nebo učiněné 

závěry. Aktualizované informace předloží provozovatel bezodkladně ke 

schválení krajskému úřadu.  
 

  224/2015 
 

§ 39 odst. 1 § 39 
Orgány kontroly a předmět kontroly 
(1) Kontrolu podle tohoto zákona vykonávají Státní úřad inspekce práce 

a oblastní inspektoráty práce, Český báňský úřad a obvodní báňské 

úřady, krajské hygienické stanice a hasičské záchranné sbory krajů (dále 

jen „orgány integrované inspekce“), krajské úřady a Česká inspekce 

životního prostředí. 
 

  

  224/2015 
 

§ 39 odst. 2 (2) Kontrola vykonávaná podle tohoto zákona zahrnuje veškeré činnosti 

prováděné s cílem ověřit dodržování povinností stanovených tímto 

zákonem nebo uložených na základě tohoto zákona. 
 

  

Článek 17, písm. 

c) 
c) přijal vhodná ustanovení k zajištění toho, aby provozovatel činil 

všechna nezbytná nápravná opatření; 
224/2015 
 

§ 37 odst. 2 (2) V případě, že návrh konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné 

havárie nesplňuje požadavky tohoto zákona a právního předpisu 

přijatého k jeho provedení, zejména pokud jde o nápravná opatření 

přijatá ke zmírnění následků závažné havárie a preventivní opatření 

navrhovaná k zabránění jejímu opakování, krajský úřad vyzve 

provozovatele k odstranění zjištěných nedostatků a stanoví lhůtu k jejich 

odstranění.  
 

PT  

  224/2015 
 

§ 37 odst. 4 (4) Krajský úřad může na základě konečné zprávy o vzniku a dopadech 

závažné havárie uložit provozovateli povinnost zajistit aktualizaci 

bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy a tuto aktualizaci 

předložit ke schválení krajskému úřadu a stanovit k tomu lhůtu. Krajský 
úřad může rovněž uložit provozovateli povinnost zajistit aktualizaci 

vnitřního havarijního plánu a předložit ji krajskému úřadu k evidenci 

a uložení a hasičskému záchrannému sboru kraje.  
 

  

Článek 17, písm. 

d) 
d) vypracoval doporučení týkající se budoucích preventivních opatření a 224/2015 

 
§ 37 odst. 3 (3) Krajský úřad ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje 

zpracuje doporučení pro provozovatele týkající se budoucích 

preventivních opatření, která nejsou uvedena v konečné zprávě o vzniku 

a dopadech závažné havárie a která mohou vést ke zlepšení prevence 

závažné havárie. 
 

PT  

Článek 17, písm. 

e) 
e) informoval osoby, kterých by se havárie mohla týkat, o vzniklé 

havárii a případně o opatřeních přijatých ke zmírnění jejích následků. 
224/2015 
 

§ 38 odst. 1 § 38 
Informace o vzniku a dopadech závažné havárie 
(1) Krajský úřad zpracuje a po projednání v bezpečnostní radě kraje21) 
poskytne veřejnosti v zóně havarijního plánování informaci o vzniku 

a následcích závažné havárie a o nápravných opatřeních přijatých ke 

zmírnění jejích následků podle zákona o právu na informace o životním 

PT  
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Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
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Poznámka 
 

prostředí20). Krajský úřad vždy zpřístupní tuto informaci způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 
 

20) § 10a zákona č. 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
21) Zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

Článek 18, odst. 

1 
Informace, které musí členské státy poskytnout po závažné havárii 
1. Členské státy musí za účelem prevence a zmírnění závažných havárií 

uvědomit Komisi o závažných haváriích splňujících kritéria přílohy VI, 

ke kterým došlo na jejich území. Musí Komisi poskytnout tyto údaje: 
a) členský stát, název a adresu orgánu, který odpovídá za zprávu; 
b) datum, dobu a místo havárie včetně plného jména provozovatele a 

adresy daného závodu; 
c) stručný popis okolností havárie, včetně přítomných nebezpečných 

látek a bezprostředních účinků na lidské zdraví a životní prostředí; 
d) stručný popis přijatých nouzových opatření a preventivních opatření 

nezbytných k tomu, aby se zamezilo opakování havárie; 
e) výsledky jejich analýzy a doporučení. 

224/2015 
 

§ 38 odst. 3 (3) Ministerstvo za účelem prevence a zmírnění následků závažné 

havárie bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 roku od vzniku 

závažné havárie, uvědomí Evropskou komisi (dále jen „Komise“) 

o závažných haváriích splňující kritéria uvedená v části I přílohy č. 3 

k tomuto zákonu, a to v rozsahu vyplývajícím z části II přílohy č. 3 

k tomuto zákonu. 
 

PT  

  224/2015 
 

Příloha č. 3 
Část II 

ČÁST II 
Rozsah, ve kterém ministerstvo uvědomí Komisi o závažné havárii 

splňující kritéria uvedená v části I této přílohy 
Ministerstvo poskytne Komisi o závažné havárii, ke které došlo na 

území České republiky, tyto údaje: 
a) identifikační a kontaktní údaje ministerstva jako orgánu 

odpovědného za uvědomění Komise, 
b) datum a dobu, kdy k závažné havárii došlo, a místo, kde se tak 

stalo, včetně identifikačních údajů objektu, ve kterém ke vzniku 

závažné havárie došlo, a jeho provozovatele, 
c) stručný popis okolností závažné havárie, včetně přítomných 

nebezpečných látek a bezprostředních účinků na lidské zdraví 

a životní prostředí, 
d) stručný popis přijatých nouzových opatření a preventivních 

opatření nezbytných k tomu, aby se zabránilo opětovnému vzniku 

závažné havárie, 
e) výsledky jejich analýzy a doporučení. 
 

  

Článek 18, odst. 

2 
2. Informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku se poskytnou, jakmile 

je to možné, a nejpozději jeden rok po dni havárie prostřednictvím 

databáze uvedené v čl. 21 odst. 4. Mohou-li být podle odst. 1 písm. e) v 

této lhůtě pro zařazení do databáze poskytnuty pouze předběžné 

informace, musí být tyto informace aktualizovány, jakmile budou k 

dispozici výsledky další analýzy a doporučení. 
Sdělení informací uvedených v odst. 1 písm. e) členskými státy může 

být odloženo do skončení soudního řízení, pokud by sdělení mohlo 

224/2015 
 

§ 38 odst. 3 (3) Ministerstvo za účelem prevence a zmírnění následků závažné 

havárie bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 roku od vzniku 

závažné havárie, uvědomí Evropskou komisi (dále jen „Komise“) 

o závažných haváriích splňující kritéria uvedená v části I přílohy č. 3 

k tomuto zákonu, a to v rozsahu vyplývajícím z části II přílohy č. 3 

k tomuto zákonu. 
 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32012L0018_130227      str. 61 z 118   

Celex: 32012L0018 Lhůta pro implementaci 1.6.2015 Úřední věstník                     L 197 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Kristýna Přikrylová 8. 9. 2015 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí 

závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 8. 9. 2015 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
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Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

uvedené řízení ovlivnit. 
Článek 18, odst. 

3 
3. Pro účely podávání informací členskými státy podle odstavce 1 tohoto 

článku se vypracuje formulář zpráv ve formě prováděcích aktů. Tyto 

prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 2. 

  Nerelevantní pro transpozici. 
Ustanovení upravuje kompetence a činnost Evropské komise. 

NT  

Článek 18, odst. 

4 
4. Členské státy oznámí Komisi jméno a adresu každého subjektu, který 

může mít důležité informace o závažných haváriích a může poradit 

příslušným orgánům členských států, které musí v případě havárie 

zasahovat. 

224/2015 
 

§ 44 odst. 1 

písm. g) 
§ 44 
(1) Ministerstvo 
g) informuje Komisi a ostatní členské státy Evropské unie v souladu 

s předpisy Evropské unie v oblasti prevence závažných havárií. 
 

PT  

Článek 19, odst. 

1 
Zákaz provozu 
1. Členské státy zakáží provoz nebo uvádění do provozu každého 

závodu, zařízení nebo skladu nebo jejich části, jestliže opatření přijatá 

provozovatelem za účelem prevence a zmírnění závažných havárií mají 

vážné nedostatky. K tomuto účelu členské státy mimo jiné zohlední 

vážná selhání při přijímání nezbytných opatření určených v kontrolní 

zprávě. 
Členské státy mohou zakázat provoz nebo uvádění do provozu každého 

závodu, zařízení nebo skladovacího zařízení nebo jejich části, jestliže 

provozovatel nepředloží ve stanovené lhůtě oznámení, zprávy nebo jiné 

informace požadované touto směrnicí. 
 

224/2015 
 

§ 49 odst. 6 (6) Krajský úřad rozhodne o zákazu užívání objektu nebo jeho částí, 

pokud opatření přijatá provozovatelem k prevenci závažných havárií 

a omezení jejich následků na životy a zdraví lidí a zvířat, životní 

prostředí nebo majetek, včetně opatření k nápravě uložených 

provozovateli podle § 42 odst. 1, mají vážné nedostatky. Krajský úřad 

rozhodne o zákazu užívání objektu nebo jeho částí, pokud provozovatel 

prokazatelně neplní povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na jeho 

základě ve stanovených lhůtách a na požadované odborné úrovni a 

pokud v důsledku toho hrozí závažné poškození nebo ohrožení života a 

zdraví lidí a zvířat, životního prostředí nebo škoda na majetku nebo k 

nim již došlo. 
 

PT  

Článek 19, odst. 

2 
2. Členské státy zajistí, aby se provozovatelé mohli proti zákazu provozu 

vydanému příslušným orgánem podle odstavce 1 odvolat k vhodnému 

subjektu určenému vnitrostátním právem a postupy. 
 

500/2004 
 
 

§ 81 odst. 1 
 

(1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon 

nestanoví jinak. 
 

PT  

Článek 20, odst. 
1 

Kontroly 
1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zavedly systém kontrol. 

  Nerelevantní pro transpozici. 
Jedná se o obecné ustanovení, které je blíže specifikováno 

v následujících ustanoveních.  

NT  

Článek 20, odst. 

2 
2. Kontroly musí být vhodné pro typ dotyčného závodu. Nesmějí záviset 

na obdržení bezpečnostní zprávy nebo jakékoli jiné předložené zprávy. 

Musí být dostatečné pro plánovité a systematické vyšetření technických, 

organizačních a řídících systémů používaných v závodě, aby zejména: 
a) provozovatel mohl prokázat, že přijal vhodná opatření v souvislosti s 

různými činnostmi závodu, aby zabránil závažným haváriím; 
b) provozovatel mohl prokázat, že zajistil vhodné prostředky pro 

omezení následků závažných havárií na pracovišti i mimo pracoviště; 
c) údaje a informace obsažené v bezpečnostní zprávě a ve všech 

ostatních předložených zprávách spolehlivě odrážely podmínky v 

závodě; 
d) informace podle článku 14 byly poskytnuty veřejnosti. 

224/2015 
 

§ 39 odst. 3 (3) Předmětem kontroly vykonávané podle tohoto zákona jsou zejména  
a) posouzení, zda informace obsažené v bezpečnostním programu 

nebo bezpečnostní zprávě odpovídají skutečným podmínkám 

v objektu, 
b) opatření přijatá k prevenci vzniku závažné havárie v objektu, 
c) vhodnost a dostatečnost prostředků zmírňujících možné následky 

závažné havárie, 
d) dodržování preventivních bezpečnostních opatření uvedených 

v bezpečnostním programu nebo bezpečnostní zprávě a ve vnitřním 

havarijním plánu a 
e) podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování 

vnějšího havarijního plánu předložené krajskému úřadu 

a hasičskému záchrannému sboru kraje. 
 

PT  

Článek 20, odst. 

3 
3. Členské státy zajistí, aby se na všechna zařízení vztahoval plán 

kontrol na celostátní, regionální nebo místní úrovni a aby byl tento plán 

224/2015 
 

§ 40 odst. 1 § 40 
Plán kontrol 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 
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Poznámka 
 

pravidelně přezkoumáván a podle potřeby aktualizován. 
Každý plán kontrol musí obsahovat: 
a) obecné posouzení důležitých bezpečnostních otázek; 
b) zeměpisnou oblast, na kterou se vztahuje; 
c) seznam závodů, na něž se vztahuje; 
d) seznam skupin závodů s možným domino efektem podle článku 9; 
e) seznam závodů, kde by mohla konkrétní vnější rizika nebo zdroje 

nebezpečí zvýšit riziko závažné havárie nebo zhoršit její následky; 
f) postupy běžných kontrol, včetně programů takových kontrol podle 

odstavce 4; 
g) postupy pro mimořádné kontroly podle odstavce 6; 
h) ustanovení o spolupráci mezi různými kontrolními orgány. 

(1) Česká inspekce životního prostředí zpracovává po projednání 

s krajskými úřady a orgány integrované inspekce návrh ročního plánu 

kontrol dodržování tohoto zákona. 
 
 

  224/2015 
 

§ 40 odst. 2 (2) Roční plán kontrol obsahuje 
a) seznam provozovatelů objektů zařazených do skupiny A nebo do 

skupiny B, u kterých bude kontrola prováděna, s uvedením objektů 

určených podle § 7 odst. 1 a objektů, u kterých mohou zvýšit 

nebezpečí závažné havárie nebo její následky konkrétní vnější 

zdroje rizika,  
b) postupy pro běžné kontroly prováděné u jednotlivých 

provozovatelů objektů zařazených do skupiny A nebo do skupiny 

B, včetně programu těchto kontrol, 
c) postupy pro mimořádné kontroly, 
d) určení krajských úřadů a orgánů integrované inspekce, které budou 

kontrolu provádět, a popis zajištění spolupráce mezi nimi, 
e) rozsah kontroly plnění obecných podmínek prevence závažných 

havárií a 
f) další zaměření kontroly podle druhu činnosti jednotlivých 

provozovatelů objektů zařazených do skupiny A nebo do skupiny 

B. 
 

  

  224/2015 
 

§ 40 odst. 8 (8) Prováděcí právní předpis stanoví způsob zpracování návrhu ročního 

plánu kontrol, způsob stanovení termínů provádění kontrol, kritéria 

hodnocení výsledků systematického posuzování nebezpečí závažné 

havárie, postup při projednávání návrhu ročního plánu kontrol a při jeho 

schvalování. 
 

  

Článek 20, odst. 

4 
4. Příslušný orgán na základě plánů kontrol podle odstavce 3 pravidelně 

vypracovává programy běžných kontrol pro všechny závody, včetně 

četnosti prohlídek na místě pro různé druhy závodů. 
Pokud příslušný orgán nevypracoval plán kontrol na základě 

systematického hodnocení nebezpečí závažné havárie dotyčných 
závodů, nesmějí být odstupy mezi dvěma po sobě následujícími 

prohlídkami na místě delší než jeden rok pro závody s nadlimitním 

množstvím a tři roky pro závody s podlimitním množstvím. 

224/2015 
 

§ 40 odst. 3 (3) Kontrola u provozovatele objektu zařazeného do skupiny A se 
provádí nejméně jednou za 3 roky; kontrola u provozovatele objektu 

zařazeného do skupiny B se provádí nejméně jednou za rok.  
 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32012L0018_130227      str. 63 z 118   

Celex: 32012L0018 Lhůta pro implementaci 1.6.2015 Úřední věstník                     L 197 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Kristýna Přikrylová 8. 9. 2015 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí 

závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 8. 9. 2015 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 
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odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

  224/2015 
 

§ 40 odst. 4 (4) Česká inspekce životního prostředí může stanovit četnost kontrol 

u jednotlivých provozovatelů objektů zařazených do skupiny A nebo do 

skupiny B odchylně od odstavce 3, pokud vypracuje roční plán kontrol 

na základě systematického posuzování nebezpečí závažné havárie 

u jednotlivých objektů. Při systematickém posuzování nebezpečí 

závažné havárie u jednotlivých objektů se posuzují 
a) jejich možné následky na lidské zdraví a životní prostředí, 
b) informace o výsledcích předešlých kontrol prováděných 

u provozovatele objektu; Česká inspekce životního prostředí může 

v rámci systematického posuzování nebezpečí závažné havárie 

zohlednit rovněž výsledky kontrol provedených u provozovatele 

objektu podle jiných právních předpisů. 
 

  

  224/2015 
 

§ 40 odst. 6 (6) Na základě ročního plánu kontrol schváleného ministerstvem 

zpracuje Česká inspekce životního prostředí programy běžných kontrol 

plánovaných u jednotlivých provozovatelů objektů zařazených do 

skupiny A nebo do skupiny B, včetně stanovení četnosti kontrol 

prováděných u jednotlivých provozovatelů. 
 

  

  229/2015 § 2 odst. 2 (2) Česká inspekce životního prostředí stanoví v návrhu ročního plánu 

kontrol termíny, ve kterých bude kontrola u jednotlivých provozovatelů 

objektů prováděna.  
 

  

Článek 20, odst. 

5 
5. Při systematickém posuzování nebezpečí dotyčných závodů se 

vychází alespoň z těchto kritérií: 
a) možné dopady dotyčných závodů na lidské zdraví a životní prostředí; 
b) dodržování požadavků této směrnice v minulosti. 
Je-li to vhodné, zohlední se rovněž příslušná zjištění z kontrol 

provedených na základě jiných právních předpisů Unie. 

224/2015 
 

§ 40 odst. 4 (4) Česká inspekce životního prostředí může stanovit četnost kontrol 

u jednotlivých provozovatelů objektů zařazených do skupiny A nebo do 

skupiny B odchylně od odstavce 3, pokud vypracuje roční plán kontrol 

na základě systematického posuzování nebezpečí závažné havárie 

u jednotlivých objektů. Při systematickém posuzování nebezpečí 

závažné havárie u jednotlivých objektů se posuzují 
a) jejich možné následky na lidské zdraví a životní prostředí, 
b) informace o výsledcích předešlých kontrol prováděných 

u provozovatele objektu; Česká inspekce životního prostředí může 

v rámci systematického posuzování nebezpečí závažné havárie 

zohlednit rovněž výsledky kontrol provedených u provozovatele 

objektu podle jiných právních předpisů. 
 

PT  

  224/2015 
 

§ 40 odst. 8 (8) Prováděcí právní předpis stanoví způsob zpracování návrhu ročního 

plánu kontrol, způsob stanovení termínů provádění kontrol, kritéria 

hodnocení výsledků systematického posuzování nebezpečí závažné 

havárie, postup při projednávání návrhu ročního plánu kontrol a při jeho 

schvalování. 
 

  

  229/2015 § 2 odst. 3 (3) Pokud Česká inspekce životního prostředí zpracovává návrh ročního 

plánu kontrol na základě systematického posuzování nebezpečí závažné 
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Poznámka 
 

havárie u jednotlivých provozovatelů, uvede v návrhu ročního plánu 
kontrol také seznam objektů, u kterých takové posouzení bylo 

provedeno, a výsledek tohoto posouzení. Kritéria hodnocení výsledků 

systematického posouzení nebezpečí závažné havárie jsou uvedena 

v příloze č. 2 k této vyhlášce.  
 

Článek 20, odst. 

6 
6. Mimořádné kontroly se provádějí s cílem prošetřit co nejdříve 

závažné stížnosti, vážné havárie a případy, kdy k nim téměř došlo, 

nehody a případy nedodržení této směrnice. 

224/2015 
 

§ 40 odst. 7 (7) Česká inspekce životního prostředí, krajské úřady a orgány 
integrované inspekce jsou oprávněny u provozovatele provést 

mimořádnou kontrolu mimo roční plán kontrol za účelem prošetření 

podnětů vzbuzujících důvodné podezření o závažném porušování 

povinností stanovených tímto zákonem, havárií, nehod a skoronehod 

nebo na základě poznatků vyplývajících z vlastní kontrolní činnosti. 
 

PT  

Článek 20, odst. 

7 
7. Příslušný orgán sdělí do čtyř měsíců po každé kontrole její výsledky a 

všechna určená nezbytná opatření provozovateli. Příslušný orgán zajistí, 

aby provozovatel přijal všechna tato nezbytná opatření v přiměřené lhůtě 

od obdržení sdělení. 

224/2015 
 

§ 41 odst. 1 § 41 
Zpráva o kontrole 
(1) Krajský úřad a orgány integrované inspekce zpracují informaci 

o výsledku kontroly prováděné podle tohoto zákona a tuto informaci 

předloží České inspekci životního prostředí.  
 

PT  

  224/2015 
 

§ 41 odst. 5 

písm. a) 
(5) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) náležitosti obsahu informace o výsledku kontroly, její strukturu 

a způsob jejího předložení České inspekci životního prostředí a 
 

  

  229/2015 § 3 odst. 2 (2) Krajský úřad a orgány integrované inspekce, které kontrolu 

prováděly, informaci o výsledku kontroly doručí České inspekci 

životního prostředí do 30 dnů ode dne provedení jejich posledního 

kontrolního úkonu. 
 

  

  224/2015 
 

§ 41 odst. 2 (2) Česká inspekce životního prostředí zpracuje zprávu o kontrole 

prováděné podle tohoto zákona na základě informací obdržených od 

krajského úřadu a orgánů integrované inspekce podle odstavce 1 a na 

základě vlastních zjištění.  
 

  

  224/2015 
 

§ 41 odst. 5 
písm. b) 

(5) Prováděcí právní předpis stanoví 
b) náležitosti obsahu zprávy o kontrole, její strukturu a způsob jejího 

zpracování. 
 

  

  229/2015 § 4  § 4 
Zpráva o kontrole 
Ve zprávě o kontrole Česká inspekce životního prostředí shrne výsledky 

provedené kontroly, jak vyplývají z informací o výsledku kontroly 

zpracovaných krajským úřadem a orgány integrované inspekce. 

Náležitosti obsahu zprávy o kontrole a její struktura jsou stanoveny 

v příloze č. 4 k této vyhlášce. 
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  224/2015 

 
§ 41 odst. 3 (3) Česká inspekce životního prostředí projedná zprávu o kontrole 

s provozovatelem do 30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního 

úkonu a do 15 dnů ode dne tohoto projednání zprávu o kontrole zašle 

provozovateli, krajskému úřadu a ministerstvu. 
 

  

  224/2015 
 

§ 42 odst. 1 § 42 
Opatření k nápravě 
(1) Krajský úřad na základě zprávy o kontrole uloží provozovateli 

opatření k nápravě nedostatků při plnění povinností uložených tímto 

zákonem nebo na jeho základě. Krajský úřad může v rozhodnutí o 

uložení nápravného opatření stanovit podmínky a lhůtu pro zjednání 

nápravy. 
 

  

Článek 20, odst. 

8 
8. Je-li při kontrole zjištěno závažné nedodržení této směrnice, provede 

se do šesti měsíců další kontrola. 
224/2015 
 

§ 42 odst. 2 (2) V případě, že při kontrole prováděné podle tohoto zákona byla 

zjištěna závažná porušení povinností uložených tímto zákonem nebo na 

jeho základě, provede se u provozovatele do 6 měsíců od ukončení 

kontroly další kontrola. 
 

PT  

Článek 20, odst. 

9 
9. Kontroly musí být, pokud možno, koordinovány s kontrolami podle 
jiných právních předpisů Unie a ve vhodných případech s nimi 

spojovány. 

255/2012 § 25 odst. 1 § 25  
Spolupráce kontrolních orgánů  
(1) Kontrolní orgány v zájmu dobré správy vzájemně spolupracují 

a koordinují své kontroly.  
  

PT  

    (2) Požádá-li kontrolní orgán jiný kontrolní orgán nebo další orgán 

veřejné moci o poskytnutí údajů, informací nebo jiných kontrolních 

podkladů potřebných k provedení kontroly, oslovený orgán tyto údaje, 

informace a další kontrolní podklady poskytne, pokud je má k dispozici 
a nebrání-li tomu plnění povinností uložených jiným právním 

předpisem, s výjimkou povinnosti mlčenlivosti. 
 

  

    (3) Kontrolní orgán na požádání sdělí výsledky kontrol jinému 

kontrolnímu orgánu nebo orgánu veřejné moci, jestliže jsou potřebné pro 
výkon jeho působnosti. Zaměstnanci zařazení v těchto orgánech jsou 

povinni o těchto skutečnostech zachovávat mlčenlivost; § 20 se použije 

obdobně. 
 

  

    (4) Kontrolní orgán předá svá zjištění o nedostatcích příslušnému 

orgánu, který je oprávněn ve své působnosti činit opatření k nápravě 

zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné nedostatky. 
 

  

Článek 20, odst. 

10 
10. Členské státy podněcují příslušné orgány, aby poskytly mechanismy 

a nástroje pro výměnu zkušeností a upevňování poznatků a případně se 

účastnily takových mechanismů na úrovni Unie. 

  Nerelevantní pro transpozici. 
Ustanovení má deklaratorní charakter a nemá žádné bezprostřední 

dopady do práv fyzických nebo právnických osob, ani do kompetencí 

NT  
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Poznámka 
 

orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem veřejné správy.  
Článek 20, odst. 

11 
11. Členské státy zajistí, aby provozovatelé poskytli příslušným 

orgánům veškerou součinnost nezbytnou k tomu, aby tyto orgány mohly 

provést kontroly a shromáždit veškeré informace, které potřebují k 

plnění svých povinností pro účely této směrnice, zejména pro to, aby 

mohly plně vyhodnotit možnost závažné havárie, určit rozsah 

případného zvýšení pravděpodobnosti nebo zhoršení následků 

závažných havárií a vypracovat vnější havarijní plán a aby mohl vzít v 

úvahu látky, které v důsledku své fyzikální formy, konkrétních 

podmínek nebo umístění mohou vyžadovat zvláštní pozornost. 

255/2012 § 10 odst. 2 (2) Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky pro výkon 

kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených 

tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve 

lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci 

nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá.  
  
   
  
 

PT  

  255/2012 § 10 odst. 3 (3) Povinná osoba je povinna poskytnout kontrolujícímu součinnost 

potřebnou k výkonu kontroly, nelze-li tuto součinnost zajistit 

prostřednictvím kontrolované osoby. 
 

  

  255/2012 § 16 odst. 1 § 16  
Správní delikty  
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního 

deliktu tím, že  
a) jako kontrolovaná osoba nesplní některou z povinností podle § 10 

odst. 2,  
b) jako povinná osoba nesplní povinnost podle § 10 odst. 3.  
   

  

  255/2012 § 16 odst. 2 (2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 500 

000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) se uloží pokuta do 

200 000 Kč. 
 

  

Článek 21, odst. 

1 
Informační systém a výměna informací 
1. Členské státy a Komise si vyměňují informace o získaných 

zkušenostech v oblasti prevence závažných havárií a omezování jejich 

následků. Tyto informace se týkají zejména fungování opatření 

stanovených touto směrnicí. 

224/2015 
 

§ 44 odst. 1  § 44 
(1) Ministerstvo 
g) informuje Komisi a ostatní členské státy Evropské unie v souladu 

s předpisy Evropské unie v oblasti prevence závažných havárií. 
 

PT  

Článek 21, odst. 

2 
2. Do 30. září 2019 a poté každé čtyři roky předloží členské státy 

Komisi zprávu o provádění této směrnice. 
224/2015 
 

§ 44 odst. 1  § 44 
(1) Ministerstvo 
h) informuje Komisi a ostatní členské státy Evropské unie v souladu 

s předpisy Evropské unie v oblasti prevence závažných havárií. 
 

PT  

Článek 21, odst. 

3 
3. Členské státy poskytnou Komisi alespoň tyto informace o závodech, 

na které se vztahuje tato směrnice: 
a) jméno nebo obchodní firmu provozovatele a úplnou adresu dotčeného 

závodu; 
b) činnost nebo činnosti závodu. 
Komise zřídí a průběžně aktualizuje databázi informací poskytovaných 

členskými státy. Přístup k databázi je omezen na osoby zmocněné 

224/2015 
 

§ 44 odst. 1  § 44 
(1) Ministerstvo 
i) informuje Komisi a ostatní členské státy Evropské unie v souladu 

s předpisy Evropské unie v oblasti prevence závažných havárií. 
 

PT  
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Komisí nebo příslušnými orgány členských států. 
Článek 21, odst. 

4 
4. Komise sestaví a zpřístupní členským státům databázi obsahující 

zejména údaje o závažných haváriích, ke kterým došlo na území 

členských států, pro účely: 
a) rychlého šíření informací poskytnutých členskými státy v souladu s 

čl. 18 odst. 1 a 2 mezi všechny příslušné orgány; 
b) informování příslušných orgánů o rozborech příčin závažných havárií 

a o poučeních, která z nich plynou; 
c) poskytnutí informací o preventivních opatřeních příslušným orgánům; 
d) poskytnutí informací o organizacích, které mohou poradit nebo 

poskytnout důležité informace o výskytu, prevenci a zmírňování 

závažných havárií. 

  Nerelevantní pro transpozici. 
Ustanovení upravuje kompetence a činnost Evropské komise. 

NT  

Článek 21, odst. 

5 
5. Komise přijme do 1. ledna 2015 prováděcí akty s cílem vytvořit 

formáty pro sdělování informací uvedených v odstavcích 2 a 3 tohoto 

článku od členských států a zřídit příslušné databáze Unie uvedené v 

odstavcích 3 a 4. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným 

postupem podle čl. 27 odst. 2. 

  Nerelevantní pro transpozici. 
Ustanovení upravuje kompetence a činnost Evropské komise. 

NT  

Článek 21, odst. 

6 
6. Databáze uvedené v odstavci 4 obsahují alespoň: 
a) informace poskytované členskými státy v souladu s čl. 18 odst. 1 a 2; 
b) rozbor příčin havárie; 
c) poučení z havárií; 
d) preventivní opatření nezbytná k tomu, aby se zabránilo opakování 

havárie. 

  Nerelevantní pro transpozici. 
Ustanovení upravuje kompetence a činnost Evropské komise, 

NT  

Článek 21, odst. 

7 
7. Komise zveřejní část údajů, která není důvěrná.   Nerelevantní pro transpozici. 

Ustanovení upravuje kompetence a činnost Evropské komise. 
NT  

Článek 22, odst. 

1 
Přístup k informacím a důvěrnost 
1. Členské státy zajistí v zájmu průhlednosti, aby příslušný orgán byl 

povinen zpřístupnit jakékoli informace, které má na základě této 

směrnice, každé fyzické nebo právnické osobě, která o to požádá v 

souladu se směrnicí 2003/4/ES. 
 

224/2015 
 

§ 34 odst. 1 § 34 
(1) Každý se může na krajský úřad obrátit s žádostí o poskytnutí 

informace o objektu zařazeném do skupiny A nebo do skupiny B 

postupem stanoveným zákonem o právu na informace o životním 

prostředí19). 
 
19) Zákon č. 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 

PT  

Článek 22, odst. 

2 
2. Zpřístupnění jakýchkoli informací požadovaných podle této směrnice, 

včetně podle článku 14, může příslušný orgán odmítnout nebo omezit, 
jsou-li splněny podmínky stanovené v článku 4 směrnice 2003/4/ES. 
 

224/2015 
 

§ 34 odst. 2 (2) Krajský úřad může za podmínek stanovených zákonem o právu na 

informace o životním prostředí11) poskytnutí požadované informace 

odepřít. Krajský úřad odepře poskytnout seznam a schválenou 

bezpečnostní dokumentaci v rozsahu, v němž do ní bylo veřejnosti 

odepřeno nahlédnutí podle § 17 odst. 4.  
 
11) § 8 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
 

PT  

Článek 22, odst. 3. Příslušný orgán odmítne zpřístupnit úplné informace uvedené v čl. 14 224/2015 § 17 odst. 4 (4) Krajský úřad po projednání s provozovatelem může veřejnosti PT  
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3 odst. 2 písm. b) a c), které má, aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku, 

pokud provozovatel požádá o to, aby z důvodů stanovených v článku 4 

směrnice 2003/4/ES nebyly určité části bezpečnostní zprávy nebo 

soupisů nebezpečných látek sdělovány. 
Příslušný orgán může rovněž ze stejných důvodů rozhodnout, že 

nebudou sděleny některé části zprávy nebo soupisů. V těchto případech 

na základě povolení tohoto orgánu předloží provozovatel příslušnému 

orgánu změněnou zprávu nebo soupisy bez uvedených částí. 

 odepřít nahlédnout do návrhu bezpečnostní dokumentace nebo jeho částí 

z důvodů a za podmínek, za kterých může být podle zákona o právu na 

informace o životním prostředí odepřeno zpřístupnění informace11), nebo 
z důvodů bezpečnosti státu. 
 
11) § 8 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
 

  224/2015 
 

§ 34 odst. 2 (2) Krajský úřad může za podmínek stanovených zákonem o právu na 

informace o životním prostředí11) poskytnutí požadované informace 

odepřít. Krajský úřad odepře poskytnout seznam a schválenou 

bezpečnostní dokumentaci v rozsahu, v němž do ní bylo veřejnosti 

odepřeno nahlédnutí podle § 17 odst. 4.  
 
11) § 8 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
 

  

Článek 23 Přístup k právní ochraně 
Členské státy zajistí, aby 
a) každý žadatel vyžadující informace podle čl. 14 odst. 2 písm. b) nebo 

c) nebo čl. 22 odst. 1 této směrnice měl možnost dosáhnout v souladu s 

článkem 6 směrnice 2003/4/ES přezkumu aktů nebo nečinnosti 

příslušného orgánu v souvislosti se svou žádostí; 
b) v souladu s jejich vnitrostátním právním řádem měli příslušníci 

dotčené veřejnosti možnost dosáhnout přezkumu podle článku 11 

směrnice 2011/92/EU v případech, na které se vztahuje čl. 15 odst. 1 

této směrnice. 

500/2004 § 81 odst. 1 § 81  
(1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon 

nestanoví jinak.  
 

PT  

  123/1998 
ve znění 

6/2005 

§ 14 odst. 2 (2) Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace je po vyčerpání 

řádných opravných prostředků přezkoumatelné podle zvláštního 

právního předpisu.14)  
  
14) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 

předpisů.  
 

  

  100/2001 
ve znění 

39/2015 

§ 7 odst. 9 (9) Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 se může žalobou 

domáhat zrušení rozhodnutí vydaného ve zjišťovacím řízení, že záměr 

nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, a napadat 

hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu 

dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) 
bodě 2 má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným ve 

zjišťovacím řízení, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány 

podle tohoto zákona, zkrácena.  
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  100/2001 
ve znění 

39/2015 

§ 7 odst. 10 (10) O žalobě proti rozhodnutí vydanému ve zjišťovacím řízení 

rozhodne soud do 90 dnů poté, kdy žaloba došla soudu. 
 

  

Článek 24 Pokyny 
Komise může vypracovat pokyny týkající se bezpečné vzdálenosti a 

domino efektu. 

  Nerelevantní pro transpozici. 
Ustanovení upravuje kompetence a činnost Evropské komise. 

NT  

Článek 25 Změny příloh 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat postupem uvedeným v článku 26 

akty v přenesené pravomoci za účelem přizpůsobení příloh II až VI 

technickému pokroku. Tato přizpůsobení nesmějí mít za následek 

podstatné změny povinností členských států a provozovatelů, které jsou 

stanoveny v této směrnici. 

  Nerelevantní pro transpozici. 
Ustanovení upravuje kompetence a činnost Evropské komise. 

NT  

Článek 26 Výkon přenesené pravomoci 
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za 

podmínek stanovených v tomto článku. 

  Nerelevantní pro transpozici. 
Ustanovení upravuje kompetence a činnost Evropské komise. 

NT  

 2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 25 

je svěřena Komisi na dobu pěti let od 13. srpna 2012. Komise vypracuje 

zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem 

tohoto pětiletého období. Přenesení pravomocí se automaticky 

prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději čtyři 

měsíce před koncem každého z těchto období. 

  Nerelevantní pro transpozici. 
Ustanovení upravuje kompetence a činnost Evropské komise. 

NT  

 3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 25 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 

pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci. 

  Nerelevantní pro transpozici. 
Ustanovení upravuje kompetence a činnost orgánů EU. 

NT  

 4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí 

současně Evropskému parlamentu a Radě. 
  Nerelevantní pro transpozici. 

Ustanovení upravuje kompetence a činnost Evropské komise. 
NT  

 5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 25 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. 

  Nerelevantní pro transpozici. 
Ustanovení upravuje kompetence a činnost orgánů EU. 

NT  

Článek 27 Postup projednávání ve výboru 
1. Komisi je nápomocen výbor zřízený směrnicí 96/82/ES. Tento výbor 

je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. 
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 

182/2011. 

  Nerelevantní pro transpozici. 
Ustanovení upravuje kompetence a činnost orgánů EU. 

NT  

Článek 28 Sankce 
Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních předpisů 

224/2015 
 

§ 51 odst. 1 § 51 
(1) Provozovatel nebo uživatel objektu se dopustí správního deliktu tím, 

PT  
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Poznámka 
 

přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, 

přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí takto stanovené sankce 
Komisi do 1. června 2015 a neprodleně jí oznámí veškeré následné 

změny těchto ustanovení. 

že 
a) nezpracuje seznam podle § 3 odst. 2 písm. a) nebo § 55 odst. 7,  
b) nepřezkoumá seznam podle § 55 odst. 4 nebo 6,  
c) v rozporu s § 4 odst. 1 nebo § 55 odst. 7 nezpracuje protokol 

o nezařazení nebo tento protokol neuchová, 
d) v rozporu s § 4 odst. 2 nebo § 55 odst. 6 nezajistí aktualizaci 

protokolu o nezařazení, 
e) nepředloží protokol o nezařazení nebo jeho aktualizaci ve 

stanovené lhůtě krajskému úřadu podle § 4 odst. 3 nebo § 55 

odst. 6,  
f) neposkytne údaje nutné pro řízení rizika v objektech určených 

krajským úřadem podle § 7 odst. 1 v rámci vzájemné výměny údajů 

podle § 7 odst. 3, 
g) neohlásí vznik závažné havárie podle § 36 odst. 1 písm. a), nebo 
h) v rozporu s § 36 odst. 1 písm. b) nezpracuje hlášení o vzniku 

závažné havárie nebo toto hlášení nedoručí krajskému úřadu ve 

stanovené lhůtě.  
 

  224/2015 
 

§ 51 odst. 2 (2) Provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že 
a) v rozporu s § 5 odst. 3, § 31 odst. 1 nebo § 55 odst. 6 nebo 7 

nepředloží návrh na zařazení ve stanovené lhůtě krajskému úřadu, 
b) v rozporu s § 8 odst. 1 nebo § 55 odst. 5 písm. a) nepředloží návrh 

na změnu zařazení ve stanovené lhůtě krajskému úřadu nebo 

neuvědomí krajský úřad o připravovaném návrhu na změnu 

zařazení,  
c) v rozporu s § 9 odst. 1, § 31 odst. 1 nebo § 55 odst. 5 písm. a) 

neprovede posouzení rizik závažné havárie,  
d) nepředloží posouzení rizik závažné havárie ve stanovené lhůtě 

krajskému úřadu podle § 31 odst. 1, 
e) v rozporu s § 21 odst. 1 nebo § 32 odst. 3 nezpracuje plán fyzické 

ochrany, 
f) nezašle plán fyzické ochrany krajskému úřadu nebo krajskému 

ředitelství Policie České republiky ve stanovené lhůtě podle § 21 

odst. 3 nebo § 32 odst. 3,  
g) v rozporu s § 22 odst. 1 nepřijme nebo nezajistí bezpečnostní 

opatření pro fyzickou ochranu objektu, 
h) neprovede funkční zkoušky bezpečnostních opatření podle § 22 

odst. 2, 
i) uvede nový objekt do zkušebního provozu nebo do užívání v 

rozporu s § 32 odst. 2, 
j) nezajistí pojištění odpovědnosti podle § 33 odst. 1,  
k) nesjedná pojištění odpovědnosti ve lhůtě podle § 33 odst. 2 nebo jej 

sjedná v rozporu s § 33 odst. 3,  
l) nepředloží krajskému úřadu ve stanovené lhůtě ověřenou kopii 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 

ID 
Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

smlouvy o pojištění odpovědnosti nebo pojistky podle § 33 odst. 4, 
m) neoznámí krajskému úřadu změny v pojištění odpovědnosti nebo 

jeho zánik podle § 33 odst. 5, 
n) nezpracuje konečnou zprávu o vzniku a dopadech závažné havárie 

podle § 36 odst. 2,  
o) nepředloží návrh konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné 

havárie krajskému úřadu ke schválení ve stanovené lhůtě podle § 

36 odst. 3, 
p) v rozporu s § 36 odst. 4 neaktualizuje informace obsažené 

v konečné zprávě o vzniku a dopadech závažné havárie nebo tyto 

aktualizované informace nepředloží krajskému úřadu ke schválení,  
q) v rozporu s § 37 odst. 2 neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky 

návrhu konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, nebo 
r) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou rozhodnutím 

krajského úřadu o opatření k nápravě podle § 42 odst. 1. 
 

  224/2015 
 

§ 51 odst. 3 (3) Provozovatel objektu zařazeného do skupiny A se dopustí správního 

deliktu tím, že 
a) v rozporu s § 10 odst. 1, § 14 odst. 1, § 32 odst. 1 nebo § 55 odst. 5 

písm. b) nezpracuje bezpečnostní program,  
b) nepředloží návrh bezpečnostního programu ve stanovené lhůtě 

krajskému úřadu ke schválení podle § 10 odst. 5, § 14 odst. 1, § 32 

odst. 1 nebo § 55 odst. 5 písm. b), 
c) v rozporu s § 11 odst. 1 nepřezkoumá bezpečnostní program, 

nepořídí o tomto přezkumu záznam, tento záznam neuchová nebo 

jeho stejnopis nezašle krajskému úřadu,  
d) v rozporu s § 11 odst. 2, § 14 odst. 2, § 37 odst. 4 nebo § 55 odst. 4 

nezajistí aktualizaci bezpečnostního programu nebo nepředloží tuto 

aktualizaci krajskému úřadu ke schválení, nebo 
e) nepostupuje v souladu s bezpečnostním programem podle § 15 

odst. 1, 
f) v rozporu s § 15 odst. 2 neseznámí své zaměstnance a jiné osoby, 

které se s jeho vědomím zdržují v objektu, s bezpečnostním 

programem. 
 

  

  224/2015 
 

§ 51 odst. 4 (4) Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B se dopustí správního 

deliktu tím, že 
a) v rozporu s § 12 odst. 1, § 14 odst. 1, § 32 odst. 1 nebo § 55 odst. 5 

písm. b) nezpracuje bezpečnostní zprávu, 
b) nepředloží návrh bezpečnostní zprávy ve stanovené lhůtě 

krajskému úřadu ke schválení podle § 12 odst. 5, § 14 odst. 1, § 32 

odst. 1 nebo § 55 odst. 5 písm. b), 
c) nezajistí posouzení bezpečnostní zprávy, nezpracuje zprávu 

o posouzení bezpečnostní zprávy nebo tuto zprávu nepředloží 
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Poznámka 
 

krajskému úřadu ke schválení podle § 13 odst. 1,  
d) v rozporu s § 14 odst. 2 nebo 3, § 37 odst. 4 nebo § 55 odst. 4 

nezajistí aktualizaci bezpečnostní zprávy nebo nepředloží tuto 

aktualizaci krajskému úřadu ke schválení,  
e) nepostupuje v souladu s bezpečnostní zprávou podle § 15 odst. 1, 
f) v rozporu s § 15 odst. 2 neseznámí své zaměstnance a jiné osoby, 

které se s jeho vědomím zdržují v objektu, s bezpečnostní zprávou, 
g) v rozporu s § 23 odst. 1, § 32 odst. 4 nebo § 55 odst. 5 písm. b) 

nezpracuje vnitřní havarijní plán, 
h) nepředloží vnitřní havarijní plán ve stanovené lhůtě krajskému 

úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje podle § 23 odst. 6, § 

32 odst. 4 nebo § 55 odst. 5 písm. b),  
i) nepostupuje v souladu s vnitřním havarijním plánem podle § 24 

odst. 1, 
j) neprověří vnitřní havarijní plán podle § 25 odst. 1,  
k) v rozporu s § 25 odst. 2, § 37 odst. 4 nebo § 55 odst. 4 nezajistí 

aktualizaci vnitřního havarijního plánu, 
l) nepředloží aktualizaci vnitřního havarijního plánu ve stanovené 

lhůtě krajskému úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje 

podle § 25 odst. 3, § 37 odst. 4 nebo § 55 odst. 4, 
m) v rozporu s § 27 odst. 1, § 32 odst. 4 nebo § 55 odst. 5 písm. b) 

nezpracuje podklady pro stanovení zóny havarijního plánování 

a zpracování vnějšího havarijního plánu, nebo  
n) nepředloží podklady pro stanovení zóny havarijního plánování 

a zpracování vnějšího havarijního plánu ve stanovené lhůtě 

krajskému úřadu a hasičskému záchrannému sboru podle § 27 odst. 

3, § 32 odst. 4 nebo § 55 odst. 5 písm. b).  
 

  224/2015 
 

§ 51 odst. 5 (5) Provozovatel nebo uživatel objektu se dopustí správního deliktu tím, 

že v řízeních o zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B, 

o změně zařazení objektu do příslušné skupiny nebo o vyřazení objektu 

ze skupiny A nebo ze skupiny B, o schválení návrhu bezpečnostní 

dokumentace nebo návrhu zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie 

uvede nepravdivý nebo neúplný údaj nebo požadovaný údaj zatají. 
 

  

  224/2015 
 

§ 51 odst. 6 (6) Za správní delikt se uloží pokuta do 
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až e) 

nebo písm. g) nebo h) nebo odstavce 2 písm. n) až q), 
b) 700 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) nebo 

d) nebo písm. j) až m),  
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) nebo 

odstavce 2 písm. a) nebo b) nebo písm. e) až i), 
d) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. r) nebo 

odstavců 3 až 5. 
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Článek 29 Předkládání zpráv a přezkum 

1. Na základě informací poskytnutých členskými státy v souladu s 

článkem 18 a čl. 21 odst. 2 a rovněž informací obsažených v databázích 

uvedených v čl. 21 odst. 3 a 4 a s ohledem na provedení článku 4 

předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě do 30. září 2020 a poté 

každé čtyři roky zprávu o provádění a účinnosti této směrnice, včetně 

informací o závažných haváriích, k nimž došlo v rámci Unie, a o jejich 
možném vlivu na provádění této směrnice. Do první z těchto zpráv 

Komise začlení posouzení nutnosti změnit oblast působnosti této 

směrnice. V případě potřeby ke kterékoli zprávě přiloží legislativní 

návrh. 
2. V souvislosti s příslušnými právními předpisy Unie může Komise 

posoudit nutnost zabývat se otázkou finanční odpovědnosti 

provozovatele v souvislosti se závažnými haváriemi, včetně otázek 

týkajících se pojištění. 

  Nerelevantní pro transpozici. 
Ustanovení upravuje kompetence a činnost Evropské komise. 

NT  

Článek 30 Změna směrnice 96/82/ES 
V části 1 přílohy I směrnice 96/82/ES se v položce „Ropné produkty“ 

doplňuje nové písmeno, které zní: „d) těžké topné oleje“. 

   Nerelevantní pro transpozici. 
Čl. 30 novelizuje směrnici 96/82/ES, která byla s účinkem ke dni 
1. června 2015 zrušena (viz čl. 32). 

NT  

Článek 31 Provedení 
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. května 2015. Použijí tyto 

předpisy ode dne 1. června 2015. 
Odchylně od prvního pododstavce uvedou členské státy v účinnost 

právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s článkem 30 

této směrnice do 14. února 2014. Použijí tyto předpisy ode dne 15. února 

2014. 
Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

  Nerelevantní pro transpozici. 
Ustanovení upravuje lhůty pro transpozici a související postup členských 

států ve vztahu k Evropské komisi. 

NT  

Článek 32 Zrušení 
1. Směrnice 96/82/ES se zrušuje s účinkem ode dne 1. června 2015. 
2. Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici 

v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII. 

224/2015 
 

§ 56 § 56 
Zrušovací ustanovení 
Zrušuje se: 
1. Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 

přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení 

některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních 

úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných 

havárií). 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32012L0018_130227      str. 74 z 118   

Celex: 32012L0018 Lhůta pro implementaci 1.6.2015 Úřední věstník                     L 197 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Kristýna Přikrylová 8. 9. 2015 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí 

závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 8. 9. 2015 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 

ID 
Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

2. Část sedmá zákona č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony, ve znění zákona č. 466/2001 Sb.  

3. Část sto sedmdesátá první zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních 

registrech. 
4. Část sto šedesátá třetí zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu. 
5. Zákon č. 488/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., 

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky 

a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých 

zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve 

znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), 

ve znění pozdějších předpisů. 
6. Část druhá zákona č. 61/2014 Sb., kterým se mění zákon 

č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona 

č. 279/2013 Sb., a některé další zákony. 
7. Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek. 
8. Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny 

havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího 

havarijního plánu. 
9. Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah 

bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení 

zařazených do skupiny A nebo do skupiny B. 
10. Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení 

o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné 

havárie. 
11. Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence 

závažných havárií. 
 

Článek 33 Vstup v platnost 
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 

  Nerelevantní pro transpozici. 
Ustanovení se týká pouze samotné směrnice. 

NT  

Článek 34 Určení 
Tato směrnice je určena členským státům. 
Ve Štrasburku dne 4. července 2012. 

  Nerelevantní pro transpozici. 
Ustanovení se týká pouze samotné směrnice. 

NT  

PŘÍLOHA I NEBEZPEČNÉ LÁTKY 224/2015 
 
9936 

Příloha č. 1  Minimální množství nebezpečných látek, která jsou určující pro 

zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B a pro sčítání 

poměrného množství nebezpečných látek  
1. Nebezpečné látky spadající do kategorií nebezpečnosti uvedených 

PT  
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v sloupci 1 tabulky I této přílohy podléhají kvalifikačním 

množstvím stanoveným v sloupcích 2 a 3. 
2. Nebezpečná látka umístěná v objektu pouze v množství stejném 

nebo menším než 2 % množství nebezpečné látky uvedené 

v tabulce I nebo tabulce II nebude pro účely výpočtu celkového 

umístěného množství nebezpečné látky uvažována, pokud její 

umístění v objektu je takové, že nemůže působit jako iniciátor 

závažné havárie nikde na jiném místě objektu.  
3. Pokud nebezpečná látka nebo více nebezpečných látek uvedených 

v tabulce II náleží také do některé skupiny s vybranou nebezpečnou 

vlastností uvedené v tabulce I, použije se pro jejich zařazení do 

skupiny A nebo skupiny B množství uvedené v tabulce II.  
4. Jde-li o nebezpečnou látku, která má více nebezpečných vlastností 

uvedených v tabulce I, použije se pro její zařazení do skupiny A 

nebo skupiny B nejnižší množství z množství uvedených u jejích 

nebezpečných vlastností v tabulce I.  
5. Látky a směsi se klasifikují podle nařízení (ES) č. 1272/2008, 

v platném znění.  
6. Uvedená kvalifikační množství se vztahují vždy na jednotlivý 

objekt provozovatele. 
7. V případě, že je nebezpečná látka umístěna na více místech 

objektu, provede se součet všech dílčích množství jednoho druhu 

nebezpečné látky, která jsou v objektu umístěna. Tento součet je 

výchozím množstvím nebezpečné látky, podle kterého se objekt 

zařadí do skupiny A nebo B. Pro použití pravidla sčítání se však 

použijí nejnižší kvalifikační množství pro každou skupinu kategorií 

v písmenech a), b) a c) odpovídající příslušné kvalifikaci. 
8. Vzorec pro sčítání poměrného množství nebezpečných látek  
U objektů, ve kterých není přítomna žádná jednotlivá látka nebo směs 

v množství přesahujícím nebo rovnajícím se příslušným kvalifikačním 

množstvím, se používá následující pravidlo pro zjištění, zda se na objekt 
vztahují povinnosti provozovatele podle tohoto zákona:  
        n       qi 
N = Σ        − 
        i=1   Qi 
 
kde: 
qi = množství nebezpečné látky i umístěné v objektu, 
Qi = příslušné množství nebezpečné látky i uváděné v sloupci 2 (při 

posuzování objektu k zařazení do skupiny A) nebo sloupci 3 (při 

posuzování objektu k zařazení do skupiny B) tabulky I nebo tabulky II, 
n = počet nebezpečných látek, 
N = ukazatel vyjadřující součet poměrů qi ku Qi. 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32012L0018_130227      str. 76 z 118   

Celex: 32012L0018 Lhůta pro implementaci 1.6.2015 Úřední věstník                     L 197 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Kristýna Přikrylová 8. 9. 2015 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí 

závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 8. 9. 2015 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Poznámka 
 

Toto pravidlo se používá při posuzování nebezpečnosti pro zdraví, 

fyzikální nebezpečnosti a nebezpečnosti pro životní prostředí. Musí se 

proto použít třikrát: 
a) k sečtení nebezpečných látek uvedených v tabulce I, které spadají 

do třídy akutní toxicita, kategorii 1, 2 nebo 3 (inhalační cesta 

expozice) nebo toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová 

expozice kategorie 1, s nebezpečnými látkami spadajícími do 

oddílu H tříd H1 až H3; 
b) k sečtení nebezpečných látek uvedených v tabulce I, které jsou 

výbušniny, hořlavé plyny, hořlavé aerosoly, oxidující plyny, 

hořlavé kapaliny, samovolně reagující látky a směsi, organické 

peroxidy, samozápalné kapaliny a tuhé látky, oxidující kapaliny a 

tuhé látky, s nebezpečnými látkami spadajícími do oddílu P tříd P1 

až P8; 
c) k sečtení nebezpečných látek uvedených v tabulce I, které spadají 

mezi nebezpečné pro vodní prostředí, akutně kategorie 1, chronicky 

kategorie 1 nebo chronicky kategorie 2, s nebezpečnými látkami 

spadajícími do oddílu E tříd E1 a E2. 
 
Příslušná ustanovení tohoto zákona se použijí, jestliže kterýkoliv ze 

součtů získaný pro a), b) nebo c) je větší než nebo roven 1. 
Provozovatel zařadí objekt do  
a) skupiny A, jestliže je výsledek N roven nebo je větší než 1, při 

použití množství Q uvedeného v sloupci 2 tabulky I nebo tabulky 

II,  
b) skupiny B, jestliže je výsledek N roven nebo je větší než 1, při 

použití množství Q uvedeného v sloupci 3 tabulky I nebo tabulky 

II. 
 
9. Pro účely tohoto zákona se plynem rozumí každá látka, jejíž 

absolutní tlak par při teplotě 20 st. C se rovná 101,3 kPa nebo je 

větší, kapalinou rozumí každá látka, která není definována jako 

plyn a která není pevnou látkou při teplotě 20 st. C a standardním 

tlaku 101,3 kPa.  
10. V případě, že v sloupci 2 tabulky II není uvedeno kvalifikační 

množství nebezpečné látky, je pro tuto látku stanovena pouze 

skupina B. 
11. Se směsmi se zachází stejným způsobem jako s čistými látkami, 

pokud zůstávají v rámci mezí koncentrace stanovených podle jejich 

vlastností nařízením (ES) č. 1272/2008 v poznámce 1 nebo jeho 

posledním přizpůsobením technickému pokroku, pokud není 

výslovně udáno procento složení nebo jiný popis. 
12. Nebezpečné látky, na které se nevztahuje nařízení (ES) 

č. 1272/2008, ale přesto jsou nebo by mohly být v objektu přítomny 
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a mají nebo by mohly mít za podmínek existujících v objektu 

rovnocenné vlastnosti z hlediska potenciálu závažné havárie, včetně 

odpadu, budou dočasně zařazeny do nejvhodnější kategorie nebo 

přiřazeny k nejvhodnější jmenovitě uvedené kategorii nebo 

nebezpečné látce spadající do oblasti působnosti tohoto zákona. 
13. U nebezpečných látek, jejichž vlastnosti vedou k více než jedné 

klasifikaci, se pro účely tohoto zákona použije nejnižší kvalifikační 

množství.  
     

Tabulka I Kategorie nebezpečných látek 
Kategorie nebezpečnosti v souladu s nařízením (ES) 

č. 1272/2008 
Množství 

nebezpečné látky 

v tunách 
Sloupec 1 Sloupec 

2 
Sloupec 
3 

 A B 
Oddíl „H“- NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ   
H1 AKUTNÍ TOXICITA kategorie 1, všechny cesty 

expozice 
5 20 

H2 AKUTNÍ TOXICITA 
− kategorie 2, všechny cesty expozice 
− kategorie 3, inhalační cesta expozice (viz 

poznámka 1) 

50 200 

H3 TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ 

ORGÁNY – JEDNORÁZOVÁ EXPOZICE 
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová 

expozice kategorie 1 

50 200 

Oddíl „P“ – FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČNOST   
P1a VÝBUŠNINY (viz poznámka 2) 
− nestabilní výbušniny, nebo 
− výbušniny, oddíl 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 nebo 1.6, 

nebo 
− látky nebo směsi, které mají výbušné vlastnosti 

podle metody A.14 dle nařízení (ES) č. 

440/2008 (viz poznámka 3) a nenáleží do třídy 

nebezpečnosti organické peroxidy nebo 

samovolně reagující látky a směsi 

10 50 

P1b VÝBUŠNINY (viz poznámka 8)  
Výbušniny, oddíl 1.4 (viz poznámka 4) 

50 200 

P2 HOŘLAVÉ PLYNY 
Hořlavé plyny, kategorie 1 nebo 2 

10 50 

P3a Hořlavé aerosoly (viz poznámka 5.1) 
„Hořlavé“ aerosoly kategorie 1 nebo 2 obsahující 

150 
(čisté) 

500   
(čisté) 
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hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2 nebo hořlavé 

kapaliny kategorie 1 
P3b Hořlavé aerosoly (viz poznámka 5.1) 
„Hořlavé“ aerosoly kategorie 1 nebo 2 neobsahující 

hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2 ani hořlavé 

kapaliny kategorie 1 (viz poznámka 5.2) 

5 000 
(čisté) 

50 000 
(čisté) 

P4 OXIDUJÍCÍ PLYNY  
Oxidující plyny, kategorie 1 

50 200 

P5a HOŘLAVÉ KAPALINY 
− Hořlavé kapaliny, kategorie 1, nebo 
− hořlavé kapaliny kategorie 2 nebo 3 udržované 

za teplot nad jejich bodem varu nebo 
− jiné kapaliny s bodem vzplanutí ≤ 60 °C, 

udržované za teplot nad jejich bodem varu (viz 
poznámka 6) 

10 50 

P5b HOŘLAVÉ KAPALINY 
− Hořlavé kapaliny kategorie 2 nebo 3, u kterých 

zejména podmínky zpracování jako vysoký tlak 

nebo vysoká teplota mohou vytvořit nebezpečí 

závažné havárie, nebo 
− jiné kapaliny s bodem vzplanutí ≤ 60 °C, 

u kterých zejména podmínky zpracování jako 

vysoký tlak nebo vysoká teplota mohou 

vytvořit nebezpečí závažné havárie (viz 

poznámka 6) 

50 200 

P5c HOŘLAVÉ KAPALINY 
Hořlavé kapaliny, kategorie 2 nebo 3, nespadající 

pod položky P5a a P5b 

5 000 50 000 

P6a Samovolně reagující látky a směsi a organické 

peroxidy 
Samovolně reagující látky a směsi, typ A nebo B, 

nebo organické peroxidy, typ A nebo B 

10 50 

P6b Samovolně reagující látky a směsi a organické 

peroxidy 
Samovolně reagující látky a směsi, typ C, D, E nebo 
F, nebo organické peroxidy, typ C, D, E nebo F 

50 200 

P7 SAMOZÁPALNÉ kapaliny a tuhé látky 
Samozápalné kapaliny, kategorie 1 
Samozápalné tuhé látky, kategorie 1 

50 200 

P8 OXIDUJÍCÍ KAPALINY A TUHÉ LÁTKY  
Oxidující kapaliny, kategorie 1, 2 nebo 3, nebo 
oxidující tuhé látky, kategorie 1, 2 nebo 3 

50 200 

Oddíl „E“ – NEBEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ   
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PROSTŘEDÍ 
E1 Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii 

akutní 1 nebo chronická 1 
100 200 

E2 Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii 

chronická 2 
200 500 

Oddíl „O“ – JINÁ NEBEZPEČNOST   
O1 Látky nebo směsi se standardní větou 

o nebezpečnosti EUH014 
100 500 

O2 Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují 

hořlavé plyny, kategorie 1 
100 500 

O3 Látky nebo směsi se standardní větou 

o nebezpečnosti EUH029 
50 200 

 

    Tabulka II Jmenovitě vybrané nebezpečné látky 
Nebezpečné látky Číslo CAS 

(23)) 
Množství 

nebezpečné 

látky v tunách 
Sloupec 1  Sloupec 

2 
Sloupe
c 3 

  A B 
1. Dusičnan amonný (viz poznámka 7) - 5 000 10 000 
2. Dusičnan amonný (viz poznámka 8) - 1 250 5 000 
3. Dusičnan amonný (viz poznámka 9) - 350 2 500 
4. Dusičnan amonný (viz poznámka 10) - 10 50 
5. Dusičnan draselný (viz poznámka 

11) 
- 5 000 10 000 

6. Dusičnan draselný (viz poznámka 

12) 
- 1 250 5 000 

7. Oxid arseničný, kyselina arseničná 

nebo její soli 
1303-28-2 1 2 

8. Oxid arsenitý, kyselina arsenitá nebo 

její soli 
1327-53-3  0,1 

9. Brom 7726-95-6 20 100 
10. Chlor 7782-50-5 10 25 
11. Sloučeniny niklu v inhalovatelné 

práškové formě: oxid nikelnatý, oxid 

nikličitý, sulfid nikelnatý, sulfid 

niklitý, oxid niklitý 

-  1 

12. Ethylenimin 151-56-4 10 20 
13. Fluor 7782-41-4 10 20 
14. Formaldehyd (koncentrace ≥ 90 %) 50-00-0 5 50 
15. Vodík 1333-74-0 5 50 
16. Chlorovodík (zkapalněný plyn) 7647-01-0 25 250 
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17. Alkyly olova - 5 50 
18. Zkapalněné hořlavé plyny, kategorie 

1 nebo 2 (včetně LPG) a zemní plyn 

(viz poznámka 13) 

- 50 200 

19. Acetylen 74-86-2 5 50 
20. Ethylenoxid 75-21-8 5 50 
21. Propylenoxid 75-56-9 5 50 
22. Methanol 67-56-1 500 5 000 
23. 4, 4'-methylen bis (2-chloranilin) 

nebo jeho soli, v práškové formě 
101-14-4  0,01 

24. Methylisokyanát 624-83-9  0,15 
25. Kyslík 7782-44-7 200 2 000 
26. 2,4-toluen diisokyanát 
       2,6-toluen diisokyanát 

584-84-9 
 
91-08-7 

10 100 

27. Karbonyldichlorid (fosgen) 75-44-5 0,3 0,75 
28. Arsan (arsenovodík) 7784-42-1 0,2 1 
29. Fosfan (fosforovodík) 7803-51-2 0,2 1 
30. Chlorid sirnatý 10545-99-0  1 
31. Oxid sírový 7446-11-9 15 75 
32. Polychlordibenzofurany 

a polychlordibenzodioxiny (včetně 

TCDD), kalkulované jako ekvivalent 

TCDD (viz poznámka 14) 

-  0,001 

33. Tyto KARCINOGENY nebo směsi 

obsahující tyto karcinogeny 

v koncentracích vyšších než 5 % 

hmotnostních: 
 

4-aminobifenyl nebo jeho soli, 
benzotrichlorid, benzidin nebo jeho soli,  
bis(chlormethyl)ether, 
chlormethylmethylether,  
1,2-dibrommethan, diethylsulfát, 

dimethylsulfát, 

dimethylkarbamoylchlorid,  
1,2-dibrom-3-chlorpropan,  
1,2-dimethylhydrazin, 
dimethylnitrosoamin, 
hexamethylfosfotriamid, hydrazin, 2-
nafthylamin nebo jeho soli, 
4-nitrodifenyl a 1,3 propansulton 

- 0,5 2 

34. Ropné produkty a alternativní paliva  - 2 500 25 000 
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a) benzíny a primární benzíny, 
b) letecké petroleje (včetně paliva pro 

reaktivní motory), 
c) plynové oleje (včetně motorové 

nafty, topných olejů pro domácnost a 

směsí plynových olejů) 
d) těžké topné oleje 
e) alternativní paliva sloužící ke 

stejným účelům a mající podobné 

vlastnosti, pokud jde o hořlavost a 

nebezpečnost pro životní prostředí 

jako produkty uvedené v písmenech 

a) až d) 
35. Bezvodý amoniak 7664-41-7 50 200 
36. Fluorid boritý 7637-07-2 5 20 
37. Sirovodík 7783-06-4 5 20 
38. Piperidin 110-89-4 50 200 
39. Bis(2dimethylamino- ethyl)(methyl) 

amin 
3030-47-5 50 200 

40. 3-(2ethylhexyloxy)propylamin 5397-31-9 50 200 
41. Směsi (*) chlornanu sodného 

klasifikované ve třídě akutní toxicita 

pro vodní prostředí, kategorie 1 

[H400] obsahující méně než 5 % 

aktivního chlóru a neklasifikované 

v žádné jiné kategorii nebezpečnosti 

v tabulce I přílohy I. 
 

(*) Za předpokladu, že směs při 

nepřítomnosti chlornanu sodného nebude 

klasifikována ve třídě akutní toxicita pro 

vodní prostředí 1 [H400]. 

 200 500 

42. Propylamin (viz poznámka 15) 107-10-8 500 2 000 
43. Terc-butyl-akrylát (viz poznámka 15) 1663-39-4 200 500 
44. 2-methyl-3-butennitril (viz 

poznámka 15) 
16529-56-9 500 2 000 

45. Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-
thiadiazin-2-thion 

533-74-4 100 200 

46. Methyl-akrylát (viz poznámka 15) 96-33-3 500 2 000 
47. 3-methylpyridin (viz poznámka 15) 108-99-6 500 2 000 
48. 1-brom-3-chlorpropan (viz 

poznámka 15) 
109-70-6 500 2 000 

(23)) Číslo CAS je uváděno pouze pro informaci. 
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POZNÁMKY 
1. Nebezpečné látky spadající do třídy akutní toxicita kategorie 3 

orální cestou expozice (H 301) spadají do třídy nebezpečnosti H2 

AKUTNÍ TOXICITA v těch případech, kdy nelze odvodit ani 
klasifikaci akutní inhalační toxicity ani klasifikaci akutní dermální 

toxicity, například v důsledku nedostatku přesvědčivých údajů o 

inhalační a dermální toxicitě. 
2. Třída nebezpečnosti výbušniny obsahuje výbušné předměty (viz 

oddíl 2.1 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008). Je- li známo 

množství výbušné látky nebo směsi obsažené v předmětu, uvažuje 

se pro účely tohoto zákona toto množství. Není-li množství 

výbušné látky nebo směsi obsažené v předmětu známo, považuje se 

pro účely tohoto zákona za výbušninu celý předmět. 
3. Zkoušení výbušných vlastností látek a směsí je nezbytné pouze 

tehdy, pokud se screeningovou zkouškou podle části 3 přílohy 6 

Doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží: Příručka 

zkoušek a kritérií (dále jen „příručka zkoušek a kritérií OSN“)24) 
zjistí, že látka nebo směs může mít výbušné vlastnosti.  

23) Více pokynů k prominutí testu naleznete v popisu metody A.14, 

viz nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, 

kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek (Úř. věst. L 142, 

31.5.2008, s. 1). 
4. Jsou-li výbušniny spadající do oddílu 1.4 vybaleny z obalu nebo 

znovu zabaleny, zařazují se v souladu s nařízením (ES) 

č. 1272/2008 do položky P1a, pokud nebude prokázáno, že jejich 

nebezpečnost nadále odpovídá oddílu 1.4. 
5.1   Hořlavé aerosoly se klasifikují podle směrnice Rady 75/324/EHS 

ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se aerosolových rozprašovačů25) (směrnice o 

aerosolových rozprašovačích). „Extrémně hořlavé“ a „hořlavé“ 

aerosoly podle směrnice 75/324/EHS odpovídají hořlavým 

aerosolům kategorií 1 a 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008.  
5.2  Aby bylo možné použít tuto položku, je třeba prokázat, že 

aerosolový rozprašovač neobsahuje hořlavý plyn kategorie 1 nebo 

2 ani hořlavou kapalinu kategorie 1. 
6. Podle bodu 2.6.4.5 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008 nemusí být 

kapaliny s bodem vzplanutí vyšším než 35 °C zařazeny do 
kategorie 3, jestliže byly získány negativní výsledky v testu 

podpory hoření L.2, části III, oddílu 32 Příručky zkoušek a kritérií 

OSN. Při náročnějších podmínkách, například vysoké teplotě nebo 

tlaku, však toto neplatí, a proto jsou tyto kapaliny zařazeny do této 
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kategorie. 
7. Dusičnan amonný (5 000 / 10 000): hnojiva schopná samovolného 

rozkladu  
Toto se vztahuje na vícesložková nebo směsná hnojiva na bázi 

dusičnanu amonného (vícesložková nebo směsná hnojiva obsahující 

dusičnan amonný s fosforečnanem nebo uhličitanem draselným), která 

jsou schopna samovolného rozkladu podle zkoušky „Trough Test“ OSN 

(viz Příručka zkoušek a kriterií OSN, část III, pododdíl 38.2) a u kterých 

je obsah dusíku z dusičnanu amonného 
− 15,75 %26) až 24,5 %27) hmotnostních a které neobsahují více než 

0,4 % hořlavých či organických látek celkem nebo splňují 

požadavky přílohy III-2 nařízení (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 

2003 o hnojivech28), 
− 15,75 % hmotnostních nebo méně a hořlavé látky nejsou omezeny. 
8. Dusičnan amonný (1 250 / 5 000): jakost pro hnojiva 
Toto se vztahuje na jednosložková hnojiva na bázi dusičnanu amonného 

a na vícesložková nebo směsná hnojiva na bázi dusičnanu amonného, 

která splňují požadavky přílohy III-2 nařízení (ES) č. 2003/2003 

a u kterých je obsah dusíku z dusičnanu amonného 
− větší než 24,5 % hmotnostních s výjimkou směsí dusičnanu 

amonného s dolomitem, vápencem nebo uhličitanem vápenatým 

o čistotě alespoň 90 %, 
− větší než 15,75 % hmotnostních u směsí dusičnanu amonného 

a síranu amonného, 
− větší než 28 %29) hmotnostních u směsí dusičnanu amonného 

s dolomitem, vápencem nebo uhličitanem vápenatým o čistotě 

alespoň 90 %. 
9. Dusičnan amonný (350 / 2 500): technický 
Toto se vztahuje na dusičnan amonný a směsi s dusičnanem amonným, 

jejichž obsah dusíku z dusičnanu amonného je: 
− 24,5 % až 28 % hmotnostních a které neobsahují více než 0,4 % 

hořlavých látek, 
− více než 28 % hmotnostních a které neobsahují více než 0,2 % 

hořlavých látek. 
Toto se vztahuje také na vodné roztoky dusičnanu amonného, ve kterých 

jeho koncentrace přesahuje 80 % hmotnostních. 
10. Dusičnan amonný (10 / 50): materiál „off-spec“ (blíže neurčený) 

a hnojiva, která neprojdou zkouškou výbušnosti 
Toto se vztahuje na: 
− materiál vyřazený v průběhu výrobního postupu a dusičnan amonný 

a směsi s dusičnanem amonným, jedno složková hnojiva na bázi 

dusičnanu amonného a vícesložková nebo směsná hnojiva na bázi 

dusičnanu amonného uvedené v poznámkách 8 a 9, které jsou 
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vraceny nebo byly vráceny konečným uživatelem výrobci, do 

dočasného skladu nebo do zpracovatelského zařízení 

k přepracování, využití nebo zpracování pro bezpečné použití, 

protože již nevyhovují požadavkům uvedeným v poznámkách 8 a 

9, 
− hnojiva uvedená v první odrážce poznámky 7 a v poznámce 8 k této 

příloze, která nesplňují požadavky přílohy III-2 nařízení (ES) 

č. 2003/2003. 
11. Dusičnan draselný (5 000 / 10 000):  
Toto se vztahuje na směsná hnojiva na bázi dusičnanu draselného 

s dusičnanem draselným ve formě granulí nebo mikrogranulí, která mají 

stejné nebezpečné vlastnosti jako čistý dusičnan draselný. 
12. Dusičnan draselný (1 250 / 5 000):  
Toto se vztahuje na směsná hnojiva na bázi dusičnanu draselného 

s dusičnanem draselným v krystalické formě, která mají stejné 

nebezpečné vlastnosti jako čistý dusičnan draselný. 
13. Upravený bioplyn  
Pro účely provedení tohoto zákona se upravený bioplyn klasifikuje 

v položce 18 tabulky II, pokud byl zpracován v souladu s platnými 

normami pro vyčištěný a upravený bioplyn se zaručením stejné kvality, 

jakou má zemní plyn včetně obsahu metanu, a pokud obsahuje 

maximálně 1 % kyslíku. 
14. Polychlorodibenzofurany a polychlorodibenzodioxiny 
Množství polychlorodibenzofuranů a polychlorodibenzodioxinů se 

počítají s použitím následujících faktorů: 
WHO 2005 TEF 

2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8 - TCDF 0,1 
1,2,3,7,8-PeCDD 1 2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 
  1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 
    
1,2,3,4,7,8-

HxCDD 
0,1   

1,2,3,6,7,8-
HxCDD 

0,1 1,2,3,4,7,8-
HxCDF 

0,1 

1,2,3,7,8,9-
HxCDD 

0,1 1,2,3,7,8,9-
HxCDF 

0,1 

  1,2,3,6,7,8-
HxCDF 

0,1 

1,2,3,4,6,7,8-
HpCDD 

0,01 2,3,4,6,7,8-
HxCDF 

0,1 

    
OCDD 0,0003 1,2,3,4,6,7,8-

HpCDF 
0,01 
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  1,2,3,4,7,8,9-
HpCDF 

0,01 

    
  OCDF 0,0003 

(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = okta)  
Zdroj – Van den Berg et al: The 2005 World Health Organization Re-
evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for 
Dioxins and Dioxin-like Compounds 
15. Pokud tato nebezpečná látka spadá do kategorie P5a hořlavá 

kapalina nebo P5b hořlavá kapalina, použijí se pro účely tohoto 

zákona nejnižší kvalifikační množství. 
 

24) Více pokynů k prominutí testu naleznete v popisu metody A.14, viz 

nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se 

stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek (Úř. věst. L 142, 31. 5. 2008, s. 1). 
25) Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 40 

26) Obsah dusíku z dusičnanu amonného 15,75 % hmotnostních 

odpovídá 45 % koncentraci dusičnanu amonného. 
27) Obsah dusíku z dusičnanu amonného 24,5 % hmotnostních odpovídá 

70 % koncentraci dusičnanu amonného. 
28) Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1. 
29) Obsah dusíku z dusičnanu amonného 28 % hmotnostních odpovídá 

80% koncentraci dusičnanu amonného. 
 

PŘÍLOHA II Minimální údaje a informace, které je třeba zohlednit 

v bezpečnostní zprávě podle článku 10 
 
1. Informace o systému řízení a o organizaci podniku s ohledem na 

prevenci závažných havárií  
 
Tato informace bude obsahovat prvky uvedené v příloze III. 
 
2. Prostředí závodu 
a) Popis závodu a jeho prostředí včetně zeměpisné polohy, 

meteorologických, geologických a hydrografických podmínek, a je-
li nezbytné, i jeho historie; 

b) identifikace zařízení a jiných činností závodu, které by mohly 

představovat nebezpečí závažné havárie; 
c)  na základě dostupných informací identifikace sousedních závodů a 

provozů mimo oblast působnosti této směrnice, oblastí a 

rozvojových aktivit v okolí závodu, jež by mohly způsobit nebo 

227/2015 Příloha č. 5 Náležitosti obsahu bezpečnostní zprávy, její struktura a obsah jejích 

jednotlivých částí  
 
ČÁST I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU  
1. Identifikační údaje o provozovateli a objektu  

a) název a sídlo provozovatele, tel./fax/e-mail, IČO,  
b) název a adresa objektu,  
c) jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby 

oprávněné jednat za provozovatele.  
2. Identifikační údaje o právnické nebo fyzické osobě podílející se 

na vypracování bezpečnostní zprávy.   
3. Údaje o činnosti a zaměstnancích  

a) hlavní a vedlejší provozované činnosti, povolení a oprávnění 

k těmto činnostem,  
b) rok zahájení činnosti provozovatele a užívání objektu 

a významná data k výstavbě, rekonstrukcím a změnám 

provozu,  
c) počty zaměstnanců v objektu, včetně jejich počtu na 

PT  
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zvýšit riziko závažné havárie a domino efektu nebo zhoršit jejich 

následky. 
d) popis oblastí, ve kterých může dojít k závažné havárii. 

 
3. Popis zařízení 
a) Popis hlavních činností a výrobků těch částí závodu, které jsou 

důležité z hlediska bezpečnosti, zdrojů rizika závažné havárie a 

podmínek, za kterých by taková závažná havárie mohla nastat, 

spolu s popisem navrhovaných preventivních opatření; 
b) popis procesů, zejména provozních metod; s přihlédnutím k 

dostupným informacím o osvědčených postupech; 
c) popis nebezpečných látek: 

i) soupis nebezpečných látek včetně:  
− identifikace nebezpečných látek: chemický název, číslo CAS, 

název podle nomenklatury IUPAC;  
− maximální množství přítomných nebezpečných látek nebo 

látek, které mohou být přítomny; 
ii) fyzikální, chemické, toxikologické charakteristiky a indikace 

nebezpečí bezprostředního i opožděného nebezpečí pro 

člověka a životní prostředí; 
iii) fyzikální a chemické chování za normálních podmínek použití 

nebo za předvídatelných havarijních stavů. 
 

4. Stanovení a rozbor havarijních rizik a metody prevence 
a) Podrobný popis možných scénářů závažné havárie a jejich 

pravděpodobnosti nebo stavů, za kterých k nim dochází, včetně 

shrnutí událostí, které mohou sehrát úlohu při spuštění každého z 

těchto scénářů, bez ohledu na to, zda jsou příčiny vzhledem k 

zařízení vnitřní anebo vnější; včetně zejména;  
i) provozních příčin,  

ii) vnějších příčin, například souvisejících s domino efektem nebo 

s riziky a nebezpečími z provozů mimo oblast působnosti této 

směrnice, oblastí a rozvojových aktivit, jež by mohly způsobit 

nebo zvýšit riziko závažné havárie nebo zhoršit její následky,  
iii) přirozených příčin, například zemětřesení nebo povodní; 

b) vyhodnocení rozsahu a závažnosti důsledků zjištěných závažných 

havárií zahrnující mapy, obrázky nebo případně odpovídající 

popisy, z nichž jsou patrné oblasti, které mohou být postiženy 

takovými haváriemi vznikajícími v závodě; 
c) přezkum dřívějších havárií a nehod se stejnými látkami a postupy, 

jaké jsou používány, zohlednění získaných zkušeností a výslovný 

odkaz na konkrétní opatření přijatá k zabránění takovým haváriím 
d) popis technických parametrů a vybavení používaného pro 

bezpečnost zařízení. 

jednotlivých směnách.   
 
ČÁST II. POPISNÉ, INFORMAČNÍ A DATOVÉ ČÁSTI 

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY  
1. Technický popis objektu 

1.1. Informace o základním členění objektu na jednotlivá zařízení 

s popisem přístupnosti zařízení v rozsahu odpovídajícím charakteru 

a míře rizika závažné havárie.  
1.1.1.   Přehledné topografické mapy odpovídajícího měřítka, 

znázorňující plánovaný rozvoj objektu a plán okolí 

s vyznačeným účelem využití pozemků v takovém rozsahu, 

který by odpovídal možným následkům závažné havárie. Na 

mapách se zřetelně vyznačí   
a) přístupové a únikové cesty z objektu,  
b) ostatní komunikace významné pro záchranné 

a likvidační práce,  
c) okolní stavby (např. průmyslová i občanská zástavba),  
d) infrastruktura (např. nemocnice, školy, komunikace),  
e) území chráněná podle jiných právních předpisů2).  

1.1.2.   Plány v odpovídajícím měřítku, na kterých jsou zřetelně 

vyznačeny objekt jako celek a jeho jednotlivé části, zejména 

vnitřní komunikace, přístupové a únikové cesty apod.  
1.1.3.   Plány objektu v odpovídajícím měřítku, na kterých jsou 

vymezena místa činnosti v objektu, včetně hlavních 

skladovacích míst a výrobních zařízení s nebezpečnými 

látkami, ukazující  
a) umístění nebezpečných látek a jejich množství, včetně    

schémat úložišť nebezpečných odpadů,  
b) obvyklé umístění automobilových a železničních 

cisteren s nebezpečnými látkami a místa manipulací s 

nimi,  
c) vzdálenosti mezi jednotlivými zařízeními a jejich 

jednotlivými částmi,  
d) technologickou infrastrukturu objektu, např. potrubí 

a nádrže, manipulační místa, hlavní kanalizační 

systémy, případné vodní útvary a vodoteče,  
e) únikové cesty ze zařízení a uvnitř objektu,  
f) místa určená k řízení technologického procesu 

a významná místa infrastruktury objektu.  
1.2. Přehled umístěných nebezpečných látek v objektu.  

1.2.1.   Seznam a popis umístěných nebezpečných látek, včetně 

nebezpečných látek v automobilových a železničních 

cisternách, a jejich rozčlenění do kategorií 
a) suroviny,  
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5. Opatření pro ochranu a zásah k omezení následků závažné havárie:  
a) Popis vybavení instalovaného v závodě k omezení následků 

závažných havárií pro lidské zdraví a životní prostředí, včetně 

například systémů detekce či ochrany a technických prostředků k 

omezení rozsahu úniků při haváriích, včetně skrápěčů, parotěsných 

zábran, nouzových odlučovačů nebo jímek, uzavíracích ventilů, 

inertizačních systémů, požárních nádrží; 
b) organizace poplachu a zásahu; 
c) popis vnitřních i vnějších mobilizovatelných zdrojů; 
d) popis veškerých technických a netechnických opatření, která jsou 

významná z hlediska snížení dopadu závažné havárie. 
 

b) meziprodukty,  
c) hotové výrobky,  
d) vedlejší produkty,  
e) odpadní a pomocné produkty,  
f) produkty vzniklé jako důsledek neřízených chemických 

procesů. 
1.2.2.   Množství umístěných nebezpečných látek, včetně množství 

nebezpečných látek v automobilových a železničních 

cisternách. 
1.2.3.   Identifikační údaje o nebezpečných látkách (číslo CAS, 

název podle nomenklatury IUPAC, je-li k dispozici, 
chemický vzorec, chemické složení směsi, obchodní název, 

klasifikace, stupeň čistoty, nejdůležitější příměsi). 
1.2.4. Údaje o vlastnostech nebezpečných látek (fyzikální, chemické, 

toxikologické a ostatní specifické vlastnosti). 
1.2.5. Vypouštění, zadržování, opětovné použití, materiálové 

využívání nebo odstraňování odpadů. 
1.2.6. Vypouštění a úprava odpadních plynů. 
1.2.7. Ostatní, zejména zpracovatelské a úpravárenské výrobní fáze.  

1.3. Informace o technologii:  
a) postupové diagramy (schémata) potrubí a technologických 

zařízení,  
b) popis technologických zařízení významných z hlediska 

bezpečnosti a dalšího vybavení,  
c) charakteristiky výrobních podmínek technologického procesu 

(parametry - hodnoty veličin) v běžném a mimořádném 

provozu,  
d) parametry chemických látek - vlastnosti a chování za 

normálních a mimořádných podmínek,  
e) popis řídících a kontrolních technologických systémů,  
f) kvantitativní a kvalitativní informace o tocích energií a 

materiálů - energetické a materiálové bilance,  
g) popis stavebních jednotek zařízení, ve kterých se nakládá 

s nebezpečnými látkami, včetně jejich odolnosti proti vnějším 

vlivům,  
h) přehled a popis technologických zařízení nebo jejich částí, ve 

kterých se manipuluje s nebezpečnými látkami nebo ve kterých 

nebezpečné látky vznikají, včetně odolnosti proti vnějším 

vlivům,  
i) popisy a projektové údaje o částech zařízení vykazujících 

riziko závažné havárie, včetně uvedení relevantních právních 

předpisů a technických norem vztahujících se k provozované 

technologii,  
j) popis možných vlivů technologických zařízení s rizikovým 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32012L0018_130227      str. 88 z 118   

Celex: 32012L0018 Lhůta pro implementaci 1.6.2015 Úřední věstník                     L 197 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Kristýna Přikrylová 8. 9. 2015 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí 

závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 8. 9. 2015 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 

ID 
Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

potenciálem na ostatní technologická zařízení, popřípadě na 

celý objekt za mimořádných podmínek,  
k) popis způsobu zajištění bezpečnosti provozu těchto zařízení.  

1.4. Informace o provozních činnostech a procesech spojených s 

rizikem závažné havárie:  
a) popis činností významných pro bezpečnost, včetně popisu 

chemických reakcí, fyzikálních a biologických přeměn,   
b) popis činností souvisejících s dočasným skladováním 

nebezpečných látek, jejichž přítomnost může představovat 

riziko závažné havárie, včetně dočasného umístění 

automobilových a železničních cisteren,  
c) popis činností souvisejících s manipulací s nebezpečnými 

látkami (nakládka, překládka, vykládka), včetně potrubní 

přepravy,  
d) popis postupů úprav nebezpečných látek před jejich dalším 

využitím, vypouštěním do životního prostředí, případně 

zneškodněním (odpady ve všech skupenstvích),  
e) popis postupů, operací a opatření k zajištění bezpečnosti 

v jednotlivých fázích provozu (najíždění, provoz, odstavování, 

nestandardní stavy, havarijní stavy),  
f) popis instalovaných detekčních zařízení a monitorovacích 

systémů.   
1.5. Přehled vnitřně zajišťovaných služeb:  

a) vnitřní energetická síť,  
b) vlastní zdroj elektrické energie,  
c) skladování a zásobování palivy,  
d) havarijní dodávky médií,  
e) vlastní zdroj vody,  
f) rozvody vody, páry, vzduchu a technologických médií,  
g) požární zabezpečení a vlastní jednotka požární ochrany, je-li 

provozovatelem zřízena,  
h) zdravotnická pomoc,  
i) řídící střediska bezpečnosti provozu zařízení, existují-li,  
j) laboratoře,  
k) údržba a opravy, pokud existují,  
l) ostraha objektu nebo zařízení,  
m) kanalizační síť,  
n) retenční nádrže a úpravna odpadních vod, včetně likvidace 

hasební vody,  
o) komunikační a informační systémy.   

1.6. Přehled externě zajišťovaných služeb:  
a) dodávky elektrické energie,  
b) dodávky ostatních energetických médií,  
c) dodávky vody,  
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d) zásobování technologickými surovinami,  
e) ostatní zásobování,  
f) požární zabezpečení a síly a prostředky jednotek Hasičského 

záchranného sboru České republiky a ostatních jednotek 

požární ochrany,  
g) zdravotnická záchranná služba,  
h) laboratorní rozbory,  
i) údržba a servisní služby, existuje-li,  
j) ostraha objektu,  
k) odkanalizování objektu (likvidace hasební vody),  
l) komunikační a informační systémy (telekomunikace, rádiová 

síť apod.).  
 

2. Informace o okolí objektu a složkách životního prostředí  
Popisy okolí objektu a životního prostředí v něm se uvedou v rozsahu 
odpovídajícím charakteru a míře rizika, včetně potenciálních dosahů 

případných závažných havárií a následků na životy a zdraví lidí a zvířat, 

životní prostředí a majetek.  
2.1. Informace související s demografickými a sociálně-geografickými 

charakteristikami:  
a) typ sídelního útvaru (město, rekreační oblast apod.),  
b) převažující typy obytných staveb (panelová zástavba, zděné 

domy, rodinné domy, chaty apod.),  
c) počet osob,  
d) umístění objektů orgánů veřejné správy a dalších institucí,  
e) místa soustřeďování většího počtu osob (kina, divadla, kluby, 

sportovní a rekreační areály apod.),  
f) další ohrožená místa v okolí (školy, nemocnice, kulturní 

památky apod.). 
Přílohami dokumentu jsou: 
plány, mapy, resp. mapové výřezy okolí s vyznačením výše uvedených 

prvků lokalizovaných v místech potenciálního dosahu případné závažné 

havárie. 
2.2. Informace související s environmentálními charakteristikami okolí 

objektu. 
2.2.1.   Popis nejzávažnějších environmentálních charakteristik okolí 

objektu v dosahu potenciálních následků závažné havárie 

(např. územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště 

chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky 

nebo cenné biotopy podle zákona o ochraně přírody a 

krajiny3) nebo extrémní poměry v dotčeném území).  
2.2.2.   Celkové zhodnocení životního prostředí z hlediska jeho 

možného ohrožení závažnou havárií a identifikace 

nejcennějších složek životního prostředí, které je nutné 
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zohlednit v posouzení rizik závažné havárie, případně 

zdůvodnění, proč nejsou některé složky životního prostředí 

vybrány pro posouzení rizik závažné havárie. 
Přílohami dokumentu jsou:  
mapy, náčrty nebo plány umístění významných prvků v místech 

potenciálního dosahu případné závažné havárie.  
2.3. Informace o průmyslových a skladových objektech, včetně objektů 

zemědělské živočišné a rostlinné výroby, a přepravních 

komunikacích, které mohou být v souvislosti s objektem zdrojem 
rizika závažné havárie nebo mohou být naopak zasaženy závažnou 

havárií v objektu provozovatele.  
Přílohou dokumentu jsou: 
přehledný plán, mapa znázorňující situování uvedených objektů.  

2.4. Meteorologické charakteristiky:  
a) průměrné a maximální srážky v dané lokalitě,  
b) maximální a minimální teploty, vlhkost ovzduší, výskyt mlh, 

bouřková činnost (elektrostatické výboje) a extrémní výkyvy 

počasí pro danou lokalitu,  
c) směr a rychlosti větru a třídy stability atmosféry (větrná růžice) 

v dané lokalitě. 
2.5. Vodohospodářské, hydrogeologické a geologické charakteristiky 

okolí objektu. 
2.5.1.   Obecná hydrologická (vodohospodářská) charakteristika. 
2.5.2.   Obecná hydrogeologická charakteristika (hloubka hladiny 

podzemní vody, informace k svrchnímu kolektoru). 
2.5.3.   Obecná geologická charakteristika. 
2.5.4.   Charakteristika a popis poměrů v okolí objektu, které mohou 

být příčinou vzniku nebo rozvoje závažné havárie nebo 

mohou být ohroženy závažnou havárií, včetně  
a) situování objektu v zátopovém území,  
b) rizik vyplývajících z existence vodohospodářských děl 

(přehrady, hráze), kdy vznik mimořádné události na 

těchto vodohospodářských dílech by mohl mít vliv na 

bezpečnost objektu provozovatele, 
c) nestability horninového podloží, možnosti sesuvů 

svrchních vrstev zemského pokryvu, rizika projevů 

seismické činnosti a jiných projevů,  
d) okolních významných důlních děl,  
e) průběhu okolních vodohospodářsky významných 

vodotečí a vodních ploch, potenciálně ohrožených vlivy 

případné závažné havárie v objektu provozovatele,  
f) jímacích území zdrojů pitné vody, resp. území 

akumulace podzemních vod ohrožených vlivy případné 

závažné havárie v objektu provozovatele,  
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g) propustnosti podloží pro znečišťující látky 

(charakteristika geologických vrstev a jejich průběh, 

geologické zlomy a jiné anomálie),  
2.5.5.   Rizika přeshraničních přenosů hraničními toky a atmosférou 

a následků závažné havárie na složky životního prostředí.  
2.5.6.   Způsob využití okolních pozemků, které by mohly být 

závažnou havárií z objektu zasaženy. 
2.5.7.   Popis kanalizace v objektu a její zaústění do čistírny 

odpadních vod, vodních toků apod.  
Přílohou dokumentu jsou: 
přehledné mapy hydrologických, hydrogeologických a geologických 

prvků, pokud následky závažné havárie mohou být ohroženy příslušné 

složky životního prostředí.  
2.6. Další potenciální specifická ohrožení objektu, zejména 

nekontrolované požáry, letecké koridory apod.  
 
ČÁST III. POSOUZENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE  
Posouzení rizik závažné havárie zpracované v souladu s přílohou č. 1 

k této vyhlášce. 
 
ČÁST IV. ZÁSADY, CÍLE, POLITIKA PREVENCE 

ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 
Popis zásad, cílů a politiky prevence závažných havárií provedený v 

souladu s částí III přílohy č. 3 k této vyhlášce. 
 
ČÁST V. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI 
Popis systému řízení bezpečnosti provedený v souladu s přílohou č. 2 

k této vyhlášce, s výjimkou podkapitoly 2.7 Informace o stanovení 

bezpečných postupů pro různé fáze provozování technologických 

zařízení, která je součástí části II. bezpečnostní zprávy. 
Provozovatel tímto popisem prokazuje a dokladuje zavedení a funkčnost 

systému.  
 
ČÁST VI. POPIS PREVENTIVNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH 

OPATŘENÍ K OMEZENÍ MOŽNOSTI VZNIKU A NÁSLEDKŮ 

ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE  
1. Přehled instalovaných technických bezpečnostních systémů 

snižujících riziko závažné havárie  
1.1.   Automatické odstavovací systémy a automatické systémy 

blokování zařízení.  
1.2.   Detekční a poplachové systémy.  
1.3.   Automatické systémy ochrany před požárem a výbuchem.  
1.4.   Automatické systémy ochrany před úniky nebezpečných 

toxických látek.  
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1.5.   Zvláštní opatření proti neoprávněnému vniknutí 

a manipulacím.  
1.6.   Pulty integrované havarijní ochrany, včetně indikace 

funkčnosti ochranných systémů.  
2. Informace o provedeném posouzení přiměřenosti 

bezpečnostních a ochranných opatření  
3. Popis vlastních ochranných a zásahových prostředků sloužících 

ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně 

disponibilních lidských zdrojů  
3.1.   Stabilní technické prostředky (stabilní hasicí zařízení, 

odvětrávací systémy apod.).  
3.2.   Mobilní technické prostředky (čerpadla, ventilátory, výsuvné  

plošiny, norné stěny apod.).  
3.3.   Dopravní prostředky a speciální mechanismy (např. zemní 

stroje, automobilové cisterny, mobilní požární technika).  
3.4.   Zásahové a havarijní materiály.  
3.5.   Osobní ochranné pracovní prostředky.  
3.6.   Prostředky pro zajištění první pomoci, včetně profylaktik. 
3.7.   Personální zajištění (početní stavy zaměstnanců určených 

k zajištění pohotovosti).  
4. Popisy smluvně zajištěných ochranných a zásahových 

prostředků sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné 

havárie, včetně disponibilních lidských zdrojů 
4.1. Mobilní technické prostředky.  
4.2. Dopravní prostředky a speciální mechanismy (zemní stroje, 

automobilové cisterny, mobilní požární technika apod.).  
4.3. Zásahové a havarijní materiály.  
4.4. Osobní ochranné pracovní prostředky. 
4.5. Personální zajištění (početní stavy).  

5. Informace k systémům varování a vyrozumění a provádění 

zásahu  
5.1. Popis systému a způsob varování.  
5.2. Popis systémů a způsobů vyrozumění příslušných subjektů 

v případě vzniku závažné havárie.  
5.3. Popis postupů provádění zásahu vlastními silami a prostředky. 

  
ČÁST VII. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ  
Závěrečná kapitola bezpečnostní zprávy představuje sumarizující 

a přehledovou část, která jasným, i pro neodborníka srozumitelným 

způsobem shrne zásadní informace v souvislosti se zajištěním prevence 

závažných havárií v předmětném objektu s tím, že musí být zřejmé 

vazby uvnitř objektu i směrem k jeho okolí, rizika a opatření k jejich 

omezení.  
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2) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech 

a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů). 
3) Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

PŘÍLOHA III 
 

Informace uvedené v čl. 8 odst. 5 a článku 10 o systému řízení 

bezpečnosti a organizaci závodu s ohledem na prevenci závažných 
havárií 
 
Pro účely provádění systému řízení bezpečnosti provozovatelem je třeba 

brát v úvahu následující prvky: 
 
a) systém řízení bezpečnosti musí být úměrný nebezpečím, 

průmyslovým činnostem a složitosti organizace v závodě a musí 

být založen na posouzení rizik; měl by obsahovat část obecného 

systému řízení, která zahrnuje organizační strukturu, povinnosti, 

běžné způsoby, postupy, procesy a zdroje pro určování a provádění 

politiky prevence závažných havárií; 
 

b) systém řízení bezpečnosti řeší tyto otázky: 
 

 
i) organizace a zaměstnanci: úlohy a povinnosti zaměstnanců 

zapojených do kontroly hlavních rizik na všech úrovních 

organizace spolu s opatřeními přijatými s cílem zvýšit 

informovanost o nutnosti trvalého zlepšování. Stanovení 

potřeb odborné přípravy tohoto personálu a poskytnutí této 

přípravy. Zapojení zaměstnanců a pracovníků subdodavatelů 

pracujících v závodě, kteří jsou důležití z hlediska 

bezpečnosti; 
 

ii) stanovení a hodnocení závažných zdrojů rizik: přijímání a 

provádění postupů systematického určování závažných rizik 
vyplývajících z běžného i mimořádného provozu, případně 

včetně činností subdodavatelů, a hodnocení jejich 

pravděpodobnosti a závažnosti, 
 

iii) provozní kontrola: přijímání a provádění postupů a pokynů pro 

bezpečný provoz včetně údržby závodu, procesů a vybavení, 

227/2015 Příloha č. 2 Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti a struktura 
popisu tematických oblastí systému řízení bezpečnosti 
 
I. Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti 
1. Charakteristika systému řízení bezpečnosti, struktura, úrovně. 
2. Struktura a přehled vnitřních předpisů souvisejících se systémem 

řízení bezpečnosti. 
3. Informace o přístupnosti systému řízení bezpečnosti 

zaměstnancům. 
4. Organizační zajištění klíčových prvků systému řízení bezpečnosti, 

uvedení příslušných vnitřních předpisů. 
4.1 Popis organizačního zajištění procesu posuzování rizik 

závažné havárie. 
4.2 Popis organizačního zajištění procesu zavádění, udržování a 

zdokonalování systému řízení bezpečnosti.  
4.3 Popis organizačního zajištění procesu sledování požadavků 

právních předpisů a technických dokumentů a zajištění jejich 

dodržování. 
4.4 Popis organizačního zajištění definování cílů a úkolů v oblasti 

prevence závažných havárií. 
4.5 Popis organizačního zajištění stanovování ukazatelů, 

parametrů a kritérií použitelných pro hodnocení plnění úkolů, cílů a 

účinnosti opatření. 
4.6 Popis organizačního zajištění procesu určování prioritních 

úkolů a sestavování časového harmonogramu. 
4.7 Popis organizačního zajištění provádění kontrol na všech 

stupních řízení, zaměřených na sledování plnění stanovených úkolů 

a cílů, uvedení pravidel, lhůt nebo termínů. 
4.8 Popis organizačního zajištění technických, finančních a 

lidských zdrojů pro účely plnění jednotlivých tematických oblastí 

systému řízení bezpečnosti. 
4.9 Popis organizačního zajištění rezervních zdrojů pro případy 

nečekaných změn v objektu nebo jiných neobvyklých okolností 

(technických, finančních a lidských).  
II. Struktura popisu tematických oblastí systému řízení 
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a poplachového řízení a dočasných odstávek; zohledňování 

dostupných informací o osvědčených postupech pro sledování 

a kontrolu s cílem snížit riziko selhání systému; řízení a 

kontrola rizik spojených se stárnutím vybavení instalovaného 

v závodu a korozí; soupis vybavení závodu a strategie a 

metoda pro sledování a kontrolu stavu vybavení; náležitá 

následná opatření a jakákoli nezbytná protiopatření, 
 

iv) řízení změn: přijímání a provádění postupů pro plánování 

změn stávajících nebo stavbu nových zařízení, procesů nebo 

skladovacích zařízení, 
 

v) havarijní plánování: přijímání a provádění postupů ke 

stanovení předvídatelných mimořádných událostí 

systematickým rozborem a k přípravě, zkouškám a hodnocení 

plánů mimořádných událostí, aby těmto mimořádným 

událostem odpovídaly, a k poskytování zvláštní odborné 

přípravy dotčeným pracovníkům. Tuto odbornou přípravu 

musí absolvovat všichni pracovníci pracující v závodě, včetně 

příslušných pracovníků subdodavatelů, 
 

vi) sledování plnění programu: přijetí a provádění postupů 

průběžného hodnocení dodržování cílů stanovených 

provozovatelovou politikou prevence závažných havárií a 

systémem řízení bezpečnosti, jakož i mechanismy pro 

vyšetřování a provedení nápravných opatření v případě, že se 

tyto cíle nedodržují. Postupy by se měly týkat 

provozovatelova systému hlášení závažných havárií nebo 

případů, kdy k nim téměř došlo, zvláště těch, u kterých 

ochranná opatření selhala, a vyšetřování a sledování na 

základě získaných zkušeností. Postupy mohou zahrnovat 

rovněž výkonnostní ukazatele, například ukazatele 

bezpečnostního výkonu, a další příslušné ukazatele, 
 

vii) kontrola a hodnocení: přijetí a provádění postupů pravidelného 

systematického hodnocení politiky prevence závažných 

havárií a účinnosti a vhodnosti systému řízení bezpečnosti; 

dokumentované hodnocení účinků zavedené politiky a 

systému řízení bezpečnosti a jeho aktualizace vedením, 

včetně uvážení a zapracování nezbytných změn určených 

kontrolou a hodnocením. 
 

bezpečnosti 
1. Lidské zdroje v objektu a jejich řízení 

1.1. Zaměstnanci s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik 
závažných havárií. 
1.1.1. Přehled všech pracovních pozic zaměstnanců (funkční 

zařazení) s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na 
vznik závažných havárií, popis úkolů, povinností 

a odpovědností zaměstnanců na těchto pracovních pozicích, 

u  pracovních pozic vedoucích zaměstnanců jejich 

zastupitelnost. 
1.1.2. Organizační schéma a funkční schéma se zvýrazněním 

pracovních pozic zaměstnanců s vlivem na omezování rizik 

nebo s vlivem na vznik závažných havárií. 
1.1.3. Dostupnost aktuálního přehledu zaměstnanců s vlivem na 

omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií. 
1.1.4. Uvedení odkazu na vnitřní předpis, kterým se ukládá 

povinnost seznámit dodavatele, zaměstnance externích 

právnických osob nebo externí podnikající fyzické osoby 

(dále jen „externí subjekty“) a návštěvníky 

s bezpečnostními pravidly v objektu a provádět kontrolu 

dodržování pravidel. 
1.1.5. Informace o prověřování kvalifikace externích subjektů. 
1.1.6. Informace o projednávání problematiky prevence závažné 

havárie na úrovni vedoucích zaměstnanců. 
1.1.7. Informace o seznamování zaměstnanců s výsledky 

projednávání problematiky prevence závažné havárie na 

úrovni vedení. 
1.2. Zaměstnanci na vedoucích pracovních pozicích (název pracovní 

pozice) a jejich odpovědnost. 
1.2.1. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců 

odpovědných za provádění posouzení rizik závažné 

havárie. 
1.2.2. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců 

odpovědných za seznamování dodavatelů, externích 

subjektů a návštěvníků s existujícími riziky a s pravidly 
bezpečného výkonu činností nebo pohybu v objektu. 

1.2.3. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců 

odpovědných za zajištění potřebných zdrojů (včetně 

lidských) pro zavedení a udržování systému řízení a jeho 

rozvoj. 
1.2.4. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců 

odpovědných za proces zavádění a udržování systému 

řízení a jeho rozvoj. 
1.2.5. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců 
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odpovědných za identifikaci potřeb výcviku, zajištění a 

realizace výcviku a vyhodnocení jeho efektivnosti. 
1.2.6. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců 

odpovědných za sledování funkčnosti systému řízení, 

provádění jeho kontrol a auditů a vyhodnocování jeho 

účinnosti. 
1.2.7. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců 

odpovědných za zavedení, sledování a vyhodnocování 

nápravných aktivit.  
1.2.8. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců 

odpovědných za řízení a řešení mimořádných a havarijních 

situací. 
1.3. Řízení lidských zdrojů, výchova a vzdělávání. 

1.3.1. Informace o tom, zda je zaveden systém výběru 

zaměstnanců pro obsazování pracovních pozic významných 

z hlediska prevence závažných havárií, včetně uvedení 

odkazu na příslušný vnitřní předpis. 
1.3.2. Informace o tom, zda u pracovních pozic významných z 

hlediska prevence závažných havárií je zajištěn rozvoj a 

udržování potřebných odborných znalostí a dovedností, 

včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. 
1.3.3. Informace o školení zaměstnanců ve vztahu k jejich 

pracovnímu zařazení, včetně uvedení odkazu na příslušný 

vnitřní předpis. 
1.3.4. Informace o způsobu ověřování znalostí a dovedností u 

zaměstnanců, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní 

předpis. 
1.3.5. Informace o způsobu dokumentování provedeného školení 

a jeho vyhodnocení, včetně uvedení odkazu na příslušný 

vnitřní předpis. 
1.3.6. Informace o tom, zda školení zahrnuje následující oblasti: 

a) právní předpisy relevantní k prevenci závažných havárií, 
b) politika prevence závažných havárií, 
c) vnitřní předpisy relevantní k prevenci závažných havárií, 
d) identifikace rizik, hodnocení a omezování rizika, 
e) nežádoucí účinky na zdraví opatření na ochranu zdraví a 

osobní ochranné pracovní prostředky ohrožených osob, 
f) postupy a činnosti při mimořádných událostech. 

1.3.7. Informace o tom, zda školení zahrnuje také následující 

oblasti: 
a) instalované technologické bezpečnostní systémy 

(detekce, signalizace, výkonové akční členy), 
b) provozované protipožární systémy, 
c) ventilační, retenční, přepouštěcí a odpouštěcí systémy, 
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d) nouzové a havarijní bezpečnostní systémy. 
1.3.8. Informace o provádění vstupního školení. 
1.3.9. Informace o školeních prováděných během trvání 

pracovního poměru. 
1.3.10. Informace o školení zaměstnanců při převedení na 

jinou práci a při zavádění nových postupů a technologií. 
1.3.11. Informace o zajištění výcviku u činností 

významných z hlediska bezpečnosti, přehled těchto 

činností. 
1.4. Aktivní přístup zaměstnanců k problematice prevence závažných 

havárií. 
1.4.1. Informace o možnosti zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a 

obsluhu, předkládat návrhy při přípravě, zavádění 

a naplňování systému řízení prevence závažných havárií, 

včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis. 
1.4.2. Informace o akceptování návrhů zaměstnanců, kteří 

zajišťují provoz a obsluhu. 
1.4.3. Popis motivačních nástrojů ke zvyšování znalostí, 

dovedností a dodržování bezpečných pracovních postupů u 

zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu. 
1.4.4. Informace o zajištění volného přístupu zaměstnanců, kteří 

zajišťují provoz a obsluhu, k výsledkům vyhodnocení 

plnění úkolů z oblasti prevence závažných havárií. 
 

2. Řízení provozu objektu 
2.1. Informace k vnitřnímu předpisu, kterým se zavádí povinnost 

posuzovat provozní činnosti z hlediska možnosti vzniku závažné 

havárie, včetně uvedení stručné charakteristiky tohoto vnitřního 

předpisu.  
2.2. Přehled provozních činností s vlivem na vznik závažné havárie. 
2.3. Přehled provozních činností s možným vlivem na vznik 

havarijního znečištění ovzduší, vod a půdy. 
2.4. Informace k vnitřnímu předpisu, kterým se zavádí povinnost 

zpracovat a zavést bezpečné postupy pro identifikované rizikové 

činnosti, uvedení stručné charakteristiky tohoto vnitřního 

předpisu. 
2.5. Informace o zavedení bezpečných postupů (instrukcí) pro výkon 

provozních činností významných z hlediska bezpečnosti. 
2.6. Informace o tom, že v bezpečných postupech jsou zohledněny 

požadavky na: 
a) bezpečné nakládání s látkami nebezpečnými životnímu 

prostředí, 
b) minimalizaci zatěžování životního prostředí nebezpečnými 

látkami a odpady, 
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c) snižování míry rizika ekologických havárií, 
d) minimalizaci následků případné ekologické havárie. 

2.7. Informace o zavedení bezpečných postupů pro různé fáze 

provozování technologických zařízení [zpracovatelé 

bezpečnostní zprávy tuto podkapitolu 2.7 nezpracovávají]: 
a) uvádění technologického zařízení a souborů zařízení do 

provozu (najíždění technologického zařízení), 
b) běžný provoz technologických zařízení, 
c) přechodné odstávky technologického zařízení (sjíždění), 
d) havarijní odstávky technologického zařízení, 
e) opětovné uvádění technologických zařízení a souborů zařízení 

do provozu po odstávkách, 
f) trvalé odstavení technologického zařízení. 

2.8. Informace o zavedení bezpečných postupů pro provádění údržby 
zařízení a technologických komponent, včetně uvedení odkazu na 

příslušný vnitřní předpis. 
2.9. Informace o zavedení harmonogramů údržby, kontrol a revizí 

u objektů, technických zařízení a technologií, včetně uvedení 

odkazu na příslušný vnitřní předpis. 
2.10. Informace o systematickém ověřování funkčnosti 

signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů a o 

prokazatelném vedení záznamů o ověřování, včetně uvedení 

odkazu na příslušný vnitřní předpis. 
2.11. Informace o tom, že v bezpečných postupech jsou uvažovány 

následující aspekty: 
a) možné ohrožení v důsledku přítomnosti nebezpečných látek v 

provozu, 
b) technická a organizační opatření k zabránění požáru, 

výbuchu, toxického rozptylu, 
c) opatření pro případ kontaktu osob s nebezpečnou látkou nebo 

při úniku nebezpečné látky do prostředí. 
2.12. Informace o souladu zavedených bezpečných postupů s 

provozními předpisy výrobce zařízení a s právními předpisy. 
2.13. Informace o zajištění účasti zaměstnanců, kteří zajišťují 

provoz a obsluhu, při zpracování bezpečných postupů 

(pracovních instrukcí, pracovních postupů), včetně uvedení 

odkazu na příslušný vnitřní předpis. 
2.14. Informace o dostupnosti bezpečných postupů pro 

zaměstnance, kteří zajišťují provoz a obsluhu a kteří vykonávají 

činnosti spojené s rizikem závažné havárie. 
2.15. Informace o seznamování zaměstnanců, kteří zajišťují provoz 

a obsluhu a kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné 

havárie, s bezpečnými postupy, včetně uvedení odkazu na 

příslušný vnitřní předpis.  
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2.16. Informace o prověřování znalosti bezpečných postupů u 

zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu a kteří vykonávají 

činnosti spojené s rizikem závažné havárie, a o způsobu 

dokumentování záznamu tohoto prověřování, včetně uvedení 

odkazu na příslušný vnitřní předpis.  
2.17. Informace o systému odborného a nestranného posuzování 

bezpečných postupů před jejich zaváděním  do praxe, včetně 

uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.  
2.18. Informace o systému aktualizace bezpečných postupů v 

souvislosti s novými vědeckotechnickými poznatky. 
2.19. Informace o prováděné aktualizaci bezpečných postupů na 

základě zkušeností z provozu a výsledků kontrol a revizí. 
2.20. Informace o tom, který vnitřní předpis ukládá zaměstnancům, 

kteří zajišťují provoz a obsluhu a kteří vykonávají činnosti 

spojené s rizikem závažné havárie, dodržovat bezpečné postupy. 
 

3. Řízení změn v objektu 
3.1. Informace o postupech v procesu řízení (plánování, provádění, 

kontrola, opravná opatření) změn v technologických a 

technických řešeních. 
3.2. Informace o postupech v procesu řízení změn v provozních 

činnostech.  
3.3. Informace o postupech v procesu řízení změn v programovacích 

systémech.  
3.4. Informace o postupech v procesu řízení změn v personálním 

obsazení. 
3.5. Informace o postupech v procesu řízení změn při změně vnitřních 

a vnějších podmínek. 
3.6. Informace o tom, zda součástí procesu plánování a provádění 

změny je i odborné posouzení změny z hlediska bezpečnosti a 

jeho řádné zdokumentování, včetně uvedení odkazu na příslušný 

vnitřní předpis, a stanovení pracovní pozice zaměstnance 

odpovědného za toto posouzení.  
3.7. Informace o personální odpovědnosti za dílčí části procesu řízení 

změny a jeho zdokumentování, včetně uvedení odkazu na 

příslušný vnitřní předpis. 
3.8. Informace o pravidlech a postupech informování zaměstnanců 

dotčených změnou o přípravě a průběhu provádění této změny, 

o bezpečnostních opatřeních a případně o zajištění výcviku těchto 

zaměstnanců, včetně uvedení odkazu na příslušný právní předpis. 
3.9. Informace o zásadách kontrolní činnosti po provedené změně. 
3.10. Informace o opravných opatřeních vyvolaných kontrolou po 

provedené změně, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní 

předpis. 
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4. Havarijní plánování 

4.1. Informace o zásadách a postupech zjišťování a odhalování 

možných situací a stavů, které mohou vyvolat závažnou havárii. 
4.2. Informace, zda zásady a postupy umožňují identifikovat možné 

havarijní situace, vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních 

podmínek.  
4.3. Informace, zda zásady a postupy umožňují akceptovat podněty 

a zkušenosti zaměstnanců, externích subjektů, orgánů veřejné 

správy, základních složek integrovaného záchranného systému 

apod. 
4.4. Informace o stanovených postupech a pravidlech zpracování 

opatření pro ochranu a zásah k omezení následků závažné 

havárie.  
4.5. Popis organizačního zajištění materiálně technických prostředků 

a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací, 

přehled vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, 

použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích. 
4.6. Popis spolupráce s externími subjekty, základními složkami 

integrovaného záchranného systému, havarijními službami apod. 
4.7. Informace o aktuálním přehledu spojení se základními složkami 

integrovaného záchranného systému. 
4.8. Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti 

orgánů veřejné správy a dalšími odbornými institucemi (Česká 

inspekce životního prostředí, příslušný správce vodního toku 

apod.). 
4.9. Informace o aktuálním přehledu kontaktů na provozovatelem 

určené zaměstnance pohotovostních služeb v pracovní 

i mimopracovní době.  
4.10. Informace o vnitřním předpisu, kterým jsou stanoveny činnosti 

a konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě 

závažných havarijních stavů. 
4.11. Informace o tom, zda v dokumentech havarijního plánování 

jsou na topografickém podkladu znázorněny: 
a) bezpečnostní zóny v provozech, 
b) oblasti se stanovenými zákazy, omezeními, zábranami apod., 
c) trasy havarijních potrubí pro odvod nebezpečných látek 

a médií mimo technologii,  
d) místa vyústění havarijních odpouštěcích armatur pro 

nebezpečné látky a média, 
e) únikové cesty a evakuační trasy, případně shromaždiště  pro 

zaměstnance, 
f) umístění prostředků k ochraně osob, prostředků k zajištění 

první pomoci, včetně profylaktik, umístění věcných 
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prostředků požární ochrany a osobních ochranných 

pracovních prostředků. 
4.12. Informace o vnitřním předpisu, kterým je stanovena povinnost 

průběžně aktualizovat dokumenty havarijního plánování. 
4.13. Informace o tom, zda k aktualizaci havarijní dokumentace 

dochází vždy: 
a) při jakýchkoliv změnách v technologii, materiálních vstupech 

a výstupech, pokud mají vliv na bezpečnost objektu, 
b) v důsledku nových poznatků, které souvisejí s riziky a 

rizikovými procesy, 
c) na základě podnětů z vykonaných externích inspekcí a 

kontrol. 
4.14. Informace o vnitřním předpisu, kterým je stanovena povinnost 

systémově prověřovat připravenost havarijních sil a prostředků 

provozovatele, včetně prověřování aktuálnosti kontaktů na 

základní složky integrovaného záchranného systému. 
4.15. Podrobnosti o systému plánování, realizace a vyhodnocování 

prověřovacích a tematických cvičení. 
4.16. Informace o tom, zda prověřovací a tematická cvičení jsou 

zaměřena na: 
a) prověření vhodnosti postupů řešení závažných havarijních 

stavů, 
b) nácvik dovedností potřebných pro provádění záchranných 

a likvidačních prací, 
c) prověření organizace a řízení akcí, včetně prověření úrovně 

komunikace a koordinace všech zúčastněných složek. 
4.17. Informace k systému zavádění a realizace opatření 

vyplývajících z výsledků prověřovacích a tematických cvičení, a 

prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření. 
4.18. Informace o způsobu informování zaměstnanců o výsledcích 

těchto cvičení a o přijatých opatřeních.  
4.19. Informace o organizačně technickém řešení situace při náhlém 

výpadku elektrického zdroje, včetně popisu postupů aktivování 

náhradních zdrojů. 
 

5. Sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou 

prevence závažných havárií a systémem řízení bezpečnosti 
5.1. Postupy průběžného sledování a hodnocení plnění stanovených 

úkolů a cílů. 
5.1.1. Informace o vnitřním předpisu, kterým se uvedené postupy 

zavádějí. 
5.1.2. Informace o tom, zda jsou při sledování plnění úkolů 

u měřitelných ukazatelů stanovena pravidla a postupy 

měření.  
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5.1.3. Informace o tom, zda je v případech měření prováděna 

archivace naměřených dat a záznamů. 
5.1.4. Informace o tom, zda je v případě nesplněného úkolu 

prováděna identifikace příčin. 
5.1.5. Informace o tom, zda v případě nesplněného úkolu jsou 

bezodkladně přijata příslušná nápravná opatření. 
5.2. Postupy zahrnující systém hlášení, evidence a vyšetřování 

závažných havárií, nehod, skoronehod nebo selhání 

bezpečnostních a ochranných systémů.  
5.2.1. Informace o vnitřním předpisu, kterým se uvedené postupy 

zavádějí. 
5.2.2. Popis pravidel a postupů užívaných při vyšetřování havárií 

a nehod, sestavování vyšetřujícího týmu, dokumentování 

průběhu a výsledku vyšetřování, projednání závěrů šetření 

vedením organizace, přijetí nápravných a preventivních 

opatření. 
5.2.3. Informace o pravidlech archivace veškeré dokumentace 

z vyšetřování havárií a nehod. 
5.2.4. Informace o tom, jak je zajištěno informování zaměstnanců 

o příčinách, následcích a důsledcích havárií a nehod. 
5.2.5. Informace o tom, zda jsou zaměstnanci informováni 

o nápravných a preventivních opatřeních přijatých 

v souvislosti s haváriemi a nehodami. 
 

6. Audit systému řízení bezpečnosti a politiky prevence závažných 

havárií 
6.1. Informace o zdokumentovaném systému plánování interních 

auditů a jejich zaměření. 
6.2. Informace o provádění nezávislého auditu zaměřeného na ověření 

správnosti politiky prevence závažných havárií a systému řízení 

bezpečnosti. 
6.3. Informace o provádění nezávislého auditu zaměřeného na ověření 

úrovně naplňování bezpečnostní politiky prevence závažných 

havárií prostřednictvím systému řízení bezpečnosti. 
6.4. Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence 

závažných havárií. 
6.5. Informace o zdokumentovaných zásadách a postupech kontrolní 

činnosti, včetně informací o požadavcích na kvalifikaci a 

zkušenost kontrolního orgánu, na konkrétnost a komplexnost 

záznamu z auditu, na bezodkladné postoupení výsledků auditu 

vedení k projednání a následné přijetí a provedení příslušných 

opatření. 
6.6. Informace o způsobu evidence a archivace záznamů 

z provedených auditů systému řízení bezpečnosti. 
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6.7. Informace o tom, zda v rámci auditů plnění úkolů prevence 

závažných havárií je mimo jiné prověřována: 
a) znalost zaměstnanců o existujících rizicích a způsobech 

ochrany, 
b) úroveň dodržování technologických postupů ze strany 

obsluh, 
c) úroveň dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů 

provozovatele, 
d) znalost zaměstnanců o postupech a činnostech při 

mimořádných událostech (havarijních stavech), 
e) úroveň dodržování právních předpisů externími subjekty 

v objektu provozovatele. 
6.8. Informace o způsobu stanovení a realizace opatření, která jsou 

přijímána na základě zjištění z prováděných sledování a měření, 

při kontrolní činnosti, auditech a vyhodnocení. 
6.9. Informace ke způsobu sledování a vyhodnocování vhodnosti 

a účinnosti stanovených opatření. 
6.10. Informace o systému prověřování politiky prevence závažných 

havárií a systému řízení bezpečnosti, s důrazem na: 
a) přiměřenost, časovou a věcnou aktuálnost a správnost 

definovaných cílů stanovených politikou prevence závažných 

havárií a systémem řízení bezpečnosti, 
b) dostatečnou náročnost a efektivnost politiky prevence 

závažných havárií a systému řízení bezpečnosti, 
c) úplnost systému řízení bezpečnosti, 
d) existenci kontrolních a regulačních mechanismů v systému 

řízení bezpečnosti, 
e) možnost dynamického chování systému řízení bezpečnosti 

k jeho postupnému zdokonalování. 
 

PŘÍLOHA IV 
 

Údaje a informace, jež musí obsahovat havarijní plány uvedené 

v článku 12 
 
1. Vnitřní havarijní plány 
 
a) Jména nebo funkce osob oprávněných spustit postupy pro případ 

mimořádné události a osob, které jsou pověřeny určováním 

nápravných opatření a jejich koordinací na místě 
 

b) Jméno nebo funkce osoby odpovídající za spojení s orgány 

odpovědnými za vnější havarijní plány 
 
c) U předvídatelných situací nebo událostí, které by mohly být 

227/2015 Příloha č. 8 Struktura vnitřního havarijního plánu a obsah jeho jednotlivých 
částí 
 
ČÁST I. INFORMAČNÍ ČÁST  
1. Identifikační údaje o provozovateli a objektu:  

a) název a sídlo provozovatele, tel./fax/e-mail, IČO, 
b) název a adresa objektu,  
c) jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby 

oprávněné jednat za provozovatele.  
 
2. Funkční zařazení, jména a příjmení fyzických osob, které mají 

pověření provozovatele realizovat preventivní bezpečnostní 

opatření uvedená ve vnitřním havarijním plánu a které jsou 

oprávněny komunikovat s krajským úřadem, složkami 

PT  
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rozhodující pro vznik závažné havárie, popis opatření, která mají 

být přijata k zvládnutí této situace nebo události a k omezení jejich 

důsledků, včetně popisu bezpečnostního vybavení a dostupných 

prostředků 
 
d) Opatření k omezení rizik pro osoby na pracovišti včetně 

výstražného systému a očekávaného chování osob při výstraze 
 
e) Opatření přijatá, aby v případě havárie byla co nejrychleji 

informována osoba odpovědná za uvedení vnějšího havarijního 

plánu v činnost, typ informací, které by měly být obsaženy v 

počáteční výstraze, a opatření pro poskytnutí podrobnějších 

informací, jakmile jsou dispozici 
 
f) V případě potřeby opatření pro vyškolení zaměstnanců v oblasti 

povinností, jejichž plnění se od nich očekává, a kde je to vhodné, i 

jejich koordinace se záchrannými službami mimo pracoviště 
 
g) Opatření k podpoře nápravných opatření mimo pracoviště 
 

integrovaného záchranného systému a dalšími havarijními 

službami.  
 
3. Funkční zařazení, jména a příjmení fyzických osob, které jsou 

provozovatelem určeny k plnění úkolů určených vnitřním 

havarijním plánem a nejsou ve spojení s krajským úřadem.  
 
4. Popisné informace k objektu.  

4.1. Stručné informace o činnosti v objektu a v jeho okolí.  
4.2. Nebezpečné látky a zdroje rizika.  

  
ČÁST II. OPERATIVNÍ ČÁST  
1. Popis jednotlivých scénářů možných havárií a jejich řešení.  

1.1. Scénáře jednotlivých havárií vycházejí z analýz rizik a odhadů 

následků případné havárie, obsahují výčet možností 

ochranných opatření (zábran rozvoje havárie) v systému a 

využívají poznatků z dříve proběhlých havárií.  
1.2. Scénář jednotlivé havárie, popřípadě skupiny scénářů havárií s 

podobnou charakteristikou, popisující vývoje možné havárie, 

včetně předpokládaných činností jednotlivých osob a 

obsahující:  
a) předpokládaný průběh a podmínky ovlivňující vznik a 

průběh havárie,  
b) možné následně vyvolané havárie (domino efekt), 

včetně havárií, které svými následky mohou přesáhnout 

hranice objektu užívaného provozovatelem, 
c) charakteristiku následků na životy a zdraví lidí a zvířat 

(zaměstnanci, okolní obyvatelstvo), životní prostředí a 

majetek uvnitř i vně objektu,  
d) postup likvidace havárie, včetně použitých prostředků k 

likvidaci havárie,  
e) popis úkolů jednotlivých organizačních útvarů a 

zásahových složek provozovatele a osob při likvidaci 

havárie.  
 
2. Bezpečnostní opatření a prostředky likvidace  

2.1. Bezpečnostní opatření k zastavení rozvoje, včetně popisu 

technických zařízení a opatření připravených k použití při 

zastavení havarijní sekvence před koncem scénáře havárie, 

jako jsou skrápěcí systémy (sprinklery) a zachycovací 

zařízení v okolí zásobníků.  
2.2. Síly a prostředky k likvidaci havárie:  

a) vlastní síly a prostředky, jejich název, místa dislokace, 

charakteristika, odpovědnost za nasazení, úkoly při 
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likvidaci následků havárie,  
b) síly a prostředky, které mohou být poskytnuty ze zdrojů 

jiných než provozovatele v případě vzniku havárie, 

nároky na požadovanou pomoc, složky určené 

k výpomoci a způsob jejich zajištění, způsob povolání 

složek určených k výpomoci a jejich zapojení do 

likvidace, způsoby velení a odpovědnost za nasazení 

složek.  
2.3. Vyrozumění o havárii a předávání informací:  

a) systém předání informace v průběhu havárie základním 

složkám integrovaného záchranného systému a osobám 

určeným k likvidaci havárie u provozovatele, 
b) způsob a forma povolání složek integrovaného 

záchranného systému a dalších předurčených 

havarijních služeb, 
c) činnost operačních středisek složek integrovaného 

záchranného systému, včetně postupu a určení 

odpovědnosti při podávání informací veřejnosti, 
d) podávání informací o havárii sdělovacím prostředkům a 

veřejnosti,  
e) způsoby předání prvotní informace o havárii 

příslušnému krajskému úřadu, dotčeným orgánům 

veřejné správy podle jiného právního předpisu4), 
dotčeným obcím a určeným osobám. 

2.4. Řízení zásahu při likvidaci havárie, včetně kompetence k 

řízení zásahu, předávání řízení zásahu, předávání informací o 

průběhu zásahu.  
2.5. Spojení, včetně rádiového, telefonního a náhradního spojení.  
2.6. Monitoring vzniku, průběhu a následků havárie, včetně jeho 

umístění, způsobu provozování, vyhodnocování a využívání 

monitoringu pro potřeby varování jako je informace o 

meteorologické situaci a znečištění ovzduší.  
2.7. Havarijní informační systém vytvořený provozovatelem, 

způsob provozování a jeho využití po havárii.  
2.8. Způsob asanace daného typu havárie, odpovědnost za 

provedení a dozor nad asanačními činnostmi.  
 
3. Plány konkrétních činností  
Tato položka obsahuje monotematické plány činností s přímou 

návazností na scénáře havárií, které tvoří relativně autonomní plány, jež 

jsou přílohovou částí vnitřního havarijního plánu. 
Jedná se zejména o  
1. Traumatologický plán  

a) se stanovením systému a organizace zabezpečení opatření k 
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zajištění první pomoci, včetně profylaktik, a zajištění 

přednemocniční neodkladné zdravotní péče postiženým 

osobám,  
b) s uvedením vlastních možností zajištění zdravotní péče 

a výčtem dostupných poskytovatelů akutní lůžkové péče,  
c) s uvedením systému zajištění vhodných profylaktik, jejich 

podávání a zajištění jejich obměny,  
d) s uvedením základů poskytování první pomoci při zasažení 

osob nebezpečnou látkou. 
2. Plány varování zaměstnanců, včetně uvedení výčtu prostředků a 

způsobů varování, varovný signál a jeho význam, předání informací 

o nutné činnosti, způsoby informování o ukončení ohrožení, 

odpovědnost za funkci a reálné využití varovného systému.  
3. Plány individuální ochrany uvádějící výčet osobních ochranných 

pracovních prostředků, místa jejich uskladnění, systém jejich 

výdeje a shromažďování použitých prostředků.  
4. Plány evakuace a ukrytí osob, jsou-li zpracovány, zásady provádění 

evakuace, předpokládané počty evakuovaných, zabezpečení 

evakuace, evakuační trasy, řízení evakuace, zásady ochrany 

jednotlivce nebo skupiny osob, resp. zaměstnanců, přehled krytů a 

jejich určení v areálu provozovatele, odpovědnost za ochranu a 

reálné fungování systému ochrany osob.  
  
ČÁST III. GRAFICKÁ ČÁST  
Grafické přílohy znázorňující situace bezpečnostních opatření a prvky 

na plánu nebo topografickém podkladu  
a) bezpečnostních zón v provozech,  
b) oblastí se stanovenými zákazy, omezeními, zábranami apod.,  
c) míst vyústění havarijních odpouštěcích armatur pro nebezpečné 

látky a média,  
d) tras havarijních potrubí pro odvod nebezpečných látek a médií 

mimo technologii,  
e) únikových cest a evakuačních tras a v případě, jsou-li stanovena, 

také shromaždiště pro obsluhy a zaměstnance při mimořádných 

událostech,  
f) umístění prostředků k ochraně osob, prostředků pro zajištění první 

pomoci, včetně profylaktik, osobních ochranných pracovních 

prostředků, umístění věcných prostředků požární ochrany, systému 

stacionární detekce, poplachových systémů a přístupových cest do 

objektu v případě mimořádných událostí.  
Grafické přílohy mohou být uvedeny jako příloha vnitřního havarijního 

plánu nebo mohou být připojeny přímo k odpovídající kapitole vnitřního 

havarijního plánu.  
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ČÁST IV. DOKUMENTAČNÍ ČÁST  
1. Přehled dokumentů dokládajících seznámení zaměstnanců s 

charakteristikami možných závažných havarijních situací.  
2. Podněty ke změnám vnitřního havarijního plánu od zaměstnanců, 

vnitřního auditu, vykonaných externích inspekcí a kontrol a 

výsledků tematických cvičení.  
3. Dokumentace o výsledcích různých typů praktických cvičení s 

uvedením zjištěných nedostatků, včetně termínů a osob 

odpovědných za jejich odstranění.  
4. Změnový list s uvedením změny, jejího důvodu, odpovědnosti za 

její provedení, datum provedení a způsob informace příslušného 

správního úřadu.  
  
ČÁST V. PŘEHLED OSTATNÍCH PLÁNŮ PRO ŘEŠENÍ 

MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ  
Přehled ostatních plánů pro řešení mimořádných událostí zpracovaných 

provozovatelem a schvalovaných podle jiných právních předpisů5).  
 
4) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
5) Například zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů.   
 

 2. Vnější havarijní plány: 

a) Jména nebo funkce osob oprávněných spustit postupy pro případ 

mimořádné události a osob oprávněných převzít vedení a 

koordinaci činnosti mimo pracoviště 

b) Opatření pro rychlé informování o případné nehodě a poplašné a 

výstražné postupy 

c) Opatření pro koordinaci prostředků, které jsou nezbytné 

k provedení vnějšího havarijního plánu 
 

d) Opatření k podpoře nápravných opatření na pracovišti.  
 

e) Opatření k podpoře nápravných opatření mimo pracoviště, včetně 

opatření ke zvládnutí možných scénářů závažných havárií 

stanovených v bezpečnostní zprávě a zohledňující možný domino 

efekt, včetně těch, které mají dopad na životní prostředí. 

226/2015 Příloha č. 2 Náležitosti obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktura 
 
Vnější havarijní plán obsahuje textovou a grafickou část. Textová část 

obsahuje údaje informačního a operativního charakteru a plány 

konkrétních činností. Grafická část slouží pro názorné zobrazení 

základních informací textové části a obsahuje mapy, grafy, schémata, 

rozmístění sil a prostředků, způsoby nasazení a podobně. 
Pro potřeby řešení závažné havárie zařízení může být území zóny 

havarijního plánování členěno na dva nebo více sektorů a jejich úseky. 

V závislosti na směru nebo způsobu šíření unikající nebezpečné látky 

a výsledcích monitorování se v těchto sektorech (jejich úsecích) uplatní 

ochranná opatření stanovená vnějším havarijním plánem. Příslušná 

opatření se zpracují podle specifických vlastností nebezpečné látky 

a podle scénářů jejího působení mimo zařízení při havárii pro jednotlivé 

sektory. V bezprostředním okolí zařízení nebo v blízkosti průniku látky 

do prostředí (vody, půdy nebo ovzduší) budou zpravidla uplatňována 

příslušná a předem stanovená opatření bez ohledu na rozsah šíření 

nebezpečných látek při havárii a bez ohledu na výsledky monitorování 

situace (dále jen „neodkladná opatření“). Průběh hranic sektorů se 
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f) Opatření pro poskytnutí konkrétních informací o havárii a o 

žádoucím chování veřejnosti a případným sousedním závodům 

nebo provozům mimo oblast působnosti této směrnice podle článku 
9. 

 
g) Opatření pro informování záchranných služeb jiných členských 

států v případě závažné havárie s možnými důsledky, které 

přesahují hranice státu. 
 

 

přizpůsobí místním urbanistickým, terénním, demografickým 

a klimatickým poměrům, případně dalším faktorům hodných zřetele. 
Ochranná opatření se formou plánů konkrétních činností plánují pro 

příslušné části zóny havarijního plánování, jejich výběr a způsob 

zpracování se volí přiměřeně k velikosti zóny a charakteru ohrožení. 
V případě, že požadavky na obsah jednotlivých částí vnějšího 

havarijního plánu jsou pro zónu havarijního plánování obsaženy 

v minimálně stejném rozsahu v jiné plánovací dokumentaci řešící 

problematiku ochrany obyvatelstva, lze provést na tuto dokumentaci 

odkaz a ve vnějším havarijním plánu pouze uvést specifika pro zónu 

havarijního plánování.  
 
Vnější havarijní plán se člení na: 
 
A. Informační část 
 
Informační část obsahuje 
a) identifikaci provozovatele, popis objektů a zařízení, určení zdroje 

rizika, 
b) charakteristiku území zóny havarijního plánování, zejména 

geografickou, demografickou, klimatickou, hydrogeologickou, a 
popis infrastruktury, 

c) přehled objektů, v nichž lze předpokládat výskyt většího počtu osob 

(například školská, zdravotnická a sociální zařízení, sportovní 

areály, nákupní centra), 
d) vymezení zóny havarijního plánování, 
e) přehled počtu osob v zóně havarijního plánování (včetně osob 

vyskytujících se v zóně havarijního plánování dočasně, například 

v zaměstnání, ve školských, zdravotnických  
a sociálních zařízeních), 

f) organizace havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování, 
g) výčet a charakteristiky uvažovaných účinků závažné havárie podle 

zpracovaného posouzení rizik včetně popisu jejich očekávaných 

dopadů (včetně domino efektu) a 
h) základní informace o působení nebezpečné látky na lidský 

organismus a základy poskytování první pomoci při zasažení osob 

nebezpečnou látkou. 
 
B. Operativní část 
 
Operativní část udává přehled připravených opatření, která jsou 

prováděna po vyrozumění, varování a informování o podezření na vznik 

nebo o vzniku havárie provozovatelem. Rozpracovává řešení 

jednotlivých opatření v závislosti na předpokládané situaci a její 
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očekávané časové posloupnosti, včetně dohodami zabezpečených úkolů 

jednotlivých správních úřadů nebo právnických a podnikajících 

fyzických osob při realizaci neodkladných opatření. Provedení 

jednotlivých opatření se zajišťuje podle plánů konkrétních činností  
v závislosti na charakteru havárie. 
Operativní část obsahuje 
a) úkoly příslušných správních úřadů, složek integrovaného 

záchranného systému, případně i dalších dotčených správních 

úřadů, včetně úkolů, sil a prostředků jiných fyzických 

a právnických osob při havárii, 
b) způsob koordinace řešení závažné havárie, 
c) způsob zabezpečení informačních toků při řízení záchranných 

a likvidačních prací a 
d) zásady činnosti při rozšíření nebo možnosti rozšíření dopadů 

havárie mimo zónu havarijního plánování a systém napojení a 

spolupráce dotčených správních úřadů. 
  
 
C. Plány konkrétních činností 
 
Za účelem konkrétních činností pro provádění záchranných a 

likvidačních prací v zóně havarijního plánování se zpracuje zejména 

plán: 
a) vyrozumění, 
b) varování a informování obyvatelstva, 
c) ukrytí obyvatelstva s využitím ochranných vlastností staveb, 
d) evakuace obyvatelstva, 
e) individuální ochrany obyvatelstva, 
f) dekontaminace, 
g) monitorování, 
h) záchranných a likvidačních prací, 
i) preventivních opatření k zabránění nebo omezení domino efektu 

havárie, 
j) regulace pohybu osob a vozidel, 
k) traumatologický, 
l) veterinárních opatření, 
m) zamezení distribuce a požívání potravin, krmiv a vody 

kontaminovaných nebezpečnou látkou, 
n) opatření při hromadném úmrtí osob, 
o) opatření k minimalizaci dopadů na kvalitu životního prostředí, 
p) zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, 
q) komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky a 
r) nakládání s odpady vzniklými při závažné havárii. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32012L0018_130227      str. 109 z 118   

Celex: 32012L0018 Lhůta pro implementaci 1.6.2015 Úřední věstník                     L 197 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Kristýna Přikrylová 8. 9. 2015 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí 

závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 8. 9. 2015 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb.    / 

ID 
Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 
 

Vyrozumění 
Pro potřeby vyrozumění se zpracuje plán vyrozumění, který obsahuje: 
a) jména a názvy dotčených subjektů, adresy a způsoby kontaktního 

spojení na: 
1. operační střediska působící na území kraje, 
2. příslušné pověřené zaměstnance krajského úřadu a dotčeného 

obecního úřadu, v jejichž správních obvodech se nachází 

objekt provozovatele nebo do jejichž území zasahuje zóna 

havarijního plánování, 
3. příslušné zaměstnance ostatních složek integrovaného 

záchranného systému, 
4. další krajské nebo obecní úřady s působností v zóně 

havarijního plánování a dotčená operační střediska na jejich 

území, případně další krajské nebo obecní úřady dotčené 

plánovanými opatřeními, 
5. další dotčené územní správní úřady, 
6. dotčené ústřední správní úřady a operační střediska s celostátní 

působností a 
7. právnické osoby a podnikající fyzické osoby v zóně 

havarijního plánování, včetně provozovatelů budov 

navštěvovaných veřejností (zejména školských, 

zdravotnických a sociálních zařízení) a 
b) potřebný výpis ze systému vyrozumění zabezpečovaného 

provozovatelem nebo popis způsobu vyrozumění, který 

provozovatel zabezpečuje. 
V plánu vyrozumění se u každé zasahující složky integrovaného 

záchranného systému a pověřených zaměstnanců krajských a jiných 

územních správních úřadů uvede základní činnost prováděná po 

vyrozumění (například vyhlášení poplachu, zabezpečení svozu). 
 
Varování a informování obyvatelstva 
Pro potřeby varování a informování obyvatelstva se zpracuje plán 

varování a informování obyvatelstva, který vychází z podkladů o 

varování a informování obyvatelstva zabezpečovaného provozovatelem 
a dále obsahuje: 
a) zvolený způsob varování a informování obyvatelstva, včetně 

poskytnutí tísňové informace, 
b) zabezpečení realizace zvoleného způsobu organizačními 

a technickými mechanismy a 
c) náhradní způsob varování a informování obyvatelstva. 
 
Ukrytí obyvatelstva s využitím ochranných vlastností staveb 
Pro potřeby ukrytí se zpracují zásady pro ukrytí obyvatelstva s využitím 

ochranných vlastností staveb, které obsahují: 
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a) způsoby využití ochranných vlastností staveb v zóně havarijního 

plánování a 
b) zásady pro chování obyvatelstva při ukrytí s využitím ochranných 

vlastností staveb. 
 
Evakuace osob 
Pro potřeby evakuace osob v případě závažné havárie se zpracuje 

evakuační plán. Evakuační plán obsahuje zejména: 
a) seznam sil a prostředků, které zabezpečí evakuaci, 
b) způsob jejich vyrozumění, vybavení, přípravy a povolání, 
c) počty osob k evakuaci a místa, odkud a kam budou evakuovány, 
d) počty osob vyžadujících zvláštní péči, 
e) systém řízení hromadné evakuace a samovolné evakuace, 
f) popis doporučeného evakuačního zavazadla, 
g) systém evidence evakuovaných osob, 
h) evakuační trasy a jejich zabezpečení a 
i) přehled nouzového ubytování evakuovaných a navazujících 

opatření k zajištění nouzového přežití. 
 
Individuální ochrana obyvatelstva 
Pro potřeby ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla se zpracují 

zásady, které obsahují možnosti a způsob použití prostředků 

improvizované ochrany. 
 
Dekontaminace 
Pro potřeby dekontaminace se zpracuje plán dekontaminace, který 

obsahuje: 
a) seznamy stanovišť a objektů pro provedení dekontaminace, 
b) možné způsoby provedení dekontaminace osob, objektů, 

dopravních a jiných prostředků a území v zóně havarijního 

plánování, 
c) způsoby likvidace dekontaminačních prostředků včetně zacházení 

s oplachovou vodou, 
d) síly a prostředky pro dekontaminaci, způsob jejich vyrozumění 

a nasazení, 
e) způsob zajištění zdravotnické pomoci dekontaminovaným osobám 

a způsob zajištění náhradního oblečení pro dekontaminované 

osoby. 
 
Monitorování 
Pro potřeby monitorování se zpracuje plán monitorování, který 

obsahuje: 
a) rozsah a způsob zapojení subjektů zajišťujících monitorování, 
b) způsob předávání zjištěných údajů a 
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c) sledované veličiny pro monitorování, stanovení limitů pro realizaci 

a odvolání opatření ve vztahu k ochraně obyvatelstva a ochraně 

složek životního prostředí. 
 
Záchranné a likvidační práce 
Pro potřebu povolání předurčených sil a prostředků se využívá 

poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje7). 
Pro potřeby nasazení předurčených sil a prostředků se zpracuje plán 

jejich nasazení, obsahuje zejména: 
a) konkrétní možné nasazení, 
b) plněné úkoly, 
c) způsob řízení zásahu a 
d) materiální, technické a zdravotnické zabezpečení složek 

integrovaného záchranného systému. 
 
Preventivní opatření k zabránění nebo omezení domino efektu 

havárie 
Pro zabránění nebo omezení dopadů havárie se zpracuje plán 

preventivních opatření k zabránění nebo omezení domino efektů 

havárie, který obsahuje: 
a) seznam a dislokace objektů nebo zařízení, které mohou způsobit 

domino efekt nebo mohou být při havárii ohroženy domino efektem 

a organizační, technická nebo jiná opatření, která mohou zabránit 

nebo omezit možnost vzniku domino efektu havárie, včetně 

uvedení právnických osob a fyzických osob zodpovědných za 

realizaci těchto opatření. 
 
Regulace pohybu osob a vozidel 
Pro potřeby regulace pohybu osob a vozidel se zpracuje plán, který 

obsahuje: 
a) stanovení hranic uzavřeného prostoru, 
b) určení vstupních a výstupních míst, 
c) možné způsoby regulace pohybu osob a vozidel, 
d) síly a prostředky pro zabezpečení regulace pohybu osob a vozidel, 

jejich vyrozumění, nasazení a odpovědnost za provedení úkolů a 
e) úkoly při regulaci pohybu osob a vozidel. 
 
Traumatologický plán  
Pro potřeby zabezpečení přednemocniční neodkladné zdravotní péče se 

zpracuje traumatologický plán, který stanovuje způsob její organizace.  
Traumatologický plán obsahuje: 
a) systém a organizaci zajištění přednemocniční neodkladné zdravotní 

péče a první pomoci obyvatelstvu, osobám provádějícím záchranné 

a likvidační práce a osobám, které zabezpečují opatření v 
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souvislosti s řešením mimořádné události a byly v souvislosti s 

mimořádnou událostí vystaveny působení nebezpečné látky, 
b) systém zajištění vhodných profilaktik a způsob jejich podávání, 
c) zásady činnosti a postupy dotčených poskytovatelů zdravotních 

služeb a správních úřadů při zajištění neodkladné zdravotní péče 

a první pomoci obyvatelstvu nebo jednotlivým osobám postiženým 

mimořádnou událostí, 
d) způsob zajištění zdravotnické pomoci evakuovanému anebo 

ukrývanému obyvatelstvu,  
e) způsob zajištění zdravotnické pomoci dekontaminovaným osobám 

a 
f) zásady ochrany veřejného zdraví v prostorech i mimo prostory 

mimořádné události, režimy ochrany zdraví osob zasahujících 

složek integrovaného záchranného systému a pacientů a 

zdravotnických pracovníků dotčených poskytovatelů zdravotních 

služeb. 
 
Veterinární opatření 
Pro potřebu ochrany hospodářských zvířat při havárii se zpracuje 
v souladu s jiným právním předpisem8) plán veterinárních opatření. 
Plán veterinárních opatření obsahuje: 
a) stavy a umístění hospodářských zvířat, 
b) opatření připravená pro jejich přežití a způsob jejich zabezpečení, 
c) hospodářská zvířata určená k evakuaci před intoxikací, jeho počty, 

trasy přesunu, způsoby ošetřování a místa jeho následného umístění 

a způsoby veterinárního třídění a 
d) opatření vůči intoxikovaným hospodářským zvířatům při havárii, 

včetně likvidace uhynulých zvířat. 
 
Zamezení distribuce a požívání potravin, krmiv a vody, 

kontaminovaných nebezpečnou látkou 
Pro zamezení distribuce a požívání se zpracuje plán zamezení distribuce 

a požívání potravin, krmiv a vody, kontaminovaných nebezpečnou 

látkou, který obsahuje: 
a) způsoby kontroly znečištění potravin, krmiv a vody, 
b) způsob vydání pokynu k zamezení distribuce a požívání potravin, 

krmiv a vody, 
c) varianty možných opatření, 
d) způsob likvidace potravin, krmiv a vody kontaminovaných 

nebezpečnou látkou, 
e) způsob zajištění a distribuce nezávadných potravin, vody a krmiv a 
f) stanovení zodpovědnosti za zamezení distribuce, kontroly a 

likvidace potravin, vody a krmiv. 
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Opatření při hromadném úmrtí osob v oblasti zasažené havárií 
Pro potřeby realizace opatření vůči zemřelým osobám v zasažené oblasti 

se zpracuje, v souladu s jiným právním předpisem9), plán zacházení se 

zemřelými osobami v zasažené oblasti. Tento plán obsahuje: 
a) způsob vyhledání zemřelých osob a jejich identifikace  
b) způsob zacházení s tělesnými pozůstatky a ostatky zemřelých osob 

a 
c) stanovení způsobu pohřbení. 
 
Opatření k minimalizaci dopadů na kvalitu životního prostředí 
Pro minimalizaci dopadů havárie na ovzduší, vodu, půdu, rozsáhlé 

ekosystémy a další složky tvořící životní prostředí v zóně havarijního 

plánování a pro minimalizaci šíření poškození životního prostředí mimo 

zónu havarijního plánování (vodní toky, podzemní prameny, ovzduší, 

migrace kontaminovaných živočichů apod.) se zpracuje plán opatření 

k zabránění nebo omezení dopadů havárie na složky životního prostředí, 

který obsahuje: 
a) přehled dopadů působení nebezpečné látky na jednotlivé složky 

životního prostředí, 
b) přehled organizačních, technických, likvidačních a jiných opatření 

k zamezení dopadů nebezpečné látky na životní prostředí (instalace 

norných stěn, čerpání podzemní vody, vytváření vodních clon, 

skrývka a kompostování kontaminované zeminy, likvidace 

uhynulých a kontaminovaných živočichů apod.) a 
c) přehled orgánů vykonávajících státní správu na úseku prevence 

závažných havárií a právnických osob a podnikajících fyzických 

osob odpovědných ze zákona za provedení těchto opatření. 
 
Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti 
Pro potřebu udržení veřejného pořádku a bezpečnosti se zpracuje plán 

zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, který obsahuje: 
a) způsoby zabezpečení, 
b) opatření zaměřená na omezení rabování a projevů hyenismu 

v evakuovaných nebo vylidněných oblastech a 
c) činnost příslušných orgánů. 
 
Komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky 
Pro zabezpečení informovanosti a komunikace s veřejností se zpracuje 

plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky, 

který se týká jak poskytování informací o bezprostředním nebezpečí 

vzniku nebo již nastalé závažné havárii, tak informací poskytovaných 

v rámci preventivně výchovné činnosti. Tento plán obsahuje: 
a) komunikaci v případě bezprostředního nebezpečí: 

1. formy, způsoby a postupy poskytování informací o skutečném 
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ohrožení a následně přijímaných opatřeních k ochraně 

obyvatelstva, 
2. náhradní způsoby informování obyvatelstva a 
3. rozdělení odpovědnosti za komunikaci s veřejností 

a hromadnými informačními prostředky a 
b) komunikaci v rámci preventivně výchovné činnosti/preventivní 

komunikace: 
1. formy, způsoby a postupy poskytování informací právnickým 

a fyzickým osobám v zóně havarijního plánování o charakteru 

možného ohrožení, s připravenými záchrannými a 

likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva a  
2. rozdělení odpovědnosti za komunikaci s veřejností 

a hromadnými informačními prostředky. 
 
Nakládání s odpady vzniklými při závažné havárii 
Pro účely nakládání s odpady se zpracuje, v souladu s jiným právním 

předpisem10), plán nakládání s odpady vzniklými při závažné havárii. 

Tento plán obsahuje: 
a) způsob nakládání s odpady (shromažďování, odstraňování apod.), 
b) seznam osob oprávněných k nakládání s odpady, 
c) seznam zařízení, která mohou přijímat odpady vzniklé při závažné 

havárii (například skládky odpadů) a 
d) určení osoby odpovědné za provedení odstranění odpadů. 
 
7) § 4 odst. 7 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
8) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
9) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
10) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

PŘÍLOHA V ÚDAJE SDĚLOVANÉ VEŘEJNOSTI PODLE ČL. 14 ODST. 1 A 

ODST. 2 PÍSM. A)  
 
ČÁST 1 
Za všechny závody, na které se vztahuje této směrnice: 
1. Jméno nebo obchodní firma provozovatele a úplná adresa 

dotčeného závodu. 
2. Potvrzení, že závod podléhá právním nebo správním předpisům, 

které provádějí tuto směrnici, a že příslušnému orgánu bylo podáno 

oznámení podle čl. 7 odst. 1 nebo bezpečnostní zpráva uvedená v 

čl. 10 odst. 1. 

228/2015 Příloha č. 1 Náležitosti obsahu informace zpracovávané pro objekty zařazené do 

skupiny A nebo do skupiny B 
 
ČÁST A  
Rozsah, ve kterém se zpracovává informace pro objekty zařazené do 

skupiny A 
Informace zpracovávaná pro objekty zařazené do skupiny A obsahuje 

následující údaje: 
1. Identifikace objektu a údaje o jeho zařazení. 
2. Identifikace krajského úřadu, včetně spolupracujících subjektů 

podávajících informaci.  

PT  
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Poznámka 
 

3. Jednoduché vysvětlení činnosti nebo činností prováděných v 

závodě. 
4. Běžné názvy nebo, u nebezpečných látek podle části 1 přílohy I, 

druhové názvy a obecná klasifikace stupně nebezpečnosti 

příslušných nebezpečných látek přítomných v závodě, které by 

mohly vést k závažné havárii, s jednoduchým naznačením jejich 

hlavních nebezpečných charakteristik. 
5. Obecné informace o tom, jakým způsobem bude v případě potřeby 

varována dotčená veřejnost; náležité informace o vhodném chování 

v případě závažné havárie nebo údaj o tom, kde lze získat přístup k 

těmto informacím v elektronické podobě. 
6. Datum poslední prohlídky na místě v souladu s čl. 20 odst. 4 nebo 

odkaz na to, kde lze získat přístup k této informaci v elektronické 

podobě; informace o tom, kde lze na vyžádání obdržet podrobnější 

informace o kontrole a souvisejícím plánu kontrol, s výhradou 

požadavků článku 22. 
7. Podrobnosti o způsobu, jímž lze obdržet veškeré související 

informace, s výhradou požadavků článku 22. 
 
ČÁST 2 
Za závody s nadlimitním množstvím vedle informací uvedených v části 

1 této přílohy: 
1. Obecné informace o povaze rizika závažné havárie včetně možných 

účinků na lidské zdraví a životní prostředí a shrnutí údajů o 

hlavních typech scénářů závažných havárií a kontrolních opatřeních 

k jejich řešení. 
2. Potvrzení, že se od provozovatele vyžaduje provedení 

odpovídajících opatření na pracovišti, zvláště pak spojení se 

záchrannými službami, aby bylo možno zvládat závažné havárie a 

minimalizovat jejich účinky. 
3. Vhodné informace z vnějšího havarijního plánu vypracovaného s 

cílem zvládnout všechny účinky havárie mimo pracoviště. Měla by 

zde být zahrnuta výzva k dodržování pokynů nebo příkazů 

záchranných služeb v době havárie. 
4. Je-li to vhodné, informace o tom, zda se závod nachází v blízkosti 

jiného členského státu a existuje možnost závažné havárie s účinky 

přesahujícími hranice státu ve smyslu Úmluvy Evropské 

hospodářské komise Organizace spojených národů o přeshraničních 

účincích průmyslových havárií. 
 

3. Jednoduchý popis činností prováděných v objektu provozovatele.  
4. Seznam nebezpečných látek, které mohou ohrozit okolní 

obyvatelstvo, v souladu se seznamem uvedeným v návrhu na 

zařazení podle § 5 odst. 4 písm. b) zákona, včetně popisu jejich 

nebezpečných vlastností a předpokládaných následků 

identifikovaných scénářů závažné havárie, včetně možného domino 

efektu, na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek. 
5. Informace o způsobu varování osob v případě vzniku závažné 

havárie, informace o žádoucím chování osob v případě vzniku 

závažné havárie a informace o tom, kde je možné tyto informace 

získat. 
6. Informace o datu provedení poslední kontroly v objektu nebo 

informace o tom, kde je možné tuto informaci zjistit a kde je možné 

na vyžádání získat podrobnější informace o této kontrole. 
7. Podrobnosti o tom, kde mohou být získány další důležité informace 

podle zákona o právu na informace o životním prostředí2). 
 

ČÁST B  
Rozsah, ve kterém se zpracovává informace pro objekty zařazené do 

skupiny B 
Informace zpracovávaná pro objekty zařazené do skupiny B obsahuje 

údaje uvedené v části A této přílohy a dále obsahuje následující údaje:  
1. Popis zdroje rizika závažné havárie, včetně možných následků 

závažné havárie na životy a zdraví lidí a zvířat a na životní 

prostředí, a shrnutí informací o hlavních typech scénářů závažných 

havárií a ochranných opatřeních k jejich prevenci. 
2. Informace o spolupráci se složkami integrovaného záchranného 

systému a potvrzení, že provozovatel je povinen provádět 

odpovídající opatření uvnitř objektu, zejména spolupracovat se 

složkami integrovaného záchranného systému tak, aby zvládal 

závažné havárie a minimalizoval jejich následky. 
3. Vhodné informace z vnějšího havarijního plánu, které popisují, jak 

zvládat následky závažné havárie vně objektu. Součástí informace 

je rovněž výzva k dodržování pokynů a příkazů složek 

integrovaného záchranného systému v průběhu havárie. 
4. Pokud to přichází v úvahu, informace o tom, zda existuje možnost 

závažné havárie s následky přesahujícími hranice státu podle 

Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice 

států3). 
 
2) Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve 

znění pozdějších předpisů.  
3) Úmluva Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů 

o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států, 
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publikována pod č. 58/2002 Sb. m. s. 

PŘÍLOHA VI Kritéria pro oznamování závažné havárie komisi podle čl. 18 odst. 1 
I. Každá závažná havárie podle bodu 1 nebo mající nejméně jeden z 

důsledků popsaných v bodech 2, 3, 4 a 5 musí být oznámena 

Komisi. 
1. Přítomné nebezpečné látky  
jakýkoli požár nebo výbuch nebo havarijní únik nebezpečné látky v 

množství minimálně 5 % kvalifikačního množství stanoveného ve 

sloupci 3 části 1 nebo ve sloupci 3 části 2 přílohy I. 
 

2. Zranění osob a poškození nemovitostí: 
a) smrt; 
b) zranění šesti osob v závodě a jejich hospitalizace na dobu 

nejméně 24 hodin; 
c) jedna osoba mimo závod hospitalizovaná nejméně 24 hodin; 
d) obydlí mimo závod poškozené tak, že je v důsledku havárie 

nezpůsobilé k využití; 
e) evakuace nebo omezení pohybu osob po dobu delší než 2 

hodiny (osoby × hodiny): hodnota nejméně 500; 
f) přerušení dodávek pitné vody, elektřiny nebo plynu anebo 

telefonického spojení po dobu delší než 2 hodiny (osoby × 

hodiny): hodnota nejméně 1000. 
  

3. Bezprostřední škoda na životním prostředí: 
a) trvalé nebo dlouhodobé poškození suchozemských biotopů:  

i) nejméně 0,5 ha biotopu chráněného právními 

předpisy z důvodů ekologické významnosti nebo 

uchování,  
ii) nejméně 10 ha rozšířenějšího biotopu, včetně 

zemědělské půdy; 
b) významné nebo dlouhodobé poškození sladkovodních a 

mořských biotopů:  
i) nejméně 10 km řeky nebo kanálu,  

ii) nejméně 1 ha jezera nebo rybníku,  
iii) nejméně 2 ha delty,  
iv) nejméně 2 ha pobřeží nebo volného moře; 

c) významná škoda způsobená vodonosné vrstvě nebo podzemní 

vodě:  
nejméně 1 ha. 

 
4. Škoda na majetku:  

a) škoda na majetku v závodě: nejméně 2000000 EUR;  

224/2015 
 

Příloha č. 3 
Část I 

Kritéria pro oznamování závažné havárie Komisi  
 
Každá závažná havárie uvedená v bodě 1 nebo havárie mající nejméně 

jeden z důsledků uvedených v bodech 2 až 6, musí být oznámena 

Komisi.  
 

1. Přítomné nebezpečné látky  
Jakýkoli požár nebo výbuch nebo havarijní únik nebezpečné látky 

v množství minimálně 5 % kvalifikačního množství stanoveného ve 

sloupci 3 tabulky I nebo ve sloupci 3 tabulky II přílohy č. 1 (dále jen 

nebezpečnou látkou). 
 

2. Zranění osob a poškození nemovitostí mající za následek 
a) úmrtí,  
b) zranění minimálně 6 zaměstnanců nebo ostatních fyzických osob 

zdržujících se v objektu, pokud jejich hospitalizace přesáhla dobu 

24 hodin,  
c) zranění minimálně jedné osoby mimo objekt, pokud její 

hospitalizace přesáhla dobu 24 hodin,  
d) poškození jednoho nebo více obydlí mimo objekt, které se 

v důsledku havárie stalo neobyvatelné,  
e) nutnost provedení evakuace nebo ukrytí osob v budovách po dobu 

delší než 2 hodiny, pokud celková přepočtená doba evakuace nebo 

ukrytí osob (počet osob násobený dobou) přesáhla 500 hodin,  
f) přerušení dodávky pitné vody, elektrické a tepelné energie, plynu 

nebo telefonního spojení po dobu delší než 2 hodiny, pokud 

celková přepočtená doba přerušení dodávky (počet osob násobený 

dobou) přesáhla 1 000 hodin.  
 

3. Závažná havárie způsobená nebezpečnou látkou, pokud má za 

následek ekologickou újmu na  
a) území chráněném podle jiných předpisů, tj. zvláště chráněných 

územích a územích soustavy NATURA 2000, vyhlášených 

pásmech ochrany vodních zdrojů a pásmech ochrany zdrojů 

minerálních vod o rozloze stejné nebo větší než 0,5 ha,  
b) ostatním území o rozloze stejné nebo větší než 10 ha,  
c) vodním toku o délce stejné nebo větší než 10 km,  
d) umělém nebo přirozeném útvaru povrchové vody, které nemají 

statut vodárenské nádrže podle jiného právního předpisu, o rozloze 

dosahující nebo přesahující 1 ha.  
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b) škoda na majetku mimo závod: nejméně 500000 EUR. 
 

5. Škoda přesahující hranice 
každá závažná havárie, které se přímo účastní nebezpečná látka a která 

vede k účinkům mimo území dotyčného členského státu. 
 

II. Komisi by se měly oznamovat havárie nebo "případy, kdy téměř 

došlo k havárii", které členské státy považují za zvlášť technicky 

zajímavé pro prevenci závažných havárií a omezení jejich důsledků 

a které neodpovídají výše uvedeným kvantitativním kritériím. 
 

4. Závažná havárie způsobená nebezpečnou látkou, pokud má za 

následek ekologickou újmu kolektoru, tj. horninového prostředí 

v pásmu nasycení i mimo ně v místě jímání nebo akumulace 

podzemních vod nebo znečištění podzemních vod o rozloze stejné 

nebo větší než 1 ha.  
 

5. Závažná havárie způsobená nebezpečnou látkou uvedenou 

v příloze č. 1 k tomuto zákonu, pokud má za následek  
a) poškození objektu původce závažné havárie ve výši stejné nebo 

převyšující 70 mil. Kč,  
b) poškození majetku mimo objekt původce havárie ve výši stejné 

nebo převyšující 7 mil. Kč.  
 

6. Závažná havárie způsobená nebezpečnou látkou vedoucí 

k následkům mimo území České republiky. 
 

PŘÍLOHA VII SROVNÁVACÍ TABULKA   Nerelevantní pro transpozici 
Jde pouze o srovnání s předchozí právní úpravou. 

NT  

 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř. č Číslo Sb..   Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  224/2015 Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) 
1. 10. 2015 

2.  226/2015 Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho 

struktuře 
1. 10. 2015 

3.  227/2015 Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku 1. 10. 2015 
4.  228/2015 Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie 1. 10. 2015 
5.  229/2015 Vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a obsahových náležitostech informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole 1. 10. 2015 
6.  39/2015 Zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
1. 4. 2015 

7.  61/2014 Zákon č. 61/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona 

č. 279/2013 Sb., a některé další zákony 
7. 4. 2014 

8.  350/2012 Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související 

zákony 
1. 1. 2013 

9.  255/2012 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 1. 1. 2014 
10.  191/2008 Zákon č. 191/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. 3. 6. 2008 
11.  216/2007 Zákon č. 216/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
22. 8. 2007 

12.  183/2006 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. 7. 2006 
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13.  6/2005 Zákon č. 6/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. 6. 1. 2005 
14.  500/2004 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 1. 1. 2006 
15.  93/2004 Zákon č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí) 
1. 5. 2004 

16.  100/2001 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů 
 

17.  123/1998 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 1. 7. 1998 
 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo Sb. 

ID 
Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 
přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1.  9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 24. 6. 2019 28. 5. 2020 1. 7. 2023 
2.        
3.        
4.        
5.        

 
3. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 
  
  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               ST 32013R0347.doc      str. 1 z 60   

Celex: 32013R0347 Lhůta pro implementaci 1.6.2013 Úřední věstník                     L 115 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): 26.6.2013 Ing. Zdeňka Fialová 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro 

transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 

714/2009 a (ES) č. 715/2009 

Schválil    (jméno+datum): 26.6.2013 Ing. Zdeňka Fialová 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
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Článek 1  1. Toto nařízení stanoví hlavní směry pro včasný rozvoj a 

interoperabilitu prioritních koridorů a oblastí transevropské 

energetické infrastruktury stanovených v příloze I (dále jen "prioritní 

koridory a oblasti energetické infrastruktury"). 
 
2. Toto nařízení zejména: 
 
a) upravuje určování projektů společného zájmu nezbytných pro 

zavedení prioritních koridorů a oblastí, které spadají do kategorií 

energetické infrastruktury v oblasti elektřiny, zemního plynu, ropy a 

oxidu uhličitého stanovených v příloze II (dále jen "kategorie 

energetické infrastruktury"); 
 
b) usnadňuje včasné provádění projektů společného zájmu 

racionalizací, užší koordinací a urychlením povolovacího postupu a 

zvyšováním účasti veřejnosti; 
 
c) stanoví pravidla a rámcové pokyny pro přeshraniční přidělování 

nákladů a pobídek spojených s riziky u projektů společného zájmu; 
 
d) určuje podmínky pro způsobilost projektů společného zájmu z 

hlediska finanční pomoci Unie. 
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 2 Pro účely tohoto nařízení se kromě definic uvedených ve směrnicích 

2009/28/ES, 2009/72/ES a 2009/73/ES a v nařízeních (ES) č. 

713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 použijí tyto definice: 
 
1) "energetickou infrastrukturou" se rozumí jakékoli fyzické zařízení 

nebo nástroj spadající do kategorií energetické infrastruktury 

nacházející se v Evropské unii nebo propojující EU a jednu nebo 

více třetích zemí; 
 
2) "komplexním rozhodnutím" se rozumí rozhodnutí nebo soubor 

rozhodnutí orgánu či orgánů členského státu, s výjimkou soudů či 

jiných soudních orgánů, které určují, zda má být předkladateli 

projektu uděleno povolení pro výstavbu energetické infrastruktury 

nebo pro realizaci projektu, aniž jsou dotčena jakákoli rozhodnutí 

přijatá v souvislosti se správním odvolacím řízením; 
 
3) "projektem" se rozumí jedno nebo více vedení, potrubí, zařízení, 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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vybavení nebo instalací spadající do kategorií energetické 

infrastruktury; 
 
4) "projektem společného zájmu" se rozumí projekt, který je 

nezbytný pro realizaci prioritních koridorů a oblastí energetické 

infrastruktury stanovených v příloze I a který je uveden na unijním 

seznamu projektů společného zájmu uvedeném v článku 3; 
 
5) "zúženým místem energetické infrastruktury" se rozumí omezení 

fyzických toků v určitém energetickém systému, které je způsobeno 
nedostatečnou přenosovou kapacitou, což zahrnuje mj. absenci 

infrastruktury; 
 
6) "předkladatelem projektu" se rozumí: 
 
a) provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční 

soustavy či jiný provozovatel nebo investor rozvíjející projekt 

společného zájmu; 
 
b) existuje-li několik provozovatelů přenosové soustavy nebo 

provozovatelů distribuční soustavy či jiných provozovatelů nebo 

investorů či jejich skupiny, osoba s právní subjektivitou podle 

platného vnitrostátního práva, která byla určena na základě 

smluvního ujednání mezi nimi a která je způsobilá převzít zákonné 

povinnosti a finanční odpovědnost za strany smluvního ujednání; 
 
7) "inteligentní sítí" se rozumí elektrická síť, která může nákladově 

efektivně zohlednit chování a akce všech uživatelů na ni napojených, 

včetně výrobců, spotřebitelů a těch, kteří elektřinu vyrábějí i 

spotřebovávají, k zajištění ekonomicky efektivní udržitelné 

elektrické soustavy s malými ztrátami a vysokou úrovní jakosti a 

bezpečnosti dodávek a zabezpečení; 
 
8) "pracemi" se rozumí nákup, dodávka a zavedení součástí, systémů 

a služeb včetně softwaru, provádění rozvojových, stavebních a 

instalačních činností v souvislosti s projektem, přejímka zařízení a 

zahájení projektu; 
 
9) "studiemi" se rozumí činnosti potřebné pro přípravu provádění 

projektu, např. přípravné studie, studie proveditelnosti, hodnotící, 

ověřovací a validační studie, včetně softwaru, a jakákoli jiná 
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technická podpůrná opatření, včetně opatření předcházejících 

úplnému definování a vypracování projektu a rozhodnutí o jeho 

financování, jako jsou obhlídky příslušných areálů a příprava 

finančního balíčku; 
 
10) "vnitrostátním regulačním orgánem" se rozumí vnitrostátní 

regulační orgán určený v souladu s čl. 35 odst. 1 směrnice 

2009/72/ES nebo čl. 39 odst. 1 směrnice 2009/73/ES; 
 
11) "uvedení do provozu" odkazuje na proces uvádění určitého 

projektu do provozu poté, co byl vybudován. 
Článek 3 1. Tímto nařízením se zřizuje dvanáct regionálních skupin (dále jen 

"skupiny") vymezených v příloze III části 1. Členství v každé 

skupině vychází z každého prioritního koridoru a oblasti a jejich 

příslušného zeměpisného pokrytí stanoveného v příloze I. 

Rozhodovací pravomoci ve skupinách přísluší členským státům a 

Komisi, která je pro tyto účely dále označována za rozhodovací 

orgán skupin. 
 
2. Každá skupina přijme svůj jednací řád s přihlédnutím k 

ustanovením přílohy III. 
 
3. Rozhodovací orgán každé skupiny přijme regionální seznam 

navrhovaných projektů společného zájmu, vypracovaný postupem 

stanoveným v příloze III části 2 podle přínosu každého projektu k 

zavádění prioritních koridorů a oblastí energetické infrastruktury a 

podle toho, jak splňují kritéria stanovená v článku 4. 
 
Při vypracovávání regionálního seznamu skupinou: 
 
a) každý jednotlivý návrh projektu společného zájmu vyžaduje 

souhlas členských států, na jejichž území se projekt vztahuje; pokud 

určitý členský stát rozhodne, že neposkytne svůj souhlas, řádně svůj 

postoj odůvodní dotčené skupině; 
 
b) se zohlední poradenství poskytnuté Komisí, které se zaměřuje na 

to, aby celkový počet projektů společného zájmu zůstal 

zvládnutelným. 
 
4. Komise je zmocněna přijímat v souladu s článkem 16 akty v 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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přenesené pravomoci, jimiž se stanoví unijní seznam projektů 

společného zájmu (dále jen "seznam Unie"), aniž je dotčen čl. 172 

odst. 2 Smlouvy o fungování EU. Tento seznam Unie je přijat v 

podobě přílohy tohoto nařízení. 
 
Při výkonu své pravomoci Komise zajistí, aby byl tento seznam 

Unie přijímán každé dva roky, a to na základě regionálních seznamů 

přijatých rozhodovacími orgány skupin podle oddílu 1 čl. 2 přílohy 

III postupem stanoveným v odstavci 3 tohoto článku. 
 
První seznam Unie se přijme do 30. září 2013. 
 
5. Při přijímání seznamu Unie na základě seznamů regionálních 

Komise: 
 
a) zajistí, aby uváděl pouze ty projekty, které splňují kritéria 

uvedená v článku 4; 
 
b) zajistí přeshraniční soudržnost, přičemž zohlední stanovisko 

Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen 

"agentura") uvedené v příloze III oddíle 2 bodu 12; 
 
c) zohlední případná stanoviska členských států uvedená v příloze 

III oddíle 2 bodu 9 a 
 
d) se zaměřuje na to, aby zůstal celkový počet projektů společného 

zájmu na seznamu Unie zvládnutelným. 
 
6. Projekty společného zájmu zařazené na seznam Unie podle 

odstavce 4 tohoto článku se stanou nedílnou součástí příslušných 

regionálních investičních plánů podle článku 12 nařízení (ES) č. 

714/2009 a (ES) č. 715/2009 a příslušných národních desetiletých 

plánů rozvoje sítě podle článku 22 směrnic 2009/72/ES a 

2009/73/ES a podle potřeby i dalších relevantních národních plánů 

infrastruktury. Těmto projektům je udělena nejvyšší možná priorita 

v rámci každého z těchto plánů. 
 

Článek 4 1. Projekty společného zájmu splňují tato obecná kritéria: 
 
a) projekt je nezbytný pro zavedení nejméně jednoho z prioritních 
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koridorů a oblastí energetické infrastruktury; 
 
b) potenciální celkový přínos projektu hodnoceného podle 

příslušných kritérií uvedených v odstavci 2 převažuje nad jeho 

náklady, a to i v dlouhodobějším horizontu, a 
 
c) projekt splňuje alespoň jedno z těchto kritérií: 
 
i) týká se alespoň dvou členských států, a to tak, že přímo překračuje 

hranice dvou nebo více členských států, 
 
ii) nachází se na území jednoho členského státu a má výrazný 

přeshraniční dopad, jak je stanoveno v příloze IV bodě 1, 
 
iii) překračuje hranice nejméně jednoho členského státu se zemí 

Evropského hospodářského prostoru. 
 
2. Na projekty společného zájmu spadající do zvláštních kategorií 

energetické infrastruktury se vztahují tato zvláštní kritéria: 
 
a) pokud jde o projekty přenosu a skladování elektřiny spadající do 

kategorií energetické infrastruktury stanovené v příloze II bodě 1 

písm. a) až d), bude projekt významně přispívat alespoň k jednomu z 

těchto zvláštních kritérií: 
 
i) integrace trhu, mj. odstraněním izolovanosti nejméně jednoho 

členského státu a omezením počtu zúžených míst energetické 

infrastruktury, hospodářská soutěž a pružnost systému, 
 
ii) udržitelnost, mj. prostřednictvím integrace energie z 

obnovitelných zdrojů do sítě a přenosem energie z obnovitelných 

zdrojů do hlavních míst spotřeby a úložišť, 
 
iii) zabezpečení dodávek, mj. prostřednictvím interoperability, 

vhodných propojení a bezpečného a spolehlivého provozu systému; 
 
b) pokud jde o projekty v oblasti zemního plynu spadající do 

kategorií energetické infrastruktury stanovené v příloze II bodě 2, 

bude projekt významně přispívat alespoň k jednomu z těchto 

zvláštních kritérií: 
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i) integrace trhu, mj. odstraněním izolovanosti nejméně jednoho 

členského státu a omezením počtu zúžených míst energetické 

infrastruktury, interoperabilita a pružnost systému, 
 
ii) bezpečnost dodávek energie, mj. prostřednictvím vhodných 

propojení a diverzifikace zdrojů dodávek, partnerů a tras, 
 
iii) hospodářská soutěž, mj. prostřednictvím diverzifikace zdrojů 

dodávek, partnerů a tras, 
 
iv) udržitelnost, mj. prostřednictvím snižování objemu emisí, 

podpory nepravidelně vyráběné elektřiny z obnovitelných zdrojů a 

větším využíváním plynu z obnovitelných zdrojů; 
 
c) pokud jde o projekty inteligentních elektrických sítí spadající do 

kategorie energetické infrastruktury stanovené v příloze II bodě 1 

písm. e), bude projekt významně přispívat ke každému z těchto 

specifických kritérií: 
 
i) integrace a zapojení uživatelů sítě s novými požadavky s ohledem 
na jejich nabídku elektřiny a poptávku po ní, 
 
ii) účinnost a interoperabilita přenosu a distribuce elektřiny v 

každodenním provozu sítě, 
 
iii) zabezpečení sítě, řízení systému a kvalita dodávek, 
 
iv) optimální plánování budoucích nákladově efektivních investic do 

sítí, 
 
v) fungování trhu a služby zákazníkům, 
 
vi) zapojení uživatelů do řízení jejich spotřeby energie; 
 
d) pokud jde o projekty přepravy ropy spadající do kategorií 

energetické infrastruktury stanovené v příloze II bodě 3, bude 

projekt významně přispívat ke každému z těchto specifických 

kritérií: 
 
i) zabezpečení dodávek energie snižující závislost na jednom 

zásobovacím zdroji nebo trase, 
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ii) efektivní a udržitelné využívání zdrojů prostřednictvím snižování 

environmentálních rizik, 
 
iii) interoperabilita; 
 
e) pokud jde o projekty přepravy oxidu uhličitého spadající do 

kategorií energetické infrastruktury stanovené v příloze II bodě 4, 

bude projekt významně přispívat ke každému z těchto specifických 

kritérií: 
 
i) zamezení emisím oxidu uhličitého při zachování bezpečnosti 

dodávek energie, 
 
ii) zvýšení odolnosti a bezpečnosti přepravy oxidu uhličitého, 
 
iii) efektivní využívání zdrojů na základě připojení více zdrojů a 

úložišť oxidu uhličitého přes společnou infrastrukturu a 

minimalizace environmentální zátěže a rizik. 
 
3. Pokud jde o projekty spadající do kategorií energetické 

infrastruktury stanovené v příloze II bodech 1 až 3, jsou kritéria 

uvedená v tomto článku posuzována v souladu s ukazateli 

stanovenými v příloze IV bodech 2 až 5. 
 
4. Aby bylo usnadněno hodnocení všech projektů, které by mohly 

být způsobilé jakožto projekty společného zájmu a které by mohly 

být zařazeny na regionální seznam, vyhodnotí každá skupina 

transparentním a objektivním způsobem přínos každého projektu k 

realizaci téhož prioritního koridoru nebo oblasti. Každá skupina 

vymezí svou metodu hodnocení na základě celkového přínosu ke 

splnění kritérií uvedených v odstavci 2; toto hodnocení povede k 

seřazení projektů pro interní použití v rámci skupiny. Ani regionální 

seznam ani seznam Unie nebudou obsahovat žádné řazení a řazení 

nebude použito ani pro žádný jiný účel, s výjimkou účelu uvedeného 

v příloze III oddíle 2 bodu 14. 
 
Při hodnocení projektů dále každá skupina řádně přihlédne k: 
 
a) naléhavosti každého navrhovaného projektu z hlediska plnění cílů 

energetické politiky Unie, jimiž je integrace trhu, mj. 
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prostřednictvím odstranění izolovanosti nejméně jednoho členského 

státu a hospodářské soutěže, a udržitelnost a bezpečnost dodávek 

energie; 
 
b) počtu členských států, kterých se každý projekt dotkne, přičemž 

se zaručí rovnost příležitostí pro projekty týkající se okrajových 

členských států; 
 
c) přínosu každého projektu k územní soudržnosti a 
 
d) jejich komplementaritě s ohledem na ostatní navrhované projekty. 
 
U projektů inteligentních sítí, které spadají do kategorie stanovené v 

příloze II bodě 1 písm. e), se bude řazení týkat projektů, které se 

dotýkají dvou stejných členských států, a náležitou pozornost je 

třeba věnovat rovněž počtu uživatelů, jež projekt ovlivní, roční 

spotřebě energie a podílu energie z jiných než nastavitelných zdrojů 

v oblasti pokryté těmito uživateli. 
Článek 5 Provádění a sledování 

 
1. Předkladatelé projektů vypracují pro projekty společného zájmu 

prováděcí plán včetně časového harmonogramu pro: 
 
a) studie udržitelnosti a přípravné studie; 
 
b) schválení vnitrostátními regulačními orgány nebo jakýmkoli 

jiným příslušným orgánem; 
 
c) výstavbu a uvedení do provozu a 
 
d) harmonogram udělení povolení podle čl. 10 odst. 4 písm. b). 
 
2. Provozovatelé přenosových soustav, provozovatelé distribučních 

soustav a jiní provozovatelé vzájemně spolupracují, aby usnadnili 

realizaci projektů společného zájmu ve své oblasti. 
 
3. Agentura a dotčené skupiny sledují pokrok dosažený při 

uskutečňování projektů společného zájmu a v případě potřeby 

vydávají doporučení s cílem usnadnit realizaci projektů společného 

zájmu. Skupiny si mohou vyžádat další informace v souladu s 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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odstavci 4, 5 a 6, svolávat jednání s příslušnými stranami a vybízet 

Komisi k ověření poskytnutých informací na místě. 
 
4. Do 31. března každého roku následujícího po roce zařazení 

projektu společného zájmu na seznam Unie podle článku 3 předloží 

předkladatelé projektů výroční zprávu, a to u projektů spadajících do 
kategorií stanovených v příloze II bodech 1 a 2 příslušnému orgánu 

uvedenému v článku 8 a buď agentuře nebo, u projektů spadajících 

do kategorií uvedených v příloze II bodech 3 a 4, příslušné skupině. 

Tato zpráva podrobně pojedná o: 
 
a) pokroku dosaženém v oblasti rozvoje a výstavby projektu a jeho 

uvedení do provozu, zejména s ohledem na postupy při udělování 

povolení a konzultacích; 
 
b) případných zpožděních oproti prováděcímu plánu, důvodech 

takových zpoždění a dalších obtížích; 
 
c) ve vhodných případech revidovaném plánu zaměřeném na 

překonání zpoždění. 
 
5. Do tří měsíců od obdržení výroční zprávy uvedené v odstavci 4 

tohoto článku předloží agentura skupinám souhrnnou zprávu o 

projektech společného zájmu spadajících do kategorií stanovených v 

příloze II bodech 1 a 2, ve které zhodnotí dosažený pokrok a 

předloží případně doporučení vedoucí k nápravě zpoždění a obtíží. 

Tato konsolidovaná zpráva rovněž v souladu s čl. 6 odst. 8 a 9 

nařízení (ES) č. 713/2009 vyhodnotí, zda dochází k důslednému 

uplatňování celounijních plánů rozvoje sítě s ohledem na prioritní 

koridory a oblasti energetické infrastruktury. 
 
6. Dotčené příslušné orgány uvedené v článku 8 k předloží příslušné 

skupině zprávu o pokroku a případném zpoždění při provádění 

projektů společného zájmu nacházejících se na jejich území, pokud 

se jedná o proces udělování povolení, a o důvodech případných 

zpoždění. 
 
7. Pokud se uvedení projektu společného zájmu do provozu opozdí 

oproti prováděcímu plánu, s výjimkou převažujících důvodů, za něž 

předkladatel projektu nenese odpovědnost, pak: 
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a) pokud jsou opatření uvedená v čl. 22 odst. 7 písm. a), b) nebo c) 

směrnice 2009/72/ES a 2009/73/ES použitelná podle příslušných 

vnitrostátních právních předpisů, zajistí vnitrostátní regulační orgány 

uskutečnění investice; 
 
b) pokud opatření vnitrostátních regulačních orgánů podle písmene 

a) nejsou použitelná, předkladatel projektu vybere třetí stranu, která 

bude projekt financovat nebo realizovat, a to úplně nebo zčásti; 

předkladatel projektu tak učiní předtím, než prodleva oproti datu 
uvedení do provozu obsaženém v prováděcím plánu překročí dva 

roky; 
 
c) pokud není vybrána třetí strana v souladu s písmenem b), jmenuje 

členský stát nebo, pokud tak členský stát stanovil, vnitrostátní 

regulační orgán do dvou měsíců od uplynutí lhůty uvedené v 

písmenu b) třetí stranu, která bude financovat nebo realizovat projekt 

a kterou předkladatel projektu akceptuje; 
 
d) pokud je zpoždění oproti datu uvedení do provozu uvedenému v 

prováděcím plánu delší než dva roky a dva měsíce, může Komise – 
za předpokladu, že s tím dotčené členské státy souhlasí a plně s ní 

spolupracují – vyhlásit výzvu k předkládání návrhů na výstavbu 

projektu podle dohodnuté časové osy otevřenou pro všechny třetí 

strany schopné stát se předkladatelem projektů; 
 
e) pokud se použijí písmena c) nebo d), poskytne provozovatel 

soustavy, v jehož oblasti se investice nachází, provozovatelům nebo 

investorům uskutečňujícím investici nebo třetí straně veškeré 

informace nutné pro uskutečnění investice, připojí nová aktiva k 

přenosové síti a obecně vyvine co největší úsilí na usnadnění 

uskutečnění investice a bezpečného, spolehlivého a účinného 

provozu a údržby projektu společného zájmu. 
 
8. Projekt společného zájmu může být odstraněn ze seznamu Unie v 

souladu s postupem stanoveným v čl. 3 odst. 4, pokud bylo jeho 

zařazení na tento seznam založeno na nesprávných informacích, 

které byly rozhodujícím faktorem pro toto zařazení, nebo pokud 

nevyhovuje stávajícímu právu Unie. 
 
9. Projekty, které již nejsou na seznamu Unie, ztrácejí veškerá práva 

a povinnosti spojené se statusem projektu společného zájmu na 
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základě tohoto nařízení. 
 
Projekt, který již není uveden na seznamu Unie, avšak příslušný 

orgán již u něj přijal k přezkoumání příslušnou dokumentaci k 

žádosti, si zachovává práva a povinnosti vyplývající z kapitoly III, s 

výjimkou případů, kdy již projekt není na seznamu z důvodů 

uvedených v odstavci 8. 
 
10. Tímto článkem není dotčena jakákoli finanční pomoc Unie 

poskytnutá projektu společného zájmu před jeho vyřazením ze 

seznamu Unie. 
Článek 6 1. Nastanou-li při realizaci projektu společného zájmu závažné 

obtíže, může Komise po dohodě s příslušnými členskými státy 

jmenovat evropského koordinátora na dobu až jednoho roku; toto 

období lze dvakrát prodloužit. 
 
2. Evropský koordinátor: 
 
a) podporuje projekty, pro které byl jmenován evropským 

koordinátorem, a přeshraniční dialog mezi předkladateli projektů a 

všemi dotčenými zúčastněnými stranami; 
 
b) pomáhá všem stranám podle potřeby při konzultacích s dotčenými 

zúčastněnými stranami a při získávání nezbytných povolení pro 

projekty; 
 
c) ve vhodných případech radí předkladatelům projektů v otázkách 

jeho financování; 
 
d) zajistí odpovídající podporu a strategické řízení ze strany 

dotčených členských států při přípravě a provádění projektů; 
 
e) předkládá každoročně, a ve vhodných případech rovněž po 

dokončení svého mandátu, Komisi zprávu o pokroku projektu 

(projektů) a o jakýchkoli obtížích a překážkách, které by mohly 

významně oddálit datum uvedení projektů do provozu. Komise tuto 

zprávu předá Evropskému parlamentu a dotčeným skupinám. 
 
3. Evropský koordinátor je vybírán na základě svých zkušeností se 

specifickými úkoly, které mu budou v rámci dotčených projektů 
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přiděleny. 
 
4. Rozhodnutí o jmenování evropského koordinátora stanoví 

podmínky s podrobným vymezením doby trvání mandátu, 

specifických úkolů a termínů a příslušné metodiky, kterou je třeba 

dodržovat. Úsilí vynaložené na koordinaci je přiměřené složitosti 

projektu (projektů) a odhadovaným nákladům na projekty. 
 
5. Dotyčné členské státy v plné míře spolupracují s evropským 

koordinátorem při plnění úkolů uvedených v odstavcích 2 a 4. 
Článek 7 "Prioritní status" projektů společného zájmu 

 
1. Přijetí seznamu Unie určuje pro účely veškerých rozhodnutí 

vydaných v průběhu procesu udělování povolení nezbytnost těchto 

projektů z hlediska energetické politiky, bez ohledu na přesné 

umístění, trasu či technologii projektu. 
 
2. Za účelem zajištění účinného administrativního zpracování 

dokumentace žádostí týkajících se projektů společného zájmu zajistí 

předkladatelé projektů a všechny dotčené orgány, aby byla tato 

dokumentace vyřízena nejrychlejším možným způsobem slučujícím 

se se zákonem. 
 
3. Existuje-li takový status ve vnitrostátním právu, je projektům 

společného zájmu přiděleno postavení nejvyššího možného 

národního významu a při povolovacích postupech, včetně územního 

plánovaní, pokud tak stanoví vnitrostátní právo, a posuzování 

dopadů na životní prostředí v rámci těchto postupů, je s nimi jako s 

takovými nakládáno, a to v takovém případě a do takové míry, do 

níž je toto nakládání určeno vnitrostátním právem platným pro 

příslušný typ energetické infrastruktury. 
 
4. Do 16. srpna 2013 vydá Komise nezávazné pokyny podporující 
členské státy při vymezování a provádění přiměřených legislativních 

a nelegislativních opatření s cílem racionalizovat a zajišťovat 

soudržné uplatňování postupů posuzování vlivů na životní prostředí 

vyžadovaných pro projekty společného zájmu podle práva Unie. 
 
5. Členské státy při řádném zohlednění pokynů uvedených v 

odstavci 4 vyhodnotí, která opatření je možné uplatnit s cílem 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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racionalizovat postupy posuzování vlivů na životní prostředí a 

zajistit jejich soudržné uplatňování, a informují Komisi o výsledku 
tohoto procesu. 
 
6. Do devíti měsíců od data vydání pokynů uvedených v odstavci 4 

přijmou členské státy nelegislativní opatření, která určily v odstavci 

5. 
 
7. Do 24 měsíců od data vydání pokynů uvedených v odstavci 4 

provedou členské státy legislativní opatření, které určily podle 

odstavce 5. Těmito opatřeními nejsou dotčeny povinnosti 

vyplývající z práva Unie. 
 
8. V souvislosti s důsledky pro životní prostředí, kterými se zabývá 

čl. 6 odst. 4 směrnice 92/43/EHS a čl. 4 odst. 7 směrnice 

2000/60/ES, jsou projekty společného zájmu považovány z hlediska 

energetické politiky za projekty ve veřejném zájmu a lze je 

považovat za projekty v "převažujícím veřejném zájmu" za 

předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky uvedené v těchto 

směrnicích. 
 
Je-li v souladu se směrnicí 92/43/EHS vyžadováno stanovisko 

Komise, Komise a příslušný orgán uvedený v článku 9 tohoto 

nařízení zajistí, aby rozhodnutí týkající se převažujícího veřejného 

zájmu projektu bylo přijato ve lhůtě uvedené v čl. 10 odst. 1 tohoto 

nařízení. 
Článek 8 1. Do 16. listopadu 2013 určí každý členský stát jeden vnitrostátní 

příslušný orgán, který odpovídá za usnadňování a koordinaci 

procesu udělování povolení pro projekty společného zájmu. 
2. U projektu společného zájmu nebo konkrétní kategorie projektů 

společného zájmu mohou být odpovědnost příslušného orgánu 

uvedeného v odstavci 1 nebo související úkoly přeneseny na jiný 

orgán, nebo mohou být jiným orgánem vykonány, a to za 

předpokladu, že: 
a) příslušný orgán informuje Komisi o tomto přenesení a informace 

o něm je zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo předkladatelem 

projektu na internetové stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 
b) pouze jeden orgán je odpovědný za projekt společného zájmu, je 

jediným kontaktním místem pro předkladatele projektu v procesu 

vedoucímu ke komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt společného 

zájmu a koordinuje předkládání veškerých příslušných dokumentů a 

183/2006 
ve znění 

350/2012 
 
 

§ 16 odst. 2 
písm. d) 

Působnost stavebních úřadů, s výjimkou pravomoci ve věcech územního 

rozhodování, vykonávají podle tohoto zákona dále 
d) Ministerstvo průmyslu a obchodu u staveb k účelům těžby, 

zpracování, transportu a ukládání radioaktivních surovin na území 

vyhrazeném pro tyto účely, u staveb souvisejících s úložišti 

radioaktivních odpadů obsahujících přírodní radionuklidy a u staveb 

náležejících k provozním celkům, jejichž součástí je jaderné zařízení, a u 

staveb zařízení pro přenos elektřiny, zařízení pro přepravu plynu, 

zařízení pro uskladňování plynu nebo výrobny elektřiny o celkovém 

instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více10). 
10) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 

PAD  
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informací. 
Příslušný orgán si může ponechat odpovědnost za stanovení 

časových lhůt, aniž by tím byly dotčeny časové lhůty stanovené v 

souladu s článkem 10. 
3. Aniž jsou dotčeny příslušné požadavky podle mezinárodního 

práva a práva Unie, příslušný orgán přijme opatření pro usnadnění 

vydání komplexního rozhodnutí. Komplexní rozhodnutí se vydává 

ve lhůtě uvedené v čl. 10 odst. 1 a 2 a podle jednoho z následujících 

systémů: 
a) integrovaný systém : komplexní rozhodnutí, které vydá příslušný 

orgán, je jediným právně závazným rozhodnutím vyplývajícím ze 

zákonného postupu udělování povolení. Jsou-li projektem dotčeny 

další orgány, mohou v souladu s vnitrostátním právem vyjádřit svůj 

názor ve formě vstupu do daného řízení a příslušný orgán ho vezme 

v úvahu; 
b) koordinovaný systém : komplexní rozhodnutí zahrnuje více 

jednotlivých právně závazných rozhodnutí vydaných několika 

dotčenými orgány, jež jsou koordinovány příslušným orgánem. 

Příslušný orgán může zřídit pracovní skupinu, v níž jsou zastoupeny 

všechny dotčené orgány, s cílem vypracovat harmonogram 

udělování povolení v souladu s čl. 10 odst. 4 písm. b) a sledovat a 
koordinovat jeho provádění. Příslušný orgán na základě konzultací s 

dalšími dotčenými orgány, případně v souladu s vnitrostátním 

právem a aniž by byly dotčeny časové lhůty stanovené v souladu s 

článkem 10, stanoví pro každý jednotlivý případ přiměřenou 

časovou lhůtu, během níž jsou vydána jednotlivá rozhodnutí. 

Příslušný orgán může přijmout jednotlivé rozhodnutí v zastoupení 

jiného dotčeného vnitrostátního orgánu, pokud tento orgán nevydá 

toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě a pokud není toto zpoždění 

dostatečně odůvodněno; pokud tak stanoví vnitrostátní právo a v 

rozsahu, který je v souladu s právem Unie, může se příslušný orgán 

domnívat, že jiný vnitrostátní dotčený orgán buď projekt schválil 

nebo zamítl, pokud rozhodnutí daného orgánu není vydáno ve 

stanovené lhůtě. Pokud  tak stanoví vnitrostátní právo, může 

příslušný orgán jednotlivé rozhodnutí jiného vnitrostátního orgánu 

změnit, domnívá-li se, že rozhodnutí není dostatečně podloženo 

základními podklady předloženými vnitrostátním dotčeným 

orgánem; příslušný orgán v takovém případě zajistí dodržování 

příslušných požadavků podle mezinárodního práva a práva Unie a 

své rozhodnutí řádně odůvodní; 
c) systém spolupráce : přijetí komplexního rozhodnutí koordinuje 
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příslušný orgán. Příslušný orgán na základě konzultací s dalšími 

dotčenými orgány, případně v souladu s vnitrostátním právem a aniž 

by byly dotčeny časové lhůty stanovené v souladu s článkem 10, 

stanoví pro každé jednotlivé rozhodnutí přiměřenou časovou lhůtu, 

během níž jsou vydána jednotlivá rozhodnutí. Sleduje dodržování 

časových lhůt dotčenými orgány. 
Pokud dotčený orgán nepředpokládá, že toto jednotlivé rozhodnutí 

vydá ve stanovené lhůtě, neprodleně informuje příslušný orgán a 

zpoždění odůvodní. Následně příslušný orgán znovu stanoví lhůtu, 
ve které musí být dané jednotlivé rozhodnutí vydáno, přičemž stále 

dodržuje celkové lhůty stanovené v souladu s článkem 10. 
S uznáním vnitrostátních specifik v plánování a povolovacích 

postupech mohou členské státy volit mezi třemi systémy uvedenými 

v prvním pododstavci písm. a), b) a c) s cílem usnadnit a 

koordinovat své postupy a zvolí provedení nejúčinnějšího systému. 

Pokud zvolí členský stát systém spolupráce, uvědomí Komisi o 

důvodech své volby. Komise provede hodnocení účinnosti systémů 

ve zprávě uvedeného v článku 17. 
4. Členské státy mohou použít systémy, které jsou odlišné od 

systémů uvedených v odstavci 3, na projekty společného zájmu, a to 

jak na souši, tak i na moři. 
5. Pokud projekt společného zájmu vyžaduje, aby bylo rozhodnutí 

přijato ve dvou nebo více členských státech, přijmou relevantní 

příslušné orgány veškerá nezbytná opatření umožňující jejich 

vzájemnou účinnou a efektivní spolupráci a koordinaci včetně, 

pokud jde o ustanovení uvedená v čl. 10 odst. 4. Členské státy usilují 

o zajištění společných postupů, zejména pokud jde o posouzení 

dopadů na životní prostředí. 
  9934     
  2/1969 

ve znění 
272/1996 

§13 odst. 1 

písm. a) 
Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy 

pro 
a) Státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně 

ekonomickou politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání 

nerostného bohatství, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, 

úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, 

radioaktivních surovin, rud a nerud 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 16 písm. 

o) 
Ministerstvo průmyslu a obchodu jako ústřední orgán státní správy pro 

energetiku 
o) je příslušným orgánem k provádění opatření stanovených Nařízením 

o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21) a 
Nařízením, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské 
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energetické sítě 30), 
  9936     
Článek 9 1. Do 16. května 2014 je členský stát nebo příslušný orgán, případně 

ve spolupráci s jinými dotčenými orgány, povinen zveřejnit příručku 

postupů  upravujících proces udělování povolení, který se vztahuje 

na projekty společného zájmu. Tato příručka je podle potřeby 

aktualizována a zpřístupněna veřejnosti. Příručka obsahuje alespoň 

informace specifikované v příloze VI bodě 1. Příručka není právně 

závazná, ale může odkazovat na příslušné právní předpisy nebo je 

citovat. 
 
2. Aniž jsou dotčeny jakékoli požadavky podle Aarhuské úmluvy, 

úmluvy z Espoo a příslušného práva Unie, dodržují všechny strany, 

které se podílejí na procesu udělování povolení, zásady pro účast 

veřejnosti stanovené v příloze VI bodě 3. 
 
3. Předkladatel projektu v orientační lhůtě tří měsíců od zahájení 

procesu udělování povolení podle článku 10 odst. 1 písm. a) 

vypracuje a předloží příslušnému orgánu koncepci účasti veřejnosti 

v návaznosti na proces nastíněný v příručce uvedené v odstavci 1 a v 

souladu s obecnými zásadami uvedenými v příloze VI. Příslušný 

orgán požaduje úpravy, nebo koncepci účasti veřejnosti schválí do 

tří měsíců; v takovém případě příslušný orgán uváží jakoukoli formu 

účasti veřejnosti a konzultací s ní, které se uskuteční před zahájením 

procesu udělování povolení, v rozsahu, v němž taková účast a 

konzultace veřejnosti splňují požadavky tohoto článku. 
 
Pokud má předkladatel projektu v úmyslu provést podstatné změny 

ve schválené koncepci, informuje o tom příslušný orgán. V takovém 

případě může příslušný orgán požadovat úpravy. 
 
4. Předkladatel projektu, případně příslušný orgán, pokud tak stanoví 

vnitrostátní právo, uskuteční před podáním konečné a kompletní 

dokumentace žádosti příslušnému orgánu podle článku 10 odst. 1 

písm. a) alespoň jednu veřejnou konzultaci. Tím není dotčena 

jakákoli veřejná konzultace, jež má být uskutečněna po předložení 

žádosti o povolení podle čl. 6 odst. 2 směrnice 2011/92/EU. Veřejná 

konzultace informuje zúčastněné strany uvedené v příloze VI bodě 3 

písm. a) o daném projektu v rané fázi a pomůže určit nejvhodnější 

umístění nebo dráhu a příslušné otázky, které bude třeba v 

dokumentaci žádosti řešit. Minimální požadavky na tyto veřejné 

   NA 1. 
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Poznámka 

 

konzultace jsou specifikovány v příloze VI bodě 5. 
 
Předkladatel projektu vypracuje před podáním dokumentace žádosti 

zprávu shrnující výsledky činností souvisejících s účastí veřejnosti, 
včetně činností, které se uskutečnily před zahájením procesu 

udělování povolení. Tuto zprávu předloží předkladatel projektu 

společně s dokumentací žádosti příslušnému orgánu. V komplexním 

rozhodnutí je třeba tyto výsledky řádně zohlednit. 
 
5. U projektů přesahujících hranice dvou nebo více členských států 

se veřejné konzultace podle odstavce 4 v každém z dotčených 

členských států uskuteční do dvou měsíců ode dne, kdy byla 

zahájena první veřejná konzultace. 
 
6. U projektů s pravděpodobnými významnými nepříznivými 

přeshraničními dopady v jednom nebo více sousedících členských 

státech, kde je použitelný článek 7 směrnice 2011/92/EU a úmluva z 

Espoo, jsou příslušné informace poskytnuty příslušnému orgánu 

sousedícího členského státu (sousedících členských států). Příslušný 

orgán sousedícího členského státu (sousedících členských států) 

uvede, případně v rámci oznamovacího postupu, zda si on nebo 

jakýkoli další dotčený orgán přeje podílet se na příslušných 

postupech veřejné konzultace. 
 
7. Předkladatel projektu nebo příslušný orgán, pokud to stanoví 

vnitrostátní právo, vytvoří a pravidelně aktualizuje internetové 

stránky o významné informace o projektu společného zájmu; na tyto 

stránky odkazují internetové stránky Komise a vyhovují 

požadavkům specifikovaným v příloze VI bodě 6. Obchodně citlivé 

informace jsou považovány za důvěrné. 
 
Předkladatelé projektů příslušné informace rovněž zveřejní 

prostřednictvím dalších vhodných informačních prostředků, k nimž 

má veřejnost volný přístup. 
 

Článek 10 1. Proces udělování povolení se skládá ze dvou postupů: 
 
a) Postup před podáním žádosti, který zahrnuje období mezi 

zahájením povolovacího postupu a přijetím předložené dokumentace 

žádosti příslušným orgánem, proběhne v orientační době dvou let. 

416/2009 
ve znění 

225/2017 
 
 
 

§ 5a (1) Předkladatel projektu společného zájmu11) energetické 

infrastruktury (dále jen "projekt") předloží Ministerstvu průmyslu a 

obchodu (dále jen "ministerstvo") písemné oznámení o projektu k 

posouzení zralosti projektu pro další projednávání a povolování. 

Oznámení kromě obecných náležitostí obsahuje zejména 
  

NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

 
Tento postup zahrne vypracování veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel (předkladatelé) projektu vypracovat. 
 
Pro účely stanovení začátku povolovacího postupu zašle 

předkladatel (předkladatelé) projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné oznámení o projektu, 

které obsahuje dostatečně podrobný popis projektu. Nejpozději do tří 

měsíců od přijetí tohoto oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto oznámení písemně uznat, 

nebo domnívá-li se, že projekt není pro zahájení povolovacího 

postupu dostatečně zralý, zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem dalších dotčených orgánů. 

Datum podpisu potvrzení o přijetí tohoto oznámení příslušným 

orgánem slouží jako zahájení procesu udělování povolení. Pokud se 

jedná o dva nebo více členských států, slouží jako datum zahájení 

povolovacího postupu datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným orgánem. 
 
b) Zákonný povolovací postup, který zahrnuje dobu uplynulou mezi 

datem přijetí podané dokumentace žádosti a vydáním komplexního 

rozhodnutí, nepřekročí jeden rok a šest měsíců. Pokud to členské 

státy budou považovat za vhodné, mohou stanovit kratší časový 

limit. 
 
2. Doba trvání obou postupů uvedených v odst. 1 dohromady 

nepřekročí dobu tří let a šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou postupů povolovacího 

postupu nebude dokončena před časovými lhůtami stanovenými v 

odstavci 1, může rozhodnout, před jejich uplynutím a v každém 

jednotlivém případě, prodloužit jednu nebo obě lhůty o maximálně 

devět měsíců pro oba postupy dohromady. 
 
V tomto případě je příslušný orgán povinen dotčenou skupinu 

informovat a předložit jí opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve dokončit. Skupina může 

požádat příslušný orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o pokroku 

dosaženém v tomto směru. 
 
3. V členských státech, v nichž určení trasy nebo umístění, 

provedené výhradně pro zvláštní účel plánovaného projektu, včetně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) identifikaci stavebního záměru jako projektu společného zájmu 

zařazeného do unijního seznamu podle prováděcího nařízení Evropské 

komise12), 
  
b) údaje o podmínkách stanovených pro stavební záměr politikou 

územního rozvoje a územně plánovací dokumentací, nebo vyjádření 

příslušného orgánu územního plánování, není-li stavební záměr těmito 

dokumentacemi řešen, 
  
c) údaje o požadovaných změnách oproti řešení přijatému v územně 

plánovací dokumentaci včetně podrobného odůvodnění nezbytnosti 

takovéto změny, 
  
d) vymezení jednotlivých staveb souboru staveb, které tvoří projekt 

společného zájmu, které budou předmětem jednoho komplexního 

rozhodnutí13), 
  
e) grafické podklady, 
  
f) situace, zakreslení staveb do mapových podkladů v měřítku 1: 5 000 

nebo 1: 10 000, 
  
g) návrh harmonogramu dalšího projednávání a povolování projektu 

společného zájmu, 
  
h) návrh rozsahu materiálů a informací, které mají být obsahem 

dokumentace žádosti o komplexní rozhodnutí. 
  
 (2) Podléhá-li projekt společného zájmu jako záměr 

posuzování vlivů na životní prostředí, předkladatel k oznámení připojí 

závěr zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, pokud byl vydán, nebo doklad o tom, že bylo podáno 

oznámení záměru příslušnému orgánu podle zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí. 
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plánování zvláštních koridorů pro síťové infrastruktury, nemůže být 

zahrnuto do procesu vedoucímu ke komplexnímu rozhodnutí, musí 

být odpovídající rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti měsíců, 

počínaje datem předložení konečné a kompletní dokumentace 

žádosti předkladatelem. 
 
V tomto případě bude prodloužená časová lhůta uvedená v odstavci 

2 omezena na šest měsíců, včetně postupu stanoveného podle tohoto 

odstavce. 
 
4. Postup před podáním žádosti je složen z těchto kroků: 
 
a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. a) je příslušný orgán 

povinen v úzké spolupráci s ostatními dotčenými orgány a případně 

na základě návrhu předkladatele projektu určit rozsah materiálů a 

úroveň podrobnosti informací, které má předkladatel projektu 
předložit v rámci dokumentace žádosti o komplexní rozhodnutí. 

Jako podklad pro toto určení slouží kontrolní seznam uvedený v 

příloze VI bodě 1 písm. e); 
 
b) příslušný orgán vypracuje v úzké spolupráci s předkladatelem 

projektu a s ostatními dotčenými orgány a s ohledem na výsledky 

činností provedených podle písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s pokyny uvedenými v příloze 

VI bodě 2. 
 
U projektů, které překročí hranice mezi dvěma nebo více členskými 

státy, příslušné orgány dotčených členských států vypracují společný 

rozpis, v němž schválí sladění svých harmonogramů; 
 
c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti je příslušný orgán 

povinen, i jménem dalších dotčených orgánů, vyžádat si v případě 

potřeby od předkladatele projektu doplnění chybějících informací, 

které se mohou týkat pouze otázek uvedených v písmenu a). 

Příslušný orgán písemně potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o dodatečné informace lze 

pouze tehdy, pokud je to odůvodněno novými okolnostmi. 
 
5. Předkladatel projektu zajistí úplnost a adekvátní kvalitu 

dokumentace žádosti a v rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této dokumentaci příslušný orgán. 
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Předkladatel projektu plně spolupracuje s příslušným orgánem na 

dodržení lhůt a podrobného harmonogramu vymezeného v odst. 4 

písm. b). 
 
6. Lhůtami stanovenými tímto článkem nejsou dotčeny ani 

povinnosti vyplývající z mezinárodního práva a práva Unie, ani 

správní odvolací řízení a opravné prostředky před soudem nebo 

jiným soudním orgánem. 
 

  9936     
  416/2009 

ve znění 

225/2017 
 

§ 5b (1) K projednání oznámení nařídí ministerstvo do 30 dnů ode dne jeho 

podání společné jednání s dotčenými orgány k posouzení zralosti 

projektu a ke stanovení rozsahu materiálu a informací, které mají být 

obsahem dokumentace žádosti o komplexní rozhodnutí. 
  
 (2) Dotčené orgány sdělí svá stanoviska k oznámení projektu a 

požadavky na rozsah materiálů a úroveň podrobností informací v 

dokumentaci žádosti o komplexní rozhodnutí nejpozději do 15 dnů ode 

dne konání společného jednání. V případě, že jejich stanovisko nebo 

požadavky nebudou uplatněny ani v prodloužené lhůtě 15 dnů, má se za 

to, že s oznámením projektu souhlasí a ministerstvo si učiní úsudek o 

ochraně dotčeného veřejného zájmu podle zvláštního právního předpisu 
samo, přičemž přihlédne k požadavkům uvedeným v příslušných 

zvláštních právních předpisech. 
  
 (3) Uzná-li ministerstvo na základě posouzení oznámení 

projektu a výsledků jeho projednání s dotčenými orgány, že projekt je 

zralý pro další projednávání a povolování, sdělí to nejpozději do 3 

měsíců ode dne podání oznámení předkladateli společně s určením 

rozsahu materiálů a úrovně podrobností informací, které má předložit v 

rámci dokumentace žádosti o komplexní rozhodnutí a se stanovením 

podrobného harmonogramu udělování povolení. V opačném případě 

sdělí předkladateli projektu, že oznámený projekt nelze přijmout a 

povolovací postup nelze zahájit. O sdělení k oznámení projektu vyrozumí 

ministerstvo dotčené orgány jednotlivě. 
  
 (4) Rozsah požadavků na dokumentaci podle odstavce 3 
ministerstvo stanoví v součinnosti s příslušným úřadem podle zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí, podléhá-li záměr posuzování vlivů 

na životní prostředí, a na základě dalších požadavků dotčených orgánů 

podle odstavce 2. 
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 (5) Ministerstvo postupuje při projednání oznámení projektu, 

který přesahuje hranice státu, a při kontrole návrhu dokumentace 

žádosti a při jejím případném doplňování podle příslušných ustanovení 

přímo použitelného předpisu Evropské unie11). 
  9936     
  416/2009 

ve znění 

225/2017 
 

§ 5c Předkladatel projektu společného zájmu energetické infrastruktury může 

v případech, vyžaduje-li projekt společného zájmu vymezení nové plochy 

nebo koridoru v zásadách územního rozvoje nebo v územním plánu nebo 

úpravu existujících ploch a koridorů, včetně změny jejich vymezení z 

územních rezerv do návrhových ploch nebo koridorů, připojit k návrhu 

na pořízení aktualizace zásad územního rozvoje nebo k návrhu na 

pořízení změny územního plánu přímo příslušný návrh dokumentace 

aktualizace zásad územního rozvoje nebo návrh dokumentace změny 

územního plánu a posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud je 

vyžadováno. 

  

  9936     
  416/2009 

ve znění 

225/2017 
 

§ 5d Stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury se umisťují 

a povolují vždy ve společném územním a stavebním řízení nebo ve 

společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní 

prostředí podle stavebního zákona. 

  

  9936     
   133/1985 

ve znění 

225/2017 
 

§ 24 odst. 1 

písm. t) 
Ministerstvo na úseku požární ochrany 
t) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury a uplatňuje závazné stanovisko v 

společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury14) z hlediska požární ochrany. 

  

  9936     
  20/1987 

ve znění 

225/2017 
 

§ 26 odst. 3 (3) Ministerstvo kultury je dotčeným orgánem při posuzování zralosti 

projektů společného zájmu energetické infrastruktury31) a uplatňuje 

závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení pro stavby 

projektů společného zájmu z hlediska působnosti ministerstva, krajských 

úřadů a obecních úřadů v oblasti státní památkové péče. 

  

  9936     
  44/1988 

ve znění 

225/2017 
 

§ 19 odst. 3 (3) Ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů 

společného zájmu energetické infrastruktury27), které mají být umístěny 

v chráněném ložiskovém území, uplatňuje závazné stanovisko z hledisek 

odstavce 1 Český báňský úřad, který je rovněž dotčeným orgánem při 

posuzování zralosti těchto projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury. 

  

  9936     
  62/1988 

ve znění 

§ 13 odst. 4 (4) Ministerstvo je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů 

společného zájmu energetické infrastruktury23). 
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225/2017 
 

  9936     
  114/1992 

ve znění 

225/2017 
 

§ 79 odst. 4 (4) Ministerstvo životního prostředí je dotčeným orgánem při 

posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury49) a ve společném územním a stavebním řízení pro stavby 

projektů společného zájmu energetické infrastruktury vykonává státní 

správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti pověřených 

obecních úřadů, obecných úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských 

úřadů a Agentury. 

  

  9936     
  334/1992 

ve znění 

225/2017 
 

§ 17 pís. n) a 

o) 
Ministerstvo životního prostředí 
n) dává vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení 

veřejné technické infrastruktury, jde-li o záměr, který je projektem 

společného zájmu energetické infrastruktury38); je dotčeným orgánem 

při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury a  
o) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze 

zemědělského půdního fondu, má-li být zemědělská půda dotčena 

stavbou projektu společného zájmu energetické infrastruktury38); u 
dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává 

potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2. 

  

  9936     
  266/1994 

ve znění 

225/2017 
 

§ 56 písm. e) 
  

Ministerstvo dopravy: 
e) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury13) a uplatňuje závazné stanovisko ve 

společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury z hlediska působnosti všech drážních 

úřadů. 

  

  9936     
  114/1995

ve znění 

225/2017 
 

§ 41 písm. f) Ministerstvo dopravy 
f) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury26), 

  

  9936     
  289/1995

ve znění 

225/2017 
 

§ 49 odst. 5 (5) Ministerstvo je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů 

společného zájmu energetické infrastruktury34) a uplatňuje závazné 

stanovisko ve společném územním a stavebním řízení pro stavby 

projektů společného zájmu energetické infrastruktury z hlediska 

působnosti všech orgánů státní správy lesů s výjimkou působnosti podle 

odstavce 4 a § 47 odst. 2. 

  

  9936     
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  13/1997 
ve znění 

225/2017 
 

§ 40 odst. 2 

písm. k 
Ministerstvo dopravy 
k) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury38). 

  

  9936     
  49/1997 

ve znění 

225/2017 
 

§ 3 odst. 11 (11) Úřad je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů 

společného zájmu energetické infrastruktury35). 
  

  9936     
  239/2000 

ve znění 

225/2017 
  

§ 7 odst. 2 

písm. h)  
Ministerstvo vnitra při plnění úkolů uvedených v odstavci 1 
h) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje z hlediska ochrany 

obyvatelstva a civilního nouzového plánování při přípravě na 

mimořádné události, je dotčeným orgánem při posuzování zralosti 

projektů společného zájmu energetické infrastruktury28) a uplatňuje 

závazná stanoviska ve společném územním a stavebním řízení pro stavby 

projektů společného zájmu energetické infrastruktury z hlediska ochrany 

obyvatelstva, 

  

  9936     
  258/2000 

ve znění 

225/2017 
 

§ 80 odst. 1 
písm. z) 

Ministerstvo zdravotnictví k ochraně a podpoře veřejného zdraví 
z) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury91) a vykonává působnost dotčeného 

orgánu ve společném územním a stavebním řízení pro stavby společného 

zájmu energetické infrastruktury podle § 77, s výjimkou § 83. 

  

  9936     
  312/2001

ve znění 

225/2017 
 

§ 8 písm. l) Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") při správě státních hranic 
l) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury6) a uplatňuje závazné stanovisko ve 

společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného 

zájmu z hlediska správy státních hranic. 

  

  9936     
  100/2001 

ve znění 

225/2017 
 

§ 21 písm. 

m) 
Ministerstvo 
m) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury17), k jejichž posuzování je příslušné 

podle písmene c) nebo f), 

  

  9936     
  100/2001 

ve znění 

225/2017 

§ 22 písm. e) Orgány kraje 
e) jsou dotčenými orgány při posuzování zralosti projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury17), k jejichž posuzování jsou příslušné 

podle písmene a). 

  

  9936     
  164/2001 § 35 odst. 2 Ministerstvo   
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ve znění 

225/2017 
 

písm. g) g) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury28). 

  9936     
  185/2001 

ve znění 

225/2017 
 

§ 72 odst. 3 

písm.d) 
Ministerstvo 
d) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury71) a uplatňuje závazné stanovisko ve 

společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného 

zájmu z hlediska působnosti ministerstva, krajských úřadů a obecních 

úřadů v oblasti odpadového hospodářství. 

  

  9936     
  254/2001 

ve znění 

225/2017 
 

§ 108 odst. 6 (6) Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí jsou 

dotčenými orgány při posuzování zralosti projektů společného zájmu 

energetické infrastruktury a uplatňují závazné stanovisko ve společném 

územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu 

energetické infrastruktury55) z hlediska působnosti všech vodoprávních 

úřadů s výjimkou působnosti podle odstavců 4 a 5. 

  

  9936     
  274/2001 

ve znění 

225/2017 
 

§ 29 odst. 7 (7) Ministerstvo je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů 

společného zájmu energetické infrastruktury32) a uplatňuje závazné 

stanovisko ve společném územním a stavebním řízení pro stavby 

projektů společného zájmu energetické infrastruktury z hlediska 

působnosti všech správních orgánů na úseku státní správy vodovodů a 

kanalizací s výjimkou působnosti Ministerstva obrany podle § 29a. 

  

  9936     
  449/2001

ve znění 

225/2017 
 

§ 58 odst. 2 Ministerstvo zemědělství dále 
o) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury36) a uplatňuje závazné stanovisko ve 

společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného 

zájmu z hlediska působnosti všech orgánů státní správy myslivosti s 

výjimkou působnosti Ministerstva životního prostředí podle § 57 odst. 1. 

  

  9936     
   139/2002 

ve znění 

225/2017 
 

§ 19 písm. 

q) 
Státní pozemkový úřad 
q) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury55) a uplatňuje závazné stanovisko ve 

společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného 

zájmu z hlediska souladu s plánem společných zařízení podle 

schváleného plánu pozemkových úprav. 

  

  9936     
  127/2005 

ve znění 

225/2017 

§ 108 odst. 1 

písm. cc) 
Úřad podle tohoto zákona 
cc) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury67) a uplatňuje závazné stanovisko ve 
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 společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného 

zájmu z hlediska své působnosti. 
  9936     
  251/2005 

ve znění 

225/2017 
 

§ 4 odst. 2 

písm. j) 
Úřad 
j) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury78) a uplatňuje závazné stanovisko ve 

společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného 

zájmu z hlediska působnosti inspektorátů podle § 5 odst. 1 písm. i) a j). 

  

  9936     
  17/2012 

ve znění 

225/2017 
  

§ 9 odst. 2 

písm. b) 
Celní úřad pro Jihomoravský kraj 
b) je při umísťování a povolování staveb nebo staveb projektů 

společného zájmu energetické infrastruktury10) ve svobodném pásmu 

dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska; je 

dotčeným orgánem při posuzování zralosti těchto projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury, 

  

  9936     
  201/2012

ve znění 

225/2017 
 

§ 27 odst. 4  (4) Ministerstvo spolupracuje v oblasti ochrany ovzduší s příslušnými 

orgány sousedních států, vykonává působnost ústředního správního 

úřadu, řídí výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší a rozhoduje o 

odvolání proti rozhodnutím vydaným inspekcí a krajskými úřady. 

Ministerstvo je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů 

společného zájmu energetické infrastruktury34) a uplatňuje závazné 

stanovisko ve společném územním a stavebním řízení pro stavby 

projektů společného zájmu z hlediska působnosti krajských a obecních 

úřadů, které vykonávají státní správu ochrany ovzduší. 

  

  9936     
  224/2015 

ve znění 

225/2017 
 

§ 47 odst. 1 (1) Český báňský úřad zajišťuje koordinaci mezi obvodními báňskými 

úřady a ostatními orgány integrované inspekce, je dotčeným orgánem 

při posuzování zralosti projektu společného zájmu energetické 

infrastruktury30) a jako dotčený orgán na úseku prevence závažných 

havárií vydává ve společném územním a stavebním řízení pro stavby 

projektů společného zájmu energetické infrastruktury závazné 

stanovisko podle § 49 odst. 3. 

  

  9936     
Článek 11 1. Do 16. listopadu 2013 předloží evropská síť provozovatelů 

elektrických přenosových soustav a evropská síť provozovatelů 

plynárenských přepravních soustav členským státům, Komisi a 
agentuře metodiky harmonizované analýzy nákladů a přínosů 

energetického systému v celé šíři, včetně modelování sítě a trhu, na 

úrovni EU u projektů společného zájmu, které spadají do kategorií 

stanovených v příloze II bodě 1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. 

Tyto metodiky se použijí pro přípravu každého následujícího 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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desetiletého plánu rozvoje sítě vyvinutého evropskou sítí 

provozovatelů elektrických přenosových a evropskou sítí 

provozovatelů plynárenských přepravních soustav podle článku 8 

nařízení (ES) č. 714/2009 a článku 8 nařízení (ES) č. 715/2009. Tyto 

metodiky jsou zpracovány v souladu se zásadami stanovenými v 

příloze V a jsou v souladu s pravidly a ukazateli stanovenými v 

příloze IV. 
 
Před předložením svých metodik uspořádají evropská síť 

provozovatelů elektrických přenosových soustav a evropská síť 

provozovatelů plynárenských přepravních soustav rozsáhlé 

konzultace, jichž se zúčastní alespoň organizace zastupující všechny 

zúčastněné strany – a bude-li to považováno za vhodné, i samy 

zúčastněné strany –, vnitrostátní regulační orgány a další vnitrostátní 

orgány. 
 
2. Do tří měsíců ode dne obdržení metodik agentura poskytne 

členským státům a Komisi stanovisko týkající se těchto metodik a 

zveřejní je. 
 
3. Komise vydá, a členské státy mohou vydat, své stanovisko k 

těmto metodikám do tří měsíců od obdržení stanoviska od agentury. 

Stanoviska jsou předložena evropské síti provozovatelů elektrických 

přenosových soustav a evropské síti provozovatelů plynárenských 

přepravních soustav. 
 
4. Do tří měsíců ode dne obdržení posledního stanoviska obdrženého 

podle odstavce 3 upraví evropská síť provozovatelů elektrických 

přenosových soustav a evropská síť provozovatelů plynárenských 

přepravních soustav své metodiky, přičemž řádně zohlední obdržená 

stanoviska členských států, stanovisko Komise a stanovisko 

agentury a předloží je Komisi ke schválení. 
 
5. Do dvou týdnů od schválení Komisí zveřejní evropská síť 

provozovatelů elektrických přenosových soustav a evropská síť 

provozovatelů plynárenských přepravních soustav příslušné 

metodiky na svých internetových stránkách. Na vyžádání jsou 

povinni poskytnout Komisi a agentuře příslušné soubory vstupních 

dat uvedené v příloze V bodě 1 a další příslušné údaje o síti, zatížení 

toku a trhu v dostatečně přesné podobě podle vnitrostátního práva a 

příslušných dohod o mlčenlivosti. Údaje jsou platné k datu žádosti. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Komise a agentura zajistí zachování důvěrnosti obdržených údajů v 

řadách vlastních i v řadách osob, které pro ně na základě těchto 

údajů provádějí analýzy. 
 
6. Tyto metodiky jsou pravidelně aktualizovány a zdokonalovány v 

souladu s odstavci 1 až 5. Agentura může z vlastní iniciativy nebo na 

základě řádně odůvodněné žádosti vnitrostátních regulačních orgánů 

nebo zúčastněných stran a po formální konzultaci s organizacemi 
zastupujícími všechny příslušné zúčastněné strany a s Komisí o tyto 

aktualizace a zdokonalení požádat na základě řádného odůvodnění a 

v řádné lhůtě. Agentura zveřejní žádosti vnitrostátních regulačních 

orgánů nebo zúčastněných stran a všechny příslušné dokumenty, 

které nejsou citlivé z obchodního hlediska, vedoucí k žádosti 

agentury o aktualizaci nebo zdokonalení. 
 
7. Do 16. května 2015 vnitrostátní regulační orgány spolupracující v 

rámci agentury stanoví a zveřejní soubor ukazatelů a odpovídajících 
referenčních hodnot pro srovnání jednotkových investičních nákladů 

u srovnatelných projektů kategorií infrastruktury uvedených v 

příloze II bodech 1 a 2. Tyto referenční hodnoty mohou evropská síť 

provozovatelů elektrických přenosových soustav a evropská síť 

provozovatelů plynárenských přepravních soustav použít pro 

analýzy nákladů a přínosů prováděné pro následující desetileté plány 

rozvoje sítě. 
 
8. Do 31. prosince 2016 předloží evropská síť provozovatelů 

elektrických přenosových soustav společně s evropskou sítí 

provozovatelů plynárenských přepravních soustav Komisi a agentuře 

model konzistentního a propojeného trhu s elektřinou a zemním 

plynem a konzistentní a propojené elektrické a plynárenské sítě, 

který zahrnuje přenosovou a přepravní infrastrukturu i skladování 

elektřiny a zemního plynu a zařízení na zkapalněný zemní plyn a řeší 

prioritní koridory a oblasti energetické infrastruktury stanovené v 

příloze I a zpracované v souladu se zásadami stanovenými v příloze 

V. Po schválení tohoto modelu Komisí v souladu s postupem 
stanoveným v odstavcích 2 až 4 je tento model zahrnut do metodik. 

Článek 12 1. Efektivně vynaložené investiční náklady, které vylučují náklady 

na údržbu, spojené s projektem společného zájmu spadajícím do 

kategorií stanovených v příloze II bodě 1 písm. a), b) a d) a v příloze 

II bodě 2 ponese příslušný provozovatel (provozovatelé) přenosové 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

soustavy nebo předkladatelé projektu přenosové infrastruktury 

členského státu (členských států), na něž bude mít projekt čistý 

pozitivní dopad, a uhradí je v rozsahu, který nezahrnuje poplatky za 

překročení kapacity a jiné poplatky, uživatelé sítě prostřednictvím 

sazeb za přístup k síti platných v tomto nebo v těchto členských 

státech. 
2. U projektu společného zájmu spadajícího do kategorií 

stanovených v příloze II bodě 1 písm. a), b) a d) a příloze II bodě 2 

se použije odstavce 1 pouze tehdy, pokud alespoň jeden předkladatel 

projektu žádá příslušné vnitrostátní orgány, aby uplatnily tento 

článek na veškeré náklady na projekt nebo na části nákladů na 

projekt. U projektu společného zájmu spadajícího do kategorií 

uvedených v příloze II bodě 2 se použije odstavec 1 pouze tehdy, 

pokud posouzení tržní poptávky již bylo provedeno a určilo, že nelze 

očekávat, že efektivně vynaložené investiční náklady budou pokryty 

sazbami. 
Má-li projekt několik předkladatelů, příslušné vnitrostátní regulační 

orgány bez prodlení všechny předkladatele projektu vyzvou k tomu, 

aby žádost o investici podali společně v souladu s odstavcem 3. 
3. U projektu společného zájmu, na který se vztahuje odstavec 1, 

předkladatelé projektů všechny dotčené vnitrostátní regulační orgány 

pravidelně informují o průběhu projektu a o nákladech a dopadech, 

které jsou s ním spojeny, a to alespoň jednou ročně, dokud není 

projekt uveden do provozu. 
Jakmile takový projekt dosáhne dostatečné zralosti, předloží 

předkladatelé projektu, po konzultaci s provozovateli přepravních a 

přenosových soustav z těch členských států, na které má projekt 

významný čistý pozitivní dopad, žádost o investici. Tato žádost o 

investici obsahuje žádost o přeshraniční přidělení nákladů a je 

předložena všem dotčeným vnitrostátním regulačním orgánům 

společně s: 
a) analýzou nákladů a přínosů konkrétního projektu, která je 

uplatňována důsledně v souladu s metodikou vypracovanou v 
souladu s článkem 11 a zohledňuje přínosy přesahující hranice 

dotčeného členského státu, 
b) obchodním plánem hodnotícím finanční životaschopnost projektu 

včetně zvoleného řešení financování a u projektu společného zájmu, 

který spadá do kategorie uvedené v příloze II bodě 2, výsledky 

tržních testů, a 
c) pokud se předkladatelé projektů dohodnou, s odůvodněným 

návrhem na přeshraniční přidělení nákladů. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Pokud projekt předkládá více překladatelů, předloží své žádosti o 

investice společně. 
U projektů zařazených na první seznam Unie předkladatelé projektů 

předloží žádosti o investice do 31. října 2013. 
Při převzetí každé žádosti o investice vnitrostátní regulační orgány 

neprodleně předloží její kopii agentuře pro informaci. 
Vnitrostátní regulační orgány a agentura zachovávají důvěrnost 

informací, které mají z obchodního hlediska citlivou povahu. 
4. Do šesti měsíců od data obdržení poslední žádosti o investici 

posledním dotčeným vnitrostátním regulačním orgánem přijmou 

vnitrostátní regulační orgány po konzultaci s dotčenými 

předkladateli projektů koordinovaná rozhodnutí o přidělení 

investičních nákladů, která ponese každý provozovatel soustavy v 

rámci uvedeného projektu, i o jejich začlenění do sazeb. Vnitrostátní 

regulační orgány mohou rozhodnout, že přidělí pouze část nákladů, 

nebo mohou rozhodnout, že rozdělí náklady v rámci balíčku 

několika projektů společného zájmu. 
Při přidělování nákladů zohlední vnitrostátní regulační orgány 

skutečné nebo očekávané: 
- poplatky za přetížení nebo jiné poplatky, 
- příjmy pocházející z vyrovnávacího mechanismu mezi 

provozovateli přenosových a přepravních soustav vytvořeného podle 

článku 13 nařízení (ES) č. 714/2009. 
Při rozhodování o přeshraničním rozdělení nákladů jsou zohledněny 

hospodářské, sociální a environmentální náklady a přínosy projektů 

v dotčených členských státech a potenciální potřeba finanční 

podpory. 
Při rozhodování o přeshraničním rozdělení nákladů usilují příslušné 

vnitrostátní regulační orgány, po konzultaci s dotčenými 

provozovateli přenosových a přepravních soustav, o vzájemnou 

dohodu založenou zejména na informacích uvedených v odst. 3 

písm. a) a b). 
Pokud projekt společného zájmu zmírňuje negativní externality, jako 

jsou smyčky toků, a tento projekt společného zájmu je proveden v 

členském státě na počátku negativní externality, toto zmírnění nelze 

považovat za přeshraniční přínos, a proto není základem pro 

přidělení nákladů provozovateli přenosové soustavy členských států 

postiženého těmito negativními externalitami. 
5. Vnitrostátní regulační orgány na základě přeshraničního přidělení 

nákladů, jak je uvedeno v odstavci 4 tohoto článku, při stanovování 

nebo schvalování sazeb v souladu s čl. 37 odst. 1 písm. a) směrnice 
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

2009/72/ES a čl. 41 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/73/ES zohlední 

skutečné náklady vynaložené provozovatelem přenosové soustavy či 

jiným předkladatelem projektu v důsledku investic, pokud tyto 

náklady odpovídají nákladům efektivního a strukturálně 

srovnatelného provozovatele. 
Vnitrostátní regulační orgány agentuře neprodleně oznámí 

rozhodnutí o přidělení nákladů společně se všemi důležitými 

informacemi, které se k němu vztahují. Tyto informace zahrnují 

zejména podrobné důvody, na jejichž základě byly náklady 

rozděleny mezi členské státy, například: 
a) vyhodnocení zjištěných dopadů, včetně dopadů týkajících se 

síťových sazeb, na každý dotčený členský stát; 
b) hodnocení obchodního plánu uvedeného v odst. 3 písm. b); 
c) pozitivní regionální nebo celounijní externality, které by projekt 

přinesl; 
d) výsledek konzultací s dotčenými předkladateli projektů. 
Rozhodnutí o přidělení nákladů se zveřejní. 
6. V případě, že příslušné vnitrostátní regulační orgány nedosáhnou 

dohody o dané žádosti o investice do šesti měsíců ode dne, kdy 

žádost obdržel poslední dotčený vnitrostátní regulační orgán, 

uvědomí o tom neprodleně agenturu. 
V takovém případě nebo na základě společné žádosti dotčených 

vnitrostátních regulačních orgánů přijme agentura do tří měsíců ode 
dne, kdy jí byla záležitost předložena, rozhodnutí o žádosti o 

investice včetně přeshraničního rozdělení nákladů uvedeného v 

odstavci 3, jakož i o způsobu, kterým se náklady na investice 

promítnou do sazeb. 
Agentura před přijetím tohoto rozhodnutí konzultuje s příslušnými 

vnitrostátními regulačními orgány a předkladateli projektů. 

Tříměsíční lhůta uvedená v druhém pododstavci může být v případě, 

že si agentura vyžádá doplňující informace, prodloužena o další dva 

měsíce. Tato dodatečná lhůta začíná běžet prvním dnem po obdržení 

úplných informací. 
Rozhodnutí o přidělení nákladů se zveřejní. Použijí se články 19 a 

20 nařízení (ES) č. 713/2009. 
7. Kopie všech rozhodnutí o přidělení nákladů předloží agentura 

neprodleně Komisi společně se všemi důležitými informacemi 
týkajícími se jednotlivých rozhodnutí. Tyto informace mohou být 

předloženy v souhrnné podobě. Komise zachovává důvěrnost 

informací, které mají z obchodního hlediska citlivou povahu. 
8. Toto rozhodnutí o rozdělení nákladů neovlivní právo 
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Poznámka 

 

provozovatelů přenosových nebo přepravních soustav žádat o 

poplatky za přístup k sítím a právo vnitrostátních regulačních orgánů 

tyto poplatky schvalovat v souladu s článkem 32 směrnice 

2009/72/ES a směrnice 2009/73/ES, článkem 14 nařízení (ES) č. 

714/2009 a článkem 13 nařízení (ES) č. 715/2009. 
9. Tento článek se nepoužije na projekty společného zájmu, které 

obdržely: 
a) výjimku z článků 32, 33, 34 a čl. 41 odst. 6, 8, a 10 směrnice 

2009/73/ES podle článku 36 směrnice 2009/73/ES; 
b) výjimku z čl. 16 odst. 6 nařízení (ES) č. 714/2009 nebo výjimku z 

článku 32 a čl. 37 odst. 6 a 10 směrnice 2009/72/ES podle článku 17 

nařízení (ES) č. 714/2009; 
c) výjimku podle článku 22 směrnice 2003/55/ES [20]; 
d) výjimku podle článku 7 nařízení (ES) č. 1228/2003 [21]. 

Článek 13 1. Pokud předkladateli projektu vzniknou vyšší rizika z hlediska 

rozvoje, výstavby, provozu či údržby projektu společného zájmu, 

který spadá do kategorií stanovených v příloze II bodě 1 písm. a), b) 

a d) a příloze II bodě 2, v porovnání s obvyklými riziky 

srovnatelného infrastrukturního projektu, zajistí členské státy a 

vnitrostátní regulační orgány poskytnutí příslušných pobídek 

uvedenému projektu v souladu s čl. 37 odst. 8 směrnice 2009/72/ES, 

čl. 41 odst. 8 směrnice 2009/73/ES, článku 14 nařízení (ES) č. 

714/2009 a článku 13 nařízení (ES) č. 715/2009. 
 
První pododstavec se nepoužije, pokud projekt společného zájmu 

obdržel: 
 
a) výjimku z článků 32, 33, 34 a čl. 41 odst. 6, 8 a 10 směrnice 

2009/73/ES podle článku 36 směrnice 2009/73/ES; 
 
b) výjimku z čl. 16 odst. 6 nařízení (ES) č. 714/2009 nebo výjimku z 

článku 32 a čl. 37 odst. 6 a 10 směrnice 2009/72/ES podle článku 17 

nařízení (ES) č. 714/2009; 
 
c) výjimku podle článku 22 směrnice 2003/55/ES, nebo 
 
d) výjimku podle článku 7 nařízení (ES) č. 1228/2003. 
 
2. Rozhodování vnitrostátních regulačních orgánů udělovat pobídky 

uvedené v odstavci 1 zohledňuje výsledky analýzy nákladů a přínosů 
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na základě metodiky vypracované v souladu s článkem 11 a zejména 

pozitivní regionální nebo celounijní externality, které projekt přináší. 

Vnitrostátní regulační orgány dále analyzují konkrétní rizika vzniklá 

předkladatelům projektů, opatření přijatá ke zmírnění rizik a 

zdůvodnění tohoto rizikového profilu s ohledem na čistý pozitivní 

dopad projektu ve srovnání s alternativním řešením představujícím 

nižší riziko. Způsobilá rizika zahrnují zejména rizika spojená s 

novými přenosovými a přepravními technologiemi, jak na souši, tak 

na moři, rizika spojená s nedostatečným krytím nákladů a rozvojová 

rizika. 
 
3. Pobídka udělená rozhodnutím zohlední specifickou povahu 

vzniklého rizika a může mimo jiné zahrnovat: 
 
a) předpisy upravující preventivní investice nebo 
 
b) pravidla uznávání účelně vynaložených nákladů před uvedením 

projektu do provozu nebo 
 
c) pravidla zajištění další návratnosti kapitálu investovaného v rámci 

daného projektu nebo 
 
d) jakákoli jiná opatření, která budou považována za nutná a vhodná. 
 
4. Do 31. července 2013, je-li to možné, předloží jednotlivé 

vnitrostátní regulační orgány agentuře svou metodiku a kritéria, 

která užívají při hodnocení investic do projektů infrastruktury 

elektřiny a zemního plynu a vyšších rizik uvedených projektů. 
 
5. Do 31. prosince 2013, po zohlednění informací obdržených podle 

odstavce 4 tohoto článku, usnadní agentura sdílení osvědčených 

postupů a předloží doporučení v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) 

č. 713/2009 ohledně: 
 
a) pobídek uvedených v odstavci 1 na základě porovnání s 

osvědčenými postupy vnitrostátních regulačních orgánů; 
 
b) společné metodiky hodnocení vzniklých vyšších rizik investic do 

projektů infrastruktury elektřiny a zemního plynu. 
 
6. Do 31. března 2014 zveřejní jednotlivé vnitrostátní regulační 
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orgány svou metodiku a kritéria, která využívají při hodnocení 

investic do projektů infrastruktury elektřiny a zemního plynu a 

vyšších rizik způsobených těmito projekty. 
 
7. Pokud opatření uvedená v odstavcích 5 a 6 nejsou dostatečná k 

zajištění včasného provedení projektů společného zájmu, může 

Komise vydat pokyny týkající se pobídek stanovených v tomto 
článku. 

Článek 14 1. Projekty společného zájmu spadající do kategorií stanovených v 

příloze II bodech 1, 2 a 4, jsou způsobilé pro finanční pomoc Unie 

ve formě grantů na studie a finančních nástrojů. 
 
2. Projekty společného zájmu spadající do kategorií stanovených v 

příloze II bodě 1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2, kromě projektů 

přečerpávacích vodních elektráren, jsou rovněž způsobilé pro 

finanční pomoc Unie ve formě grantů na práce, pokud splňují 

následující kritéria: 
 
a) analýza nákladů a přínosů konkrétního projektu podle článku 12 

odst. 3 písm. a) poskytuje důkaz o existenci významných pozitivních 

externalit, jako je zabezpečení dodávek, solidarita nebo inovace; 
 
b) projekt získal rozhodnutí o přeshraničním rozdělení nákladů na 

základě článku 12; nebo v případě projektů společného zájmu, jež 

spadají do kategorie uvedené v příloze II bodě 1 písm. c), pro které 

nelze vydat rozhodnutí o přeshraničním rozdělení nákladů, se musí 

projekt zaměřit na poskytování přeshraničních služeb, technologické 

inovace a zajištění bezpečnosti přeshraničního provozu sítí; 
 
c) projekt není obchodně životaschopný podle obchodního plánu a 

dalších provedených hodnocení, zejména těch, která provedli 

potenciální investoři nebo věřitelé nebo vnitrostátní regulační 

orgány. Při posuzování obchodní životaschopnosti projektu je 

zohledněno rozhodnutí o pobídkách a jeho odůvodnění uvedené v čl. 

13 odst. 2. 
 
3. Projekty společného zájmu prováděné v souladu s postupem 

uvedeným v čl. 5 odst. 7 písm. d) jsou rovněž způsobilé pro finanční 

pomoc Unie ve formě grantů na práce, pokud splňují kritéria 

stanovená v odstavci 2 tohoto článku. 
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4. Projekty společného zájmu spadající do kategorií stanovených v 

příloze II bodě 1 písm. e) a bodě 4 jsou rovněž způsobilé pro 

finanční pomoc Unie ve formě grantů na práce, mohou-li dotčení 

předkladatelé projektů jednoznačně prokázat významné pozitivní 

externality, které projekty přinesou, a jejich nedostatečnou obchodní 

životaschopnost podle obchodního plánu a dalších provedených 

hodnocení, zejména těch, která provedli potenciální investoři nebo 

věřitelé nebo případně vnitrostátní regulační orgán. 
Článek 15 Zvláštní kritéria uvedená v čl. 4 odst. 2 a ukazatele uvedené v čl. 4 

odst. 4 plní rovněž úlohu cílů pro stanovení kritérií pro poskytnutí 

finanční pomoci Unie v příslušném nařízení o nástroji pro propojení 

Evropy. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 16 1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku. 
 
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 

3 je svěřena Komisi na období čtyř let od 15. května 2013. Komise 

předloží zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před 

koncem tohoto období. Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 

měsíce před koncem každého z těchto období. 
 
3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci 

uvedené v článku 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí 

nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku 

Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. 
 
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí 

současně Evropskému parlamentu a Radě. 
 
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 3 vstoupí v 

platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento 

akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před 

uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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o dva měsíce. 
Článek 17 Nejpozději v roce 2017 zveřejní Komise zprávu o provádění 

projektů společného zájmu a předloží ji Evropskému parlamentu a 

Radě. Tato zpráva obsahuje hodnocení: 
 
a) pokroku dosaženého v oblasti plánování, rozvoje a výstavby 

projektů společného zájmu vybraných podle článku 3 a jejich 

uvádění do provozu, případně zpoždění v provádění a dalších obtíží; 
 
b) finančních prostředků, které Unie vyčlení a uhradí na projekty 

společného zájmu v porovnání s celkovou hodnotou financovaných 

projektů společného zájmu; 
 
c) v případě odvětví elektřiny a zemního plynu vývoje úrovně 

propojení mezi členskými státy, odpovídajícího vývoje cen energií a 

počtu případů výpadků síťové soustavy, jejich příčin a souvisejících 

ekonomických nákladů; 
 
d) v případě udělování povolení a účasti veřejnosti zejména: 
 
i) celkové průměrné a maximální doby trvání povolovacích postupů 

u projektů společného zájmu včetně doby trvání jednotlivých kroků 

v rámci postupu před podáním žádosti v porovnání s načasováním 

stanoveným v rámci původních milníků uvedených v čl. 10 odst. 4, 
 
ii) míry nesouhlasu s projekty společného zájmu (zejména počet 

písemných námitek vznesených v průběhu procesu veřejných 

konzultací, počet napadení soudní cestou), 
 
iii) přehled osvědčených a inovativních postupů s ohledem na 

zapojení zúčastněných stran a zmírňování environmentálních dopadů 

v průběhu procesů udělování povolení a realizace projektu, 
 
iv) účinnost systémů uvedených v čl. 8 odst. 3, pokud jde o 

dodržování časových lhůt stanovených v článku 10; 
 
e) v případě regulace zejména: 
 
i) počet projektů společného zájmu, u kterých bylo vydáno 

rozhodnutí o přeshraničním rozdělení nákladů na základě článku 12, 
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ii) počet a typ projektů společného zájmu, které obdržely zvláštní 

pobídky podle článku 13; 
 
f) účinnost tohoto nařízení k cílům týkajícím se integrace trhu 

stanoveným pro roky 2014 a 2015, cílům v oblasti klimatu a energie 

stanoveným pro rok 2020, a v dlouhodobějším horizontu k přechodu 

na nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050. 
Článek 18 Komise stanoví do šesti měsíců od data přijetí prvního seznamu 

Unie platformu transparentnosti infrastruktury, která bude snadno 

přístupná široké veřejnosti, a to i přes internet. Platforma obsahuje 
následující informace: 
 
a) obecné, aktualizované informace o každém projektu společného 

zájmu včetně informací zeměpisných; 
 
b) prováděcí plán každého projektu společného zájmu podle čl. 5 

odst. 1; 
 
c) hlavní výsledky analýzy nákladů a přínosů dotčených projektů 

společného zájmu na základě metodiky vypracované v souladu s 

článkem 11 s výjimkou jakýchkoli obchodně citlivých informací; 
 
d) seznam Unie; 
 
e) finanční prostředky vyčleněné a uhrazené Unií na každý projekt 

společného zájmu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 19 Tímto nařízením není dotčeno udělování, pokračování nebo změna 

finanční podpory poskytnuté Komisí na základě výzev k předkládání 

návrhů zveřejněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 680/2007 ze dne 20. června 2007, kterým se stanoví obecná 

pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti 

transevropských dopravních a energetických sítí [22], projektům 

uvedeným v přílohách I a III rozhodnutí č. 1364/2006/ES nebo s 

ohledem na cíle založené na příslušných kategoriích výdajů pro 

TEN-E, které jsou stanoveny v nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze 

dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu 

pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudržnosti [23]. 
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Na projekty společného zájmu v procesu udělování povolení, pro 

které předkladatel projektu předložil dokumentaci žádosti před 16. 

listopadem 2013, se nevztahují ustanovení kapitoly III. 
Článek 20 V nařízení (ES) č. 713/2009 se v článku 22 nahrazuje odstavec 1 

tímto: 
"1. Za žádost o udělení výjimky podle čl. 9 odst. 1 a za rozhodnutí o 

přeshraničním přidělení nákladů poskytovaných agenturou podle 

článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 

ze dne 17. dubna 2013 o hlavních směrech pro transevropské 

energetické infrastruktury [] vybírá agentura poplatky. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 21 Nařízení (ES) č. 714/2009 se mění takto: 
1) Článek 8 se mění takto: 
a) v odstavci 3 se písmeno a) nahrazuje tímto: 
 
"a) společné nástroje provozování sítě k zajištění koordinace 

provozu sítě za běžných a nouzových podmínek, včetně společné 

stupnice pro klasifikaci mimořádných událostí, a výzkumné plány. 

Tyto nástroje mimo jiné specifikují: 
 
i) informace, včetně informací týkajících se následujícího dne, 

daného dne a reálného času, jež jsou užitečné pro zlepšení 

koordinace provozu, jakož i optimální četnost shromažďování a 

sdílení těchto informací, 
 
ii) technologickou platformu pro výměnu informací v reálném čase a 

tam, kde je to vhodné, technologické platformy pro shromažďování, 

zpracování a přenos dalších informací uvedených v bodě i), jakož i 

pro provádění postupů, které mohou zvýšit koordinaci provozu mezi 

provozovateli přenosových soustav s cílem dospět k takové 

koordinaci v celé Unii, 
 
iii) jakým způsobem zpřístupní provozovatelé přenosových soustav 

provozní údaje jiným provozovatelům přenosových soustav nebo 

jakémukoli subjektu řádně pověřenému jejich podporou s cílem 

dosáhnout koordinace provozu, a agentuře a 
 
iv) že provozovatelé přenosových soustav určí kontaktní místo, které 

bude pověřeno odpovídat na dotazy ostatních provozovatelů 

přenosových soustav nebo jakéhokoli řádně pověřeného subjektu 

uvedeného v bodě iii), nebo dotazy agentury, které se týkají těchto 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Poznámka 

 

informací. 
 
Evropská síť provozovatelů elektrických přenosových soustav 

předloží přijaté specifikace týkající se výše uvedených bodů i) až iv) 

agentuře a Komisi do 16. května 2015. 
 
Do 12 měsíců od přijetí specifikací vydá agentura stanovisko, v 

němž posuzuje, zda tyto specifikace dostatečně přispívají k podpoře 

přeshraničního obchodu a k zajištění optimálního řízení, 

koordinovaného provozu, efektivního využívání a dobrého 

technického rozvoje evropské elektroenergetické přenosové sítě."; 
 
b) v odstavci 10 se písmeno a) nahrazuje tímto: 
 
"a) vychází z investičních plánů jednotlivých členských států, 

přičemž zohlední regionální investiční plány uvedené v čl. 12 odst. 

1, a případně z aspektů plánování sítě na úrovni Unie, jak stanoví 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. 

dubna 2013 o hlavních směrech transevropské energetické 

infrastruktury [], podléhá analýze nákladů a přínosů za použití 

metodiky stanovené v článku 11 tohoto nařízení. 
 
2) Článek 11 se nahrazuje tímto: 
 
"Článek 11 
 
Náklady 
 
Náklady, které souvisejí s činnostmi sítě ENTSO pro elektřinu a jsou 

uvedeny v článcích 4 až 12 tohoto nařízení a v článku 11 nařízení 

(EU) č. 347/2013, se zohlední při výpočtu sazeb a nesou je 

provozovatelé přenosových soustav. Regulační orgány tyto náklady 

schválí, pouze pokud jsou opodstatněné a přiměřené." 
 
3) V článku 18 se vkládá nový odstavec, který zní: 
 
"4a. Komise může přijmout rámcové pokyny ohledně provádění 

koordinace provozu mezi provozovateli přenosových soustav na 

úrovni Unie. Tyto rámcové pokyny musí být v souladu s kodexy sítě 

uvedenými v článku 6 tohoto nařízení a vycházet z nich a stavět 

rovněž na přijatých specifikacích a stanovisku agentury uvedeném v 
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čl. 8 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení. Při přijímání těchto rámcových 
pokynů zohlední Komise odlišné regionální a vnitrostátní provozní 

požadavky. 
 
Uvedené hlavní směry se přijímají přezkumným postupem podle čl. 

23 odst. 3." 
 
4) V článku 23 se doplňuje nový odstavec, který zní: 
 
"3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 

2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 

členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí. 
Článek 22 Nařízení (ES) č. 715/2009 se mění takto: 

 
1) V čl. 8 odst. 10 se písmeno a) nahrazuje tímto: 
 
"a) vychází z investičních plánů jednotlivých členských států, 

přičemž přihlíží k regionálním investičním plánům uvedeným v čl. 

12 odst. 1 a případně k aspektům plánování sítě týkajícím se celé 

Unie, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

347/2013 ze dne 17. dubna 2013 o hlavních směrech transevropské 

energetické infrastruktury []; podléhá analýze nákladů a přínosů za 

použití metodiky stanovené dle článku 11 tohoto nařízení. 
 
2) Článek 11 se nahrazuje tímto: 
 
"Článek 11 
 
Náklady 
 
Náklady, které souvisejí s činnostmi evropské sítě provozovatelů 

plynárenských přepravních soustav a jsou uvedeny v článcích 4 až 

12 tohoto nařízení a v článku 11 nařízení (EU) č. 347/2013, se 

zohlední při výpočtu sazeb a nesou je provozovatelé přepravních 

soustav. Regulační orgány tyto náklady schválí, pouze pokud jsou 

přijatelné a přiměřené." 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 23 Od 1. ledna 2014 se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES. Dle tohoto 

nařízení nevznikají žádná práva ve vztahu k projektům uvedeným v 

přílohách I a III rozhodnutí č. 1364/2006/ES. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Článek 24 Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 
Použije se ode dne 1. června 2013 výjimkou článků 14 a 15, které se 

použijí ode dne použitelnosti příslušného nařízení o nástroji pro 

propojení Evropy. 
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve 

všech členských státech. 
Ve Štrasburku dne 17. dubna 2013. 
Za Evropský parlament 
předseda 
M. Schulz 
Za Radu 
předsedkyně 
L. Creighton 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Příloha I PRIORITNÍ KORIDORY A OBLASTI ENERGETICKÉ 

INFRASTRUKTURY 
Toto nařízení se vztahuje na tyto prioritní koridory a oblasti 

transevropské energetické infrastruktury: 
 
1. PRIORITNÍ KORIDORY PRO PŘENOS ELEKTŘINY 
 
1) Mořská síť v oblasti Severního moře: rozvoj integrované soustavy 

pro výrobu elektřiny a s ní spojeného propojovacího vedení na 

otevřeném moři v oblasti Severního moře, Irského moře, kanálu La 

Manche, Baltského moře a sousedních vod za účelem přenosu 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na moři do míst spotřeby a 

úložišť a zvyšování přeshraniční výměny elektrické energie. 
 
Dotčené členské státy: Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Německo, 

Lucembursko, Nizozemsko, Švédsko, Spojené království. 
 
2) Severojižní propojení elektrických sítí v západní Evropě: 

propojení mezi členskými státy v regionu a s oblastí Středomoří, 

včetně Iberského poloostrova, a to zejména za účelem integrace 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a posílení vnitřních 

infrastruktur distribuční soustavy s cílem podpořit integraci trhu v 

tomto regionu. 
 
Dotčené členské státy: Belgie, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, 

Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Spojené 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Poznámka 

 

království, Španělsko. 
 
3) Severojižní propojení elektrických sítí ve střední, východní a 

jihovýchodní Evropě: propojení a vnitřní linky v severojižním a 

východozápadním směru s cílem dotvořit vnitřní trh a integrovat 

tvorbu energie z obnovitelných zdrojů. 
 
Dotčené členské státy: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko [1], 

Itálie, Kypr, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, 

Řecko, Slovensko, Slovinsko. 
 
4) Plán propojení pobaltského trhu s elektrickou energií: propojení 

mezi členskými státy v oblasti Baltského moře a posílení vnitřních 

infrastruktur distribuční soustavy s cílem ukončit izolaci pobaltských 

států a podpořit integraci trhu, mimo jiné i prostřednictvím snahy o 
začlenění energie z obnovitelných zdrojů v tomto regionu. 
 
Dotčené členské státy: Dánsko, Estonsko, Finsko, Lotyšsko, Litva, 

Německo, Polsko, Švédsko. 
 
2. PRIORITNÍ KORIDORY PRO PŘEPRAVU ZEMNÍHO PLYNU 
 
5) Severojižní propojení plynárenských sítí v západní Evropě: 

plynárenská infrastruktura pro severojižní toky zemního plynu v 

západní Evropě s cílem dále diverzifikovat trasy dodávek a zvýšit 

krátkodobou dosažitelnost zemního plynu. 
 
Dotčené členské státy: Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, 

Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Spojené 

království, Španělsko. 
 
6) Severojižní propojení plynárenských sítí ve středovýchodní a 

jihovýchodní Evropě: plynárenská infrastruktura pro regionální 

propojení oblasti a Baltského moře, Jadranu, Egejského moře, 

Černého moře a východního Středomoří a uvnitř těchto oblastí a pro 

posílení diverzifikace a bezpečnosti dodávek zemního plynu. 
 
Dotčené členské státy: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko [1], 

Itálie, Kypr, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, 
Řecko, Slovensko, Slovinsko. 
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7) Jižní koridor pro přepravu zemního plynu: infrastruktura pro 

přepravu plynu od Kaspického moře, ze Střední Asie, Blízkého 

východu a východního Středomoří do Unie s cílem zvýšit 

diverzifikaci dodávek zemního plynu. 
 
Dotčené členské státy: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko [2], 

Francie, Itálie, Kypr, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, 

Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko. 
 
8) Plán propojení pobaltského trhu s energií ze zemního plynu: 

plynárenská infrastruktura, jejímž cílem je ukončit izolaci tří 

pobaltských států a Finska a jejich závislost na jediném dodavateli, s 

cílem posílit vnitřní infrastruktury distribuční soustavy a zvýšit 

diverzifikaci a bezpečnost dodávek v oblasti Baltského moře. 
 
Dotčené členské státy: Dánsko, Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, 

Německo, Polsko, Švédsko. 
 
3. PRIORITNÍ KORIDORY PRO PŘEPRAVU ROPY 
 
9) Propojení dodávek ropy ve střední a východní Evropě: 

interoperabilita ropovodných sítí ve střední a východní Evropě s 

cílem zvýšit bezpečnost dodávek a snížit rizika pro životní prostředí. 
 
Dotčené členské státy: Česká republika, Chorvatsko [2], Maďarsko, 

Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko. 
 
4. PRIORITNÍ TEMATICKÉ OBLASTI 
 
10) Zavádění inteligentních sítí: zavedení technologií inteligentních 

sítí v celé Unii s cílem efektivně začlenit chování a akce všech 

uživatelů připojených k elektrické síti, a to zejména výrobu velkého 

množství elektřiny z obnovitelných nebo distribuovaných zdrojů 

energie a reakci spotřebitelů z hlediska poptávky. 
 
Dotčené členské státy: všechny. 
 
11) Elektrické dálnice: první elektrické dálnice do roku 2020 s cílem 

vytvořit systém elektrických dálnic v celé Unii, které budou 

schopné: 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

a) přizpůsobit se stále větším přebytkům z výroby větrné energie v 

Severním a Baltském moři a v jejich okolí a narůstající výrobě 

energie z obnovitelných zdrojů ve východní a jižní Evropě a rovněž 

v severní Africe; 
 
b) spojovat tato nová výrobní centra s hlavními skladovacími 

kapacitami v severských zemích, v Alpách a jiných regionech s 

hlavními středisky spotřeby a 
 
c) vyrovnat se se stále rozrůzněnějšími a decentralizovanějšími 

dodávkami elektřiny a pružnější poptávkou po ní. 
 
Dotčené členské státy: všechny. 
 
12) Přeshraniční síť pro přepravu oxidu uhličitého: rozvoj přepravní 

infrastruktury oxidu uhličitého mezi členskými státy a sousedními 

třetími zeměmi s ohledem na rozvoj zachycování a ukládání oxidu 

uhličitého. 
 
Dotčené členské státy: všechny. 
 
[1] Je podmíněno přistoupením Chorvatska a platí ode dne tohoto 

přistoupení. 
 
[2] Je podmíněno přistoupením Chorvatska a platí ode dne tohoto 

přistoupení. 
Příloha II KATEGORIE ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY 

 
Za účelem provádění priorit energetické infrastruktury uvedených v 

příloze I je nutno vytvořit následující kategorie energetické 

infrastruktury: 
 
1) v oblasti elektrické energie: 
 
a) nadzemní přenosové vedení vysokého napětí, pokud je 

zkonstruováno pro napětí 220 kV nebo více, a podzemní a 

podmořské přenosové kabely, pokud byly zkonstruovány pro napětí 

150 kV nebo více; 
 
b) zejména v případě elektrických dálnic jakékoli fyzické zařízení 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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zkonstruované tak, aby umožňovalo přenos elektřiny vysokého a 

velmi vysokého napětí s cílem propojit velké množství zařízení na 

výrobu a skladování elektřiny nacházejících se v jednom nebo ve 
více členských státech nebo ve třetích zemích s velkou spotřebou 

elektřiny v jednom nebo více jiných členských státech; 
 
c) zařízení na skladování elektřiny pro trvalé nebo dočasné 

skladování elektřiny v nadzemní či podzemní infrastruktuře nebo v 
geologických úložištích za předpokladu, že jsou přímo připojena k 

přenosovému vedení vysokého napětí zkonstruovanému pro napětí 

110 kV či více; 
 
d) veškeré vybavení nebo zařízení nezbytné pro bezpečný a efektivní 

provoz systémů uvedených pod písmeny a) až c) včetně ochranných, 

monitorovacích a kontrolních systémů na všech napěťových 

úrovních a trakčních napájecích stanicích; 
 
e) veškeré vybavení nebo zařízení jak na přenosové, tak na 

distribuční úrovni středně vysokého napětí, jehož cílem je 

obousměrná digitální komunikace v reálném čase nebo téměř v 

reálném čase, interaktivní a inteligentní sledování a řízení výroby, 

přenosu, distribuce a spotřeby elektřiny v rámci elektrické sítě s 

cílem vyvinout síť, která efektivně začlení chování a akce všech 

uživatelů na ni napojených – výrobců, spotřebitelů a těch, kteří 

představují obě skupiny – k zajištění ekonomicky efektivní, 

udržitelné elektrické soustavy s malými ztrátami a vysokou úrovní 

jakosti a bezpečnosti dodávek a zabezpečení; 
 
2) v oblasti zemního plynu: 
 
a) přepravní plynovody pro přepravu zemního plynu a bioplynu, 

které jsou součástí sítě tvořené zejména vysokotlakými plynovody s 

výjimkou vysokotlakých plynovodů používaných pro přívod nebo 

místní distribuci zemního plynu; 
 
b) podzemní zásobníky napojené na výše uvedené vysokotlaké a 

velmi vysokotlaké plynovody; 
 
c) přijímací, skladovací a znovuzplynovací nebo dekompresní 

zařízení pro zkapalněný zemní plyn (LNG) či stlačený zemní plyn 

(CNG); 
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d) veškeré vybavení nebo zařízení nezbytné pro bezpečný, 
spolehlivý a efektivní provoz systému, případně zajištění 

obousměrné kapacity, včetně kompresorových stanic; 
 
3) v oblasti ropy: 
 
a) ropovody sloužící k přepravě ropy; 
 
b) čerpací stanice a skladovací prostory nutné pro provoz ropovodů; 
 
c) veškeré vybavení nebo zařízení nezbytné pro řádné, bezpečné a 

efektivní fungování daného systému včetně ochranných, 

monitorovacích a kontrolních systémů a zařízení umožňujících 

zpětný tok; 
 
4) v oblasti oxidu uhličitého: 
 
a) vyhrazené potrubí jiné než těžební plynovodní síť sloužící k 

přepravě antropogenního oxidu uhličitého z více než jednoho zdroje, 

např. průmyslová zařízení (včetně elektráren), která produkují oxid 

uhličitý na základě spalování nebo jiných chemických reakcí 

sloučenin obsahujících fosilní či nefosilní uhlík za účelem trvalého 

geologického uložení oxidu uhličitého podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/31/ES [1]; 
 
b) zařízení pro zkapalňování a vyrovnávací skladování oxidu 

uhličitého s cílem jeho další přepravy. Nespadají sem infrastruktury 

v rámci geologických formací užívané k trvalému geologickému 

uložení oxidu uhličitého podle směrnice 2009/31/ES a související 

povrchová a injektážní zařízení; 
 
c) veškeré vybavení nebo zařízení nezbytné pro řádné, bezpečné a 

efektivní fungování daného systému včetně ochranných, 

monitorovacích a kontrolních systémů. 
 
[1] Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 114. 

Příloha III REGIONÁLNÍ SEZNAMY PROJEKTŮ SPOLEČNÉHO ZÁJMU 
 
1. PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ SKUPINY 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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1) U projektů v oblasti elektřiny spadajících do kategorií 

stanovených v příloze II bodě 1 se každá skupina skládá ze zástupců 

členských států, vnitrostátních regulačních orgánů, provozovatelů 

přenosových soustav, stejně jako ze zástupců Komise, agentury a 

evropské sítě provozovatelů elektrických přenosových soustav. 
 
U projektů v oblasti zemního plynu spadajících do kategorií 

stanovených v příloze II bodě 2 se každá skupina skládá ze zástupců 

členských států, vnitrostátních regulačních orgánů, provozovatelů 

přepravních soustav, stejně jako ze zástupců Komise, agentury a 

evropské sítě provozovatelů plynárenských přepravních soustav. 
 
U projektů přepravy ropy a oxidu uhličitého spadajících do kategorií 

uvedených v příloze II bodech 3 a 4 se každá skupina skládá ze 

zástupců členských států, předkladatelů projektů, kterých se týkají 

jednotlivé priority uvedené v příloze I, a Komise. 
 
2) Rozhodovací orgány skupin se mohou sloučit. Všechny skupiny 

nebo rozhodovací orgány se v případě potřeby scházejí, aby 

projednaly záležitosti společné všem skupinám. Takové záležitosti 

mohou zahrnovat otázky, které mají význam pro soudržné 

uplatňování napříč regiony nebo pro počet navržených projektů 

uvedených v návrzích regionálních seznamů, u nichž hrozí, že se 

stanou neproveditelné. 
 
3) Každá skupina si organizuje práci v souladu s úsilím o regionální 

spolupráci podle článku 6 směrnice 2009/72/ES, článku 7 směrnice 

2009/73/ES, článku 12 nařízení (ES) č. 714/2009 a článku 12 

nařízení (ES) č. 715/2009 a s jinými stávajícími strukturami 

regionální spolupráce. 
 
4) Každá skupina si přizve podle toho, jak to bude vhodné s ohledem 

na provádění příslušných priorit určených v příloze I, předkladatele 

projektů, které potenciálně splňují podmínky způsobilosti k zařazení 

projektu mezi projekty společného zájmu, a dále zástupce 

vnitrostátních správ a regulačních orgánů a provozovatele 

přenosových a přepravních soustav z kandidátských zemí EU, 

potenciálních kandidátských zemí, členských států Evropského 

hospodářského prostoru a Evropského sdružení volného obchodu, 

zástupců institucí a orgánů Energetického společenství, zemí 
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zahrnutých do evropské politiky sousedství a zemí, s nimiž Unie 

navázala konkrétní spolupráci v oblasti energetiky. Rozhodnutí 

přizvat zástupce třetích zemí se přijímá na základě konsenzu. 
 
5) Každá skupina konzultuje s organizacemi zastupujícími příslušné 

zúčastněné strany – a bude-li to považováno za vhodné, zúčastněné 

strany přímo – včetně výrobců, provozovatelů distribučních soustav, 

dodavatelů a spotřebitelů a organizací na ochranu životního 

prostředí. Pokud to bude relevantní pro plnění jejích úkolů, může 

skupina organizovat slyšení nebo konzultace. 
 
6) Vnitřní pravidla, aktualizovaný seznam členských organizací, 

pravidelně aktualizované informace o pokroku činnosti, pořady 

jednání, konečné závěry a konečná rozhodnutí každé skupiny 

Komise zveřejní v rámci platformy pro transparentnost uvedené v 

článku 18. 
 
7) Komise, agentura a skupiny usilují o soudržnost mezi 

jednotlivými skupinami. Za tímto účelem Komise a agentura podle 

potřeby zajistí výměnu informací mezi dotčenými skupinami o 

veškeré činnosti, jež je v jejich meziregionálním zájmu. 
 
Účastí vnitrostátních regulačních orgánů a agentury ve skupinách 

není dotčeno plnění jejich cílů a povinností vyplývajících z tohoto 

nařízení, nebo článků 36 a 37 směrnice 2009/72/ES a článků 40 a 41 

směrnice 2009/73/ES, nebo nařízení (ES) č. 713/2009. 
 
2. PROCES VYPRACOVÁVÁNÍ REGIONÁLNÍCH SEZNAMŮ 
 
1) Předkladatelé projektu potenciálně způsobilého k zařazení mezi 

projekty společného zájmu, kteří se snaží o získání statusu projektu 

společného zájmu, předloží skupině žádost o zařazení svých projektů 

jako projektů společného zájmu, která zahrnuje: 
 
- posouzení těchto projektů s ohledem na jeho přispění k provádění 

priorit stanovených v příloze I, 
 
- analýzu plnění příslušných kritérií podle článku 4, 
 
- u projektů, které dosáhly dostatečného stupně zralosti, analýzu 

nákladů a přínosů pro konkrétní projekt v souladu s články 21 a 22 a 
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na základě metodiky vyvinuté evropskou sítí provozovatelů 

elektrických přenosových soustav a evropskou sítí provozovatelů 

plynárenských přepravních soustav podle článku 11, a 
 
- jakékoli další informace relevantní pro hodnocení tohoto projektu. 
 
2) Všichni příjemci zachovávají důvěrnost informací, které mají z 

obchodního hlediska citlivou povahu. 
 
3) Po schválení prvního seznamu Unie a u všech dalších přijatých 

seznamů Unie jsou navrhované projekty přenosu a skladování 

elektřiny spadající do kategorií stanovených v příloze II bodě 1 

písm. a), b) a d) součástí nejnovějšího dostupného desetiletého plánu 

rozvoje elektrické sítě, vyvinutého evropskou sítí provozovatelů 

elektrických přenosových soustav podle článku 8 nařízení (ES) č. 

714/2009. 
 
4) Po schválení prvního seznamu Unie a u všech dalších přijatých 

seznamů Unie jsou navrhované projekty plynárenské infrastruktury 

spadající do kategorií stanovených v příloze II bodě 2 součástí 

nejnovějšího dostupného desetiletého plánu rozvoje plynárenské 

sítě, vyvinutého evropskou sítí provozovatelů plynárenských 

přepravních soustav podle článku 8 nařízení (ES) č. 715/2009. 
 
5) Návrhy projektů předložené s žádostí o jejich zařazení do prvního 

seznamu Unie, které nebyly dosud hodnoceny podle článku 8 

nařízení (ES) č. 714/2009, se posuzují na úrovni celounijního 

systému prostřednictvím: 
 
- evropské sítě provozovatelů elektrických přenosových soustav v 

souladu s metodikou uplatňovanou v nejnovějším dostupném 

desetiletém plánu rozvoje sítě pro projekty uvedené v příloze II bodě 

1 písm. a), b) a d), 
 
- evropské sítě provozovatelů plynárenských přepravních soustav 
nebo třetí strany jednotně na základě objektivní metodiky pro 

projekty spadající do kategorií stanovených v příloze II bodě 2. 
 
Do 16. ledna 2014 vydá Komise pokyny pro kritéria, jež mají 

evropská síť provozovatelů elektrických přenosových soustav a 

evropská síť provozovatelů plynárenských přepravních soustav 
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uplatňovat při vytváření jejich příslušných desetiletých plánů 

rozvoje sítě uvedených výše v bodech 3 a 4, s cílem zajistit rovné 

zacházení a transparentnost tohoto procesu. 
 
6) Navrhované projekty přepravy oxidu uhličitého spadající do 

kategorie stanovené v příloze II bodě 4 jsou předkládány jako 

součást plánu rozvoje infrastruktury přeshraniční přepravy a 

ukládání oxidu uhličitého vypracovaného nejméně dvěma členskými 

státy, který má být předložen Komisi předmětnými členskými státy 

nebo subjekty určenými těmito členskými státy. 
 
7) U projektů spadajících do kategorií stanovených v příloze II 

bodech 1 a 2 ověřují vnitrostátní regulační orgány nebo, je-li to 
třeba, agentura, důsledné uplatňování kritérií a metodiky analýzy 

nákladů a přínosů a posuzují přeshraniční význam projektů, pokud 

možno v rámci regionální spolupráce (článek 6 směrnice 2009/72/ES 

a článek 7 směrnice 2009/73/ES). Následně předloží skupině své 

hodnocení. 
 
8) U navrhovaných projektů přepravy ropy a oxidu uhličitého 

spadajících do kategorií stanovených v příloze II bodech 3 a 4 

Komise vyhodnotí uplatňování kritérií stanovených v článku 4. U 

navrhovaných projektů oxidu uhličitého spadajících do kategorie 

stanovené v příloze II bodě 4 vezme Komise rovněž v úvahu 

možnost budoucího rozšíření o další členské státy. Komise skupině 

předloží své hodnocení. 
 
9) Každý členský stát, na jehož území se navrhovaný projekt 

nevztahuje, ale na něž by navrhovaný projekt mohl mít potenciální 

čistý pozitivní dopad nebo značný dopad, např. na životní prostředí 

nebo na fungování energetické infrastruktury na jeho území, může 

předložit skupině stanovisko, v němž upřesní své obavy. 
 
10) Rozhodovací orgán skupiny na žádost některého z členských 

států dané skupiny přezkoumá řádně odůvodněný postoj, jejž zaujal 

členský stát podle čl. 3 odst. 3 při neschválení projektu společného 

zájmu týkajícího se jeho území. 
 
11) Skupina se schází, aby přezkoumala a určila pořadí 

navrhovaných projektů s ohledem na posouzení regulačních orgánů 

nebo posouzení Komise týkající se projektů přepravy ropy a oxidu 
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uhličitého. 
 
12) Návrhy regionálních seznamů navrhovaných projektů 

spadajících do kategorií stanovených v příloze II bodech 1 a 2, jež 

vypracovaly skupiny, spolu s veškerými stanovisky podle bodu 9 
jsou předkládány agentuře nejpozději šest měsíců před datem přijetí 

seznamu Unie. Návrhy regionálních seznamů a doprovázející 

stanoviska agentura posoudí do tří měsíců ode dne obdržení. 

Agentura poskytne stanovisko k návrhu regionálních seznamů, 

zejména k důslednému uplatňování kritérií a analýzy nákladů a 

přínosů ve všech regionech. Stanovisko agentury se přijme 

postupem dle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 713/2009. 
 
13) Do jednoho měsíce ode dne, kdy rozhodovací orgán každé 

skupiny obdrží stanovisko agentury, přijme tento orgán vlastní 

konečný regionální seznam projektů, přičemž dodrží ustanovení čl. 3 

odst. 3, na základě návrhu skupiny a při zohlednění stanoviska 

agentury a hodnocení vnitrostátních regulačních orgánů 

předložených v souladu s bodem 7, nebo hodnocení Komise, pokud 

jde o projekty přepravy ropy a oxidu uhličitého navržené v souladu s 

bodem 8. Skupiny předloží konečný regionální seznam Komisi 

společně s veškerými stanovisky, jak stanoví bod 9. 
14) Pokud by na základě obdržených regionálních seznamů a po 

zohlednění stanoviska agentury celkový počet navrhovaných 

projektů společného zájmu na seznamu Unie překročil 

zvládnutelnou hranici, Komise po konzultaci s každou dotčenou 

skupinou zváží, zda zahrnout na seznam Unie projekty, jimž bylo 

danou skupinou na základě řazení projektů podle čl. 4 odst. 4 určeno 

nejnižší pořadí. 
Příloha IV PRAVIDLA A UKAZATELE TÝKAJÍCÍ SE KRITÉRIÍ PRO 

PROJEKTY SPOLEČNÉHO ZÁJMU 
1) Projekt s významným přeshraničním dopadem je projekt na území 

členského státu, který splňuje následující podmínky: 
a) u přenosu elektřiny projekt zvyšuje přenosovou kapacitu sítě či 

kapacitu dostupnou pro obchodní toky na hranici daného členského 

státu s jedním nebo více jinými členskými státy či v jakémkoli jiném 

příslušném křížení téhož přenosového koridoru, čímž zvyšuje danou 

přeshraniční přenosovou kapacitu sítě nejméně o 500 MW oproti 

situaci, kdy by nedošlo k uvedení projektu do provozu; 
b) u skladování elektrické energie projekt poskytuje nejméně 225 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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megawattů instalované kapacity a má skladovací kapacitu, která 

umožňuje čistou roční výrobu elektrické energie ve výši 250 

gigawatthodin/rok; 
c) u přepravy zemního plynu se projekt týká investic do kapacit 

zpětného toku nebo mění schopnost přenosu zemního plynu přes 

hranice dotčených členských států nejméně o 10 % oproti situaci 

před uvedením projektu do provozu; 
d) u skladování zemního plynu nebo zkapalněného/stlačeného 

zemního plynu je cílem projektu přímo či nepřímo zásobovat 

nejméně dva členské státy nebo splnit standard pro infrastrukturu 

(pravidlo N-1) na regionální úrovni v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 [1]; 
e) u inteligentních sítí je projekt určen pro zařízení a vybavení 

vysokého a středně vysokého napětí zkonstruovaná pro napětí 10 kV 

nebo více. Zahrnuje provozovatele přenosových a distribučních 

soustav minimálně ze dvou členských států, kteří pokrývají nejméně 

50000 uživatelů vytvářejících nebo spotřebovávajících elektřinu, 

případně obojí v oblasti spotřeby alespoň 300 gigawatthodin ročně, z 

nichž nejméně 20 % pochází z obnovitelných zdrojů, které jsou ze 

své podstaty nestálé. 
2) Pokud jde o projekty spadající do kategorií uvedených v příloze II 

bodě 1 písm. a) až d), jsou kritéria uvedená v článku 4 hodnocena 

takto: 
a) Integrace trhu, hospodářská soutěž a pružnost systému se posuzují 

v souladu s analýzou provedenou v rámci nejnovějšího dostupného 

celounijního desetiletého plánu rozvoje elektrické sítě, zejména: 
- u přeshraničních projektů podle výpočtu dopadu na schopnost sítě 

přenášet toky energií v obou směrech měřeného na základě množství 

energie (v megawattech) a jejich příspěvku k dosažení minimální 

kapacity propojení 10 % instalované výrobní kapacity, případně u 

projektů s významným přeshraničním dopadem podle výpočtu 

dopadu na schopnost sítě přenášet toky energií na hranicích mezi 

příslušnými členskými státy, mezi příslušnými členskými státy a 

třetími zeměmi nebo v rámci jednotlivých členských států a na 

vyrovnávání nabídky a poptávky a provoz sítě v příslušných 

členských státech, 
- u oblasti analýzy definované v příloze V bodě 10 podle hodnocení 

dopadu z hlediska nákladů na výrobu a přenos energie v rámci 

celého systému a vývoje a sbližování tržních cen u daného projektu 

podle různých scénářů plánování, a to zejména s ohledem na změny 

v důsledku odlišného ekonomického přínosu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               ST 32013R0347.doc      str. 52 z 60   

Celex: 32013R0347 Lhůta pro implementaci 1.6.2013 Úřední věstník                     L 115 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): 26.6.2013 Ing. Zdeňka Fialová 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro 

transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 

714/2009 a (ES) č. 715/2009 

Schválil    (jméno+datum): 26.6.2013 Ing. Zdeňka Fialová 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

b) Přenos energie z obnovitelných zdrojů do hlavních míst spotřeby 

a úložišť se posuzuje v souladu s analýzou provedenou v rámci 

nejnovějšího dostupného desetiletého plánu rozvoje elektrické sítě, 

zejména: 
- u přenosu elektřiny na základě odhadu rozsahu kapacity na výrobu 

energie z obnovitelných zdrojů energie (na základě technologií a v 

megawattech), které jsou na základě projektu propojeny a přenášeny, 

v porovnání s rozsahem plánované celkové výrobní kapacity 

elektřiny z těchto typů obnovitelných zdrojů energie v dotčeném 

členském státě v roce 2020 v souladu s národními akčními plány pro 

energii z obnovitelných zdrojů dle definice uvedené v článku 4 

směrnice 2009/28/ES, 
- u skladování elektrické energie na základě porovnání nové kapacity 

poskytované v rámci projektu se stávající celkovou kapacitou stejné 

skladovací technologie v analyzované oblasti definované v příloze V 

bodě 10. 
c) Bezpečnost dodávek, interoperabilita a bezpečný provoz systému 

se posuzují v souladu s analýzou provedenou v rámci nejnovějšího 

dostupného desetiletého plánu rozvoje elektrické sítě, zejména 

pomocí hodnocení dopadu projektu na předpokládanou ztrátu 

zatížení v analyzované oblasti definované v příloze V bodě 10 z 

hlediska přiměřenosti výroby a přenosu u souboru období s 

charakteristickým zatížením s ohledem na očekávané změny 

extrémních povětrnostních klimatických jevů a jejich dopad na 

odolnost infrastruktury. Případně se posuzuje dopad projektu na 
nezávislou a spolehlivou kontrolu provozu a služeb systému. 
3) Pokud jde o projekty spadající do kategorií uvedených v příloze II 

bodě 2, jsou kritéria uvedená v článku 4 hodnocena takto: 
a) integrace a interoperabilita trhu se měří na základě výpočtu 

přidané hodnoty projektu z hlediska integrace oblastí trhu a cenové 

konvergence a z hlediska celkové pružnosti systému včetně úrovně 

kapacity zpětného toku dle různých scénářů; 
b) hospodářská soutěž se měří na základě diverzifikace včetně 

usnadnění přístupu k domácím zdrojům dodávek, přičemž se 

zohlední postupně: diverzifikace zdrojů; diverzifikace protistran; 

diverzifikace tras; dopad nové kapacity na ukazatel HHI vypočtený 

na úrovni kapacity pro analyzovanou oblast vymezenou v příloze V 

bodě 10; 
c) zabezpečení dodávek zemního plynu se měří na základě výpočtu 

přidané hodnoty projektu z hlediska krátkodobé a dlouhodobé 

odolnosti plynárenského systému Unie a zvýšení zbývající flexibility 
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systému umožňující vyrovnat se s narušením dodávek členským 
státům podle různých scénářů a další kapacity získané v rámci 

projektu stanovené ve vztahu ke standardu pro infrastrukturu 

(pravidlo N-1) na regionální úrovni v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení 

(EU) č. 994/2010; 
d) udržitelnost se měří na základě přispění projektu ke snížení emisí, 

k podpoře zálohování elektřiny z obnovitelných zdrojů energie nebo 

konceptu power-to-gas a přepravy bioplynu s ohledem na očekávané 

změny klimatických podmínek. 
4) Pokud jde o projekty spadající do kategorie uvedené v příloze II 
bodě 1 písm. e), hodnotí se každá funkce uvedená v článku 4 podle 

těchto kritérií: 
a) úroveň udržitelnosti : Toto kritérium se měří na základě 

hodnocení snížení emisí skleníkových plynů a dopadu infrastruktury 

elektrické sítě na životní prostředí; 
b) kapacita přenosových a distribučních sítí pro připojení a přenos 

elektřiny směrem od uživatelů a k uživatelům : Toto kritérium se 

měří pomocí odhadu instalované kapacity distribuovaných zdrojů 

energie v distribučních sítích, povolené maximální injekce elektřiny 
bez nebezpečí přetížení přenosové sítě a energie, která nebyla 

čerpána z obnovitelných zdrojů v důsledku přetížení sítě nebo 

bezpečnostních rizik; 
c) připojení sítě a přístup ke všem kategoriím uživatelů sítě : Toto 

kritérium se posuzuje na základě posouzení metod užívaných pro 

výpočet poplatků a sazeb a jejich struktury pro výrobce, spotřebitele 

a ty, kteří představují obě skupiny, a provozní pružnosti 

dynamického vyvažování elektřiny v síti; 
d) bezpečnost a kvalita dodávek : Toto kritérium se posuzuje na 
základě posouzení poměru spolehlivě dostupné výrobní kapacity a 

poptávky v době špičky, podílu elektřiny získané z obnovitelných 

zdrojů, stability elektrické soustavy, doby trvání a četnosti přerušení 

na odběratele, včetně výpadků souvisejících s klimatem, a kvality 
dodávaného napětí; 
e) účinnost a kvalita služeb při dodávkách elektřiny a provozu sítí : 

Toto kritérium se posuzuje na základě posouzení výše ztrát v 

přenosové a distribuční síti, poměru mezi minimální a maximální 

spotřebou elektrické energie ve stanoveném časovém období, 

poptávky na trzích s elektřinou a u opatření energetické účinnosti na 

základě procentuálního využití (tj. průměrného zatížení) 

komponentů elektrické sítě, dostupnosti síťových prvků (týkající se 

plánované i neplánované údržby) a jejího dopadu na výkon sítě a 
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skutečné dostupnosti kapacity sítě vzhledem k její standardní 

hodnotě; 
f) podíl na přeshraničních trzích s elektřinou na základě kontroly 

toků zatížení s cílem zmírnit kruhové toky a zvýšit propojovací 

kapacitu : Toto kritérium se odhaduje na základě hodnocení poměru 

mezi propojovací kapacitou členského státu a jeho poptávkou po 

elektrické energii, využívání propojovacích kapacit a poplatků za 

přetížení v rámci všech těchto propojení. 
5) Pokud jde o projekty přepravy ropy spadající do kategorií 

uvedených v příloze II bodě 3, jsou kritéria uvedená v článku 4 

hodnocena takto: 
a) bezpečnost dodávek ropy se měří na základě posouzení 

dodatečného přínosu nové kapacity vzniklé na základě daného 

projektu z hlediska krátkodobé a dlouhodobé odolnosti systému a 

zbývající flexibility systému umožňující vyrovnat se s přerušením 

dodávek podle různých scénářů; 
b) interoperabilita se měří na základě posouzení, do jaké míry 

projekt zlepšuje provoz sítě ropovodů, a to zejména tím, že 

poskytuje možnost zpětného toku; 
c) efektivní a udržitelné využívání zdrojů se hodnotí na základě 

posouzení, do jaké míry projekt využívá již existující infrastrukturu 

a přispívá k minimalizaci zátěže a rizik z hlediska životního 

prostředí a změny klimatu. 
[1] Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 1. 

Příloha V ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ ENERGETICKÉHO 

SYSTÉMU V CELÉ ŠÍŘI 
 
Metodika harmonizované analýzy nákladů a přínosů energetického 

systému v celé šíři z hlediska projektů společného zájmu splňuje 

následující zásady stanovené v této příloze. 
 
1) Tato metodika je založena na společném vstupním souboru dat 

představujících elektrické a plynárenské soustavy Unie v letech n+5, 

n+10, n+15 a n+20, kde n je rok, ve kterém se analýza provádí. 

Tento datový soubor obsahuje nejméně: 
 
a) v elektrárenském odvětví : scénáře poptávky, výrobní kapacity 

podle druhu paliva (biomasa, geotermální energie, vodní energie, 

zemní plyn, jaderná energie, ropa, pevná paliva, větrná energie, 

sluneční fotovoltaické systémy, koncentrovaná sluneční energie, jiné 
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obnovitelné technologie) a jejich zeměpisnou polohu, ceny paliva 

(včetně biomasy, uhlí, zemního plynu a ropy), ceny oxidu uhličitého, 

složení přenosové a případně i distribuční sítě a její vývoj s ohledem 

na všechny významné nové zdroje (včetně zařízení vybavených pro 

zachycování oxidu uhličitého), projekty ukládání a přenosu, u nichž 

bylo přijato konečné rozhodnutí o investici a které mají být uvedeny 

do provozu do konce roku n+5; 
 
b) v plynárenství : scénáře poptávky, dovoz, ceny paliva (včetně 

uhlí, zemního plynu a ropy), ceny oxidu uhličitého, složení 

přepravní sítě a její vývoj s ohledem na všechny nové projekty, pro 

něž bylo přijato konečné rozhodnutí o investici a které mají být 

uvedeny do provozu do konce roku n+5. 
 
2) Tento datový soubor odráží právo Unie a vnitrostátní právo platné 

ke dni analýzy. Datové soubory použité pro elektřinu a zemní plyn 

jsou slučitelné zejména s ohledem na předpoklady týkající se cen a 

objemů na jednotlivých trzích. Datové soubory jsou zpracovány po 

formální konzultaci s členskými státy a s organizacemi zastupujícími 

všechny zúčastněné strany. Komise a agentura v příslušných 

případech zajistí přístup k požadovaným obchodním údajům třetích 

stran. 
 
3) Metodika určí pokyny pro modelování rozvoje a využívání sítě a 

trhu nezbytné pro provedení analýzy nákladů a přínosů. 
 
4) Analýza nákladů a přínosů vychází z harmonizovaného hodnocení 

nákladů a přínosů různých kategorií analyzovaných projektů a 

zahrnuje minimálně období uvedené v bodě 1. 
 
5) Analýza nákladů a přínosů bere v úvahu alespoň tyto náklady: 

investiční výdaje, výdaje na provoz a údržbu v průběhu technického 

životního cyklu projektu a v případě potřeby i náklady na vyřazení z 

provozu a na nakládání s odpady. Tato metodika poskytne vodítko v 

oblasti diskontních sazeb, které mají být při výpočtech použity. 
 
6) U přenosu a skladování elektřiny zohlední analýza nákladů a 

přínosů minimálně dopady a vyrovnávací platby vyplývající z 

použití článku 13 nařízení (ES) č. 714/2009, dopady na ukazatele 
uvedené v příloze IV a následující dopady na: 
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a) emise skleníkových plynů a přenosové ztráty po dobu technické 

životnosti projektu; 
 
b) budoucí náklady na investice do nové výroby a přenosových 

soustav po celou dobu technické životnosti projektu; 
 
c) flexibilitu provozu včetně optimalizace regulace výkonu a 

doplňkových služeb; 
 
d) odolnost systému včetně odolnosti vůči katastrofám a klimatu a 

zabezpečení systému, a to zejména pro evropské kritické 

infrastruktury ve smyslu směrnice 2008/114/ES. 
 
7) U zemního plynu zohlední analýza nákladů a přínosů minimálně 

výsledky tržních testů, dopady na ukazatele vymezené v příloze IV a 

tyto dopady: 
 
a) odolnost vůči katastrofám a klimatu a zabezpečení systému, a to 

zejména pro evropské kritické infrastruktury ve smyslu směrnice 

2008/114/ES; 
 
b) přetížení plynárenské sítě. 
 
8) U inteligentních sítí zohlední analýza nákladů a přínosů dopady 

na ukazatele uvedené v příloze IV. 
 
9) Podrobná metoda užitá pro zohlednění ukazatelů uvedených v 

bodech 6 až 8 je vypracována po formální konzultaci s členskými 

státy a organizacemi zastupujícími všechny zúčastněné strany. 
 
10) Tato metodika vymezí analýzu, která má být provedena, na 

základě souboru příslušných vstupních dat posouzením dopadů v 

situaci, kdy bude realizován jednotlivý projekt, a v situaci, kdy 

realizován nebude. Tato oblast analýzy jednotlivých projektů 

zahrnuje všechny členské státy a třetí země, na jejichž území má být 

projekt vybudován, všechny přímo sousedící členské státy a všechny 

ostatní členské státy, které projekt významně ovlivní. 
 
11) Tato analýza určí členské státy, na které má projekt čistý 

pozitivní dopad (příjemci), a členské státy, na které má projekt čistý 

negativní dopad (státy, jež ponesou náklady). Každá analýza nákladů 
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a přínosů obsahuje citlivostní analýzy souboru vstupních dat, datum 

uvedení jednotlivých projektů v téže analyzované oblasti do provozu 

a další důležité parametry. 
 
12) Provozovatelé přenosových, přepravních a skladovacích soustav 

a terminálů zkapalněného a stlačeného zemního plynu a 
distribučních soustav si vyměňují informace nezbytné pro 

vypracování této metodiky včetně odpovídajícího modelování sítí a 

trhu. Každý provozovatel přenosové, přepravní nebo distribuční 

soustavy shromažďující informace jménem jiných provozovatelů 

přenosových, přepravních nebo distribučních soustav předá těmto 

zúčastněným provozovatelům přenosových, přepravních a 

distribučních soustav výsledky uvedeného sběru dat. 
 
13) U modelu společného trhu s elektřinou a zemním plynem a sítě 

stanoveného v čl. 11 odst. 8 se vstupní údaje uvedené v bodě 1 týkají 

let n+10, n+20 a n+30 a model umožňuje plné posouzení 

hospodářských, sociálních a ekologických dopadů, zejména včetně 

vnějších nákladů, jako jsou náklady spojené s emisemi skleníkových 

plynů a běžných látek znečišťujících ovzduší nebo se zabezpečením 

dodávek energie. 
Příloha VI OBECNÉ ZÁSADY TRANSPARENTNOSTI A ÚČASTI 

VEŘEJNOSTI 
1) Příručka postupů podle čl. 9 odst. 1 specifikuje minimálně: 
a) příslušné právo, z něhož vycházejí rozhodnutí a stanoviska 

týkající se jednotlivých typů relevantních projektů společného 

zájmu, včetně práva v oblasti životního prostředí; 
b) příslušná rozhodnutí a stanoviska, která je nutno získat; 
c) název a kontaktní údaje příslušného orgánu, dalších orgánů a 

hlavních dotčených zúčastněných stran; 
d) pracovní postupy popisující jednotlivé fáze procesu včetně 

orientačního časového rámce a stručný přehled fází rozhodovacího 

procesu; 
e) informace o rozsahu, struktuře a úrovni podrobnosti dokumentů, 
které mají být předloženy spolu s žádostí o rozhodnutí, včetně 

kontrolního seznamu; 
f) fáze a prostředky umožňující účast široké veřejnosti na tomto 

procesu. 
2) V podrobném harmonogramu podle čl. 10 odst. 4 písm. b) se 

uvede alespoň následující: 
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a) rozhodnutí a stanoviska, která je nutno získat; 
b) pravděpodobně dotčené orgány, zúčastněné strany a veřejnost; 
c) jednotlivé etapy tohoto postupu a jejich trvání; 
d) hlavní cíle, jichž má být dosaženo, a příslušné termíny z hlediska 

komplexního rozhodnutí, které má být přijato; 
e) zdroje plánované orgány a případně další potřebné zdroje. 
3) Pro zvýšení účasti veřejnosti v procesu udělování povolení, 

zajištění informací pro veřejnost a dialogu s ní je nutno v předstihu 

uplatnit tyto zásady: 
a) Zúčastněné strany ovlivněné projektem společného zájmu včetně 

příslušných celostátních, regionálních a místních orgánů, vlastníků 

půdy a občanů žijících v blízkosti tohoto projektu, široké veřejnosti 

a jejích sdružení, organizací nebo skupin jsou v rané fázi, kdy je 

stále ještě možné zohlednit potenciální obavy veřejnosti, rozsáhlým 

způsobem informovány a konzultovány otevřeným a transparentním 

způsobem. Pokud je to vhodné, příslušný orgán aktivně podporuje 

aktivity prováděné předkladatelem projektu. 
b) Příslušné orgány zajistí v případech, kdy to bude možné, sloučení 

postupů veřejných konzultací pro projekty společného zájmu. Každá 

veřejná konzultace se týká všech předmětů vztahujících se k 

příslušné fázi řízení a jeden předmět vztahující se k příslušné fázi 

řízení nelze řešit v rámci více než jedné veřejné konzultace; jedna 

veřejná konzultace se však může konat na více než jednom 

zeměpisném místě. Předměty veřejné konzultace jsou jasně uvedeny 

v oznámení o veřejné konzultaci. 
c) Vznášet připomínky a námitky je přípustné pouze v období od 

zahájení veřejných konzultací do uplynutí termínu uzávěrky. 
4) Koncepce účasti veřejnosti obsahuje minimálně informace o: 
a) dotčených oslovených zúčastněných stranách; 
b) plánovaných opatřeních, s obecným uvedením návrhů dat a míst 

konání zvláštních schůzek; 
c) časové ose; 
d) lidských zdrojích přidělených na jednotlivé úkoly. 
5) V rámci veřejné konzultace, která má být provedena před 

podáním dokumentace žádosti, příslušné strany minimálně: 
a) zveřejní informační leták v rozsahu maximálně 15 stran, který 

bude obsahovat jasný a výstižný nástin účelu a předběžný časový 

harmonogram projektu, vnitrostátní plán rozvoje sítí zohledňující 

alternativní možnosti, očekávané dopady včetně dopadů přeshraniční 

povahy a možná opatření ke zmírnění rizik, jež se zveřejní před 

zahájením konzultací; v informačním letáku se dále uvedou 
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transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 

714/2009 a (ES) č. 715/2009 

Schválil    (jméno+datum): 26.6.2013 Ing. Zdeňka Fialová 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

internetové adresy platformy pro transparentnost podle článku 18 a 

příručky postupů podle bodu 1; 
b) informují všechny dotčené zúčastněné strany o projektu 

prostřednictvím internetových stránek uvedených v čl. 9 odst. 7 a 

jiných vhodných informačních prostředků; 
c) písemnou formou pozvou dotčené zúčastněné strany na zvláštní 

schůze, při nichž budou projednány problémy. 
6) Internetové stránky projektu obsahují minimálně: 
a) informační leták uvedený v bodě 5; 
b) netechnický a pravidelně aktualizovaný souhrn v rozsahu 

maximálně 50 stran, který bude odrážet aktuální stav projektu a v 

případě aktualizace jasně vyznačí změny v předchozích verzích; 
c) plánování projektu a veřejných konzultací s jasným uvedením dat 

a míst veřejných konzultací a jednání a předpokládaných předmětů 

relevantních pro tato jednání; 
d) kontaktní údaje s cílem získat úplný soubor dokumentace žádostí; 
e) kontaktní údaje za účelem předávání připomínek a námitek v 

průběhu veřejných konzultací. 
 
 
 
 
 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 
1.  2/1969 Zákon České národní rady ze dne 8. ledna 1969o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky 8.1.1969 
2.  183/2006 Zákon č. 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 1.7.2006 
3.  350/2012 Zákon ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související 

zákony 
1.1.2013 

4.  458/2000 Zákon ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 1.1.2001 
5. 131/2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
1.1.2016 
 

6.  272/1996 Zákon ze dne 11. října 1996, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní 

rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o 

působnosti Správy státních hmotných rezerv 

1.11.1996 

 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
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Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 
datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1.  9934 MMR Návrh stavebního zákona 24. 5. 2019 28. 5. 2020 1. 7. 2023 
2.  9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 24. 6. 2019 28. 5. 2020 1. 7. 2023 
3.        
4.        
5.        

 
3. Poznámky  

Poř.č. Text poznámky 
1.  Příručka postupů upravujících proces udělování povolení, který se vztahuje na projekty společného zájmu – zveřejněno na stránkách MPO  http://www.mpo.cz/dokument149687.html 
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Čl. 1 odst. 1 1. Tímto nařízením se stanoví celní kodex Unie (dále jen "kodex"), který 

stanoví obecná pravidla a postupy pro zboží vstupující na celní území 

Unie nebo toto území opouštějící.  
 
Aniž je dotčeno mezinárodní právo a úmluvy a právní předpisy Unie v 

jiných oblastech, použije se kodex jednotně na celém celním území 

Unie. 

242/2016 § 1 písm. a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tento zákon upravuje  
a) v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie … 
1. výkon dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské unie a nad 

zbožím, které vstupuje na celní území Evropské unie nebo jej opouští, 
2. sběr, zpracování a kontrolu statistických údajů o obchodu Evropské 

unie, 
3. správu cel a 
4. povolení související se správou cel a 

PAD  

Čl. 1 odst. 2 2. Některá ustanovení celních předpisů lze použít mimo celní území 

Unie v rámci zvláštních právních předpisů nebo v rámci mezinárodních 

úmluv. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 1 odst. 3 3. Některá ustanovení celních předpisů, včetně zjednodušení v nich 

obsažených, se použijí na obchod se zbožím Unie mezi částmi celního 

území Unie, na něž se vztahují ustanovení směrnice 2006/112/ES nebo 

směrnice 2008/118/ES, a částmi tohoto území, na něž se daná 

ustanovení nevztahují, nebo na obchod mezi částmi tohoto území, na něž 

se daná ustanovení nevztahují. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 2  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284 k upřesnění ustanovení celních předpisů a jejich 

zjednodušení, pokud jde o celní prohlášení, prokazování celního statusu, 

použití režimu vnitřního tranzitu Unie, pokud takový režim nemá dopad 

na správné uplatňování příslušných fiskálních opatření, které se vztahují 

na obchod se zbožím Unie podle čl. 1 odst. 3. Uvedené akty se mohou 

zabývat zvláštními okolnostmi vztahujícími se na obchod se zbožím 

Unie, který se týká pouze jednoho členského státu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 3  Celní orgány odpovídají především za dohled nad mezinárodním 

obchodem Unie, a přispívají tak ke spravedlivému a volnému obchodu, 

k provádění vnějších aspektů vnitřního trhu, společné obchodní politiky 

a ostatních společných politik Unie, jež mají dopad na obchod, jakož i k 

celkové bezpečnosti dodavatelského řetězce. Celní orgány přijmou 

opatření zaměřená zejména na:  
a) ochranu finančních zájmů Unie a jejích členských států;  
b) ochranu Unie před nekalým a nezákonným obchodem při současné 

podpoře dovolené obchodní činnosti;  
c) zajištění bezpečnosti a zabezpečení Unie a osob pobývajících na jejím 

území a ochranu životního prostředí, v případě potřeby v úzké 

spolupráci s jinými orgány; a  

242/2016 § 1 písm. a) Tento zákon upravuje  
a) v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie … 
1. výkon dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské unie a nad 

zbožím, které vstupuje na celní území Evropské unie nebo jej opouští, 
2. sběr, zpracování a kontrolu statistických údajů o obchodu Evropské 

unie, 
3. správu cel a 
4. povolení související se správou cel a 

PAD  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

d) zachování řádné rovnováhy mezi celními kontrolami a zjednodušením 

dovoleného obchodu. 
Čl. 4 odst. 1 1. Celní území Unie zahrnuje následující území, včetně jejich 

teritoriálních vod, vnitřních vod a vzdušného prostoru:  
- území Belgického království,  
- území Bulharské republiky,  
- území České republiky,  
- území Dánského království, s výjimkou Faerských ostrovů a Grónska,  
- území Spolkové republiky Německo, s výjimkou ostrova Helgoland a 

území Büsingen (smlouva ze dne 23. listopadu 1964 mezi Spolkovou 
republikou Německo a Švýcarskou konfederací),  
- území Estonské republiky,  
- území Irska,  
- území Řecké republiky,  
- území Španělského království, s výjimkou Ceuty a Melilly,  
- území Francouzské republiky, s výjimkou francouzských zámořských 

zemí a území, na něž se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o fungování EU, 
- území Chorvatské republiky,  
- území Italské republiky, s výjimkou obcí Livigno a Campione d'Italia a 

vnitrozemských vod jezera Lugano mezi břehem a politickou hranicí 

oblasti od Ponte Tresa k Porto Ceresio,  
- území Kyperské republiky v souladu s ustanoveními aktu o přistoupení 

z roku 2003,  
- území Lotyšské republiky,  
- území Litevské republiky,  
- území Lucemburského velkovévodství,  
- území Maďarska,  
- území Malty,  
- území Nizozemského království v Evropě,  
- území Rakouské republiky,  
- území Polské republiky,  
- území Portugalské republiky,  
- území Rumunska,  
- území Republiky Slovinsko,  
- území Slovenské republiky,  
- území Finské republiky,  
- území Švédského království a  
- území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, 

britských Normanských ostrovů a ostrova Man. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 4 odst. 2 2. Následující území nacházející se mimo území členských států, a to 

včetně jejich teritoriálních vod, vnitřních vod a vzdušného prostoru, se 

považují s ohledem na úmluvy a smlouvy, které se na ně vztahují, za 

součást celního území Unie:  

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

 
a) Francie  
 
území Monaka, jak je vymezuje celní úmluva podepsaná v Paříži dne 

18. května 1963 (Journal officiel de la République francaise (Úřední 

věstník Francouzské republiky) ze dne 27. září 1963, s. 8679);  
 
b) Kypr  
 
Území výsostných oblastí Spojeného království na Akrotiri a Dhekelii, 

jak je vymezuje Smlouva o založení Kyperské republiky podepsaná v 

Nikósii dne 16. srpna 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) 
Cmnd. 1252). 

Čl. 5 odst. 1 až 

41 
Pro účely kodexu se rozumí:  
 
1) "celními orgány" celní správy členských států, jež jsou příslušné pro 

uplatňování celních předpisů, a jakékoli jiné orgány, které jsou podle 

vnitrostátních právních předpisů oprávněny uplatňovat některé celní 

předpisy;  
 
2) "celními předpisy" soubor právních předpisů, který tvoří:  
a) kodex a ustanovení, která jej doplňují nebo provádějí, přijatá na 

úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni;  
b) společný celní sazebník;  
c) právní předpisy o systému Unie pro osvobození od cla;  
d) mezinárodní dohody obsahující celní ustanovení, pokud jsou tato 

ustanovení použitelná v Unii; 
 
3) "celními kontrolami" zvláštní úkony prováděné celními orgány za 

účelem zajištění dodržování celních předpisů a jiných právních předpisů 

upravujících vstup, výstup, tranzit, pohyb, uskladnění a konečné užití 

zboží převáženého mezi celním územím Unie a zeměmi nebo územími 
mimo toto území a výskyt a pohyb zboží, které není zbožím Unie, a 

zboží propuštěného do režimu konečného užití na celním území Unie;  
 
4) "osobou" fyzické osoby, právnické osoby a jakékoli sdružení osob, 

které není právnickou osobou, ale je podle právních předpisů Unie nebo 

podle vnitrostátních právních předpisů způsobilé k právním úkonům;  
 
5) "hospodářským subjektem" osoba, která se v rámci své podnikatelské 

činnosti zabývá činnostmi, které podléhají celním předpisům;  
 
6) "celním zástupcem" každá osoba zmocněná jinou osobou, aby v 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



        VIII. – Celní zákon II                                             
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32013R0952.doc      str. 4 z 107   

Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

jednání s celními orgány prováděla úkony a formality vyžadované 

celními předpisy;  
 
7) "rizikem" pravděpodobnost a dopad události, která by mohla nastat v 

souvislosti se vstupem, výstupem, tranzitem, pohybem nebo konečným 

užitím zboží převáženého mezi celním územím Unie a zeměmi či 

územími mimo toto území a v souvislosti s výskytem zboží, které není 

zbožím Unie, na celním území Unie a která by:  
a) bránila řádnému používání opatření Unie nebo vnitrostátních opatření;  
b) ohrozila finanční zájmy Unie a jejích členských států; nebo  
c) představovala hrozbu pro bezpečnost a zabezpečení Unie a osob 

pobývajících na jejím území, pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro 

životní prostředí nebo spotřebitele;  
 
8) "celními formalitami" všechny činnosti, které musí osoby a celní 

orgány provést za účelem dosažení souladu s celními předpisy;  
 
9) "vstupním souhrnným celním prohlášením" úkon, jímž osoba 

předepsanou formou a způsobem a v dané lhůtě informuje celní orgány 

o tom, že zboží má vstoupit na celní území Unie;  
 
10) "výstupním souhrnným celním prohlášením" úkon, jímž osoba 

předepsanou formou a způsobem a v dané lhůtě informuje celní orgány 

o tom, že zboží má opustit celní území Unie;  
 
11) "celním prohlášením pro dočasné uskladnění" úkon, kdy osoba 
předepsanou formou a způsobem uvede, že zboží je v dočasném 

uskladnění;  
 
12) "celním prohlášením" úkon, jímž osoba předepsanou formou a 

způsobem projevuje vůli, aby bylo zboží propuštěno do určitého celního 

režimu, případně s uvedením konkrétních opatření, jež mají být použita;  
 
13) "prohlášením o zpětném vývozu" úkon, jímž osoba předepsanou 

formou a způsobem projevuje vůli přepravit zboží, které není zbožím 

Unie, s výjimkou zboží, které se nachází v režimu svobodného pásma 

nebo v režimu dočasného uskladnění, z celního území Unie;  
 
14) "oznámením o zpětném vývozu" úkon, jímž osoba předepsanou 

formou a způsobem projevuje vůli přepravit zboží, které není zbožím 

Unie a které se nachází v režimu svobodného pásma nebo v režimu 

dočasného uskladnění, z celního území Unie;  
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15) "deklarantem" osoba, která podává celní prohlášení, celní prohlášení 

pro dočasné uskladnění, vstupní souhrnné celní prohlášení, výstupní 

souhrnné celní prohlášení, prohlášení o zpětném vývozu nebo oznámení 

o zpětném vývozu vlastním jménem, nebo osoba, jejímž jménem je toto 

prohlášení nebo oznámení podáno;  
 
16) "celním režimem" některý z následujících režimů, do něhož může 

být zboží v souladu s kodexem propuštěno:  
a) propuštění do volného oběhu;  
b) zvláštní režimy;  
c) vývoz;  
 
17) "dočasným uskladněním" situace, kdy je zboží, které není zbožím 

Unie, dočasně uskladněno pod celním dohledem v období od předložení 

celnímu úřadu k propuštění do celního režimu nebo ke zpětnému 

vývozu; 
 
18) "celním dluhem" povinnost osoby zaplatit částku dovozního nebo 

vývozního cla, které se podle platných celních předpisů vztahuje na 

konkrétní zboží;  
 
19) "dlužníkem" osoba odpovědná za celní dluh;  
 
20) "dovozním clem" clo splatné při dovozu zboží;  
 
21) "vývozním clem" clo splatné při vývozu zboží;  
 
22) "celním statusem" status zboží vyjadřující, že se jedná o zboží Unie 

nebo o zboží, které není zbožím Unie;  
 
23) "zbožím Unie" zboží, které spadá do některé z těchto kategorií:  
a) zboží zcela získané na celním území Unie, k němuž nebylo přidáno 

zboží dovezené ze zemí či území mimo celní území Unie;  
b) zboží přepravené na celní území Unie ze zemí či území mimo toto 

území a propuštěné do volného oběhu;  
c) zboží získané nebo vyrobené na celním území Unie buď zcela ze 

zboží uvedeného v písmenu b), nebo ze zboží uvedeného v písmenech a) 

a b);  
 
24) "zbožím, které není zbožím Unie" zboží jiné než uvedené v bodě 23 

nebo zboží, které ztratilo svůj celní status zboží Unie;  
 
25) "řízením rizik" systematické zjišťování rizik, a to i namátkovými 
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kontrolami, a provádění všech nezbytných opatření s cílem omezit 

vystavení rizikům;  
 
26) "propuštěním zboží" úkon, kterým celní orgány povolují nakládat se 

zbožím za podmínek celního režimu, do kterého je zboží propuštěno;  
 
27) "celním dohledem" obecná činnost celních orgánů, kterou se má 

zajistit dodržování celních předpisů a případně i dalších právních 

předpisů vztahujících se na zboží, kterého se týká tato činnost;  
 
28) "vrácením" vrácení částky již zaplaceného dovozního nebo 

vývozního cla;  
 
29) "prominutím" zproštění povinnosti platit částku dovozního nebo 

vývozního cla, které ještě nebylo zaplaceno;  
 
30) "zušlechtěnými výrobky" zboží v režimu zušlechťovacího styku, 

které je výsledkem zušlechťovacích operací;  
 
31) "osobou usazenou na celním území Unie":  
a) v případě fyzické osoby osoba, která má obvyklé bydliště na celním 

území Unie;  
b) v případě právnické osoby nebo sdružení osob osoba, která má sídlo, 

správní ústředí nebo stálou provozovnu na celním území Unie;  
 
32) "stálou provozovnou" trvale umístěné zařízení určené k podnikání, 

na němž se trvale nacházejí nezbytné lidské i technické zdroje a jehož 

prostřednictvím jsou plně nebo částečně vykonávány celní operace 

určité osoby;  
 
33) "předložením zboží celnímu úřadu" oznámení celním orgánům o 

tom, že zboží bylo přepraveno na celní úřad nebo jiné místo určené nebo 

schválené celními orgány a že je k dispozici pro účely celní kontroly;  
 
34) "držitelem zboží" osoba, která je vlastníkem zboží nebo která má 

podobné právo nakládat se zbožím nebo má nad ním fyzickou kontrolu;  
 
35) "držitelem režimu":  
a) osoba, která podává celní prohlášení nebo na jejíž účet je uvedené 

prohlášení podáváno; nebo  
b) osoba, na niž byly převedeny práva a povinnosti vyplývající z celního 

režimu; 
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36) "obchodněpolitickými opatřeními" netarifní opatření stanovená v 

rámci společné obchodní politiky, jež mají formu právních předpisů 

Unie upravujících mezinárodní obchod se zbožím;  
 
37) "zušlechťovacími operacemi":  
a) opracování zboží, včetně jeho sestavení, smontování nebo 

přizpůsobení jinému zboží;  
b) zpracování zboží;  
c) zničení zboží;  
d) oprava zboží, včetně jeho obnovy a seřízení;  
e) použití zboží, které není v zušlechtěných výrobcích obsaženo, avšak 

umožňuje nebo usnadňuje výrobu těchto výrobků, a to i když je při 

použití zcela nebo zčásti spotřebováno (dále jen "příslušenství pro 

výrobu");  
 
38) "výtěžností" množství nebo procentní podíl zušlechtěných výrobků 

získaných zušlechtěním určitého množství zboží v režimu 

zušlechťovacího styku;  
 
39) "rozhodnutím" akt vydaný celním orgánem vztahující se k celním 

předpisům, kterým se rozhoduje v jednotlivém případě a který má právní 

účinky vůči jedné nebo více dotčeným osobám;  
 
40) "dopravcem":  
 
a) v souvislosti se vstupem osoba, která přepravuje zboží na celní území 

Unie nebo která přebírá odpovědnost za přepravu zboží na toto území. 

Avšak:  
i) v případě kombinované přepravy se "dopravcem" rozumí osoba, která 

provozuje dopravní prostředek, který se poté, co vstoupil na celní území 

Unie, pohybuje po vlastní ose jako aktivní dopravní prostředek;  
ii) v případě námořní nebo letecké dopravy v rámci režimu sdílení 

plavidel nebo smluvních ujednání se "dopravcem" rozumí osoba, která 

uzavřela smlouvu a vystavila nákladní list nebo letecký nákladní list pro 

konkrétní přepravu zboží na celní území Unie;  
 
b) v souvislosti s výstupem osoba, která zboží vyváží z celního území 

Unie nebo která přebírá odpovědnost za přepravu zboží z tohoto území. 

Avšak:  
i) v případě kombinované přepravy, při níž aktivní dopravní prostředek 

opouštějící celní území Unie pouze přepravuje jiný dopravní prostředek, 

který se po příjezdu aktivního dopravního prostředku na místo určení 

pohybuje po vlastní ose jako aktivní dopravní prostředek, se 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



        VIII. – Celní zákon II                                             
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32013R0952.doc      str. 8 z 107   

Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

"dopravcem" rozumí osoba, která provozuje dopravní prostředek, který 

se poté, co opustil celní území Unie a přijel na místo určení, pohybuje 

po vlastní ose;  
ii) v případě námořní nebo letecké dopravy v rámci režimu sdílení 

plavidel nebo smluvních ujednání se "dopravcem" rozumí osoba, která 

uzavřela smlouvu a vystavila nákladní list nebo letecký nákladní list pro 

konkrétní přepravu zboží z celního území Unie;  
 
41) "nákupní provizí" odměna, kterou platí dovozce zprostředkovateli za 

zastupování při koupi hodnoceného zboží. 
Čl. 6 odst. 1 1. Veškeré výměny informací mezi celními orgány navzájem a mezi 

hospodářskými subjekty a celními orgány, jako např. celní prohlášení, 

žádosti nebo rozhodnutí, a uchovávání těchto informací, vyžadované 

celními předpisy, se uskutečňují prostřednictvím elektronického 

zpracování dat. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 6 odst. 2 2. Za účelem výměny a uchovávání informací uvedených v odstavci 1 se 

vypracují obecné požadavky týkající se údajů. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 6 odst. 3 3. Jiné způsoby výměny a uchovávání informací než metody 

elektronického zpracování dat uvedené v odstavci 1 se mohou použít 

takto: 
a) mohou být trvalé povahy, jsou-li řádně odůvodněny druhem dopravy 

nebo není-li použití metod elektronického zpracování dat pro dané celní 

formality vhodné;  
b) mohou být dočasné povahy v případě dočasného selhání počítačových 

systémů celních orgánů nebo hospodářských subjektů. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 6 odst. 4 4. Odchylně od odstavce 1 může Komise ve výjimečných případech 

přijmout rozhodnutí, která jednomu členskému státu nebo několika 

členským státům umožní používat jiný způsob výměny a uchovávání 

informací, než je metoda elektronického zpracování dat.  
 
Takovéto rozhodnutí o odchylce musí být odůvodněno zvláštní situací 

členského státu žádajícího o tuto odchylku; odchylka se povoluje na 

konkrétní období. Odchylka se pravidelně přezkoumává a může být 

prodloužena na další konkrétní období na další žádost členského státu, 

na který se vztahuje. Odchylka se zruší, pokud již není odůvodněná.  
 
Odchylka se netýká výměny informací mezi členským státem, na který 

se vztahuje, a dalšími členskými státy, ani na výměnu a uchovávání 

informací v ostatních členských státech pro účely uplatňování celních 

předpisů. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 7 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví:  
a) obecné požadavky týkajících se údajů podle čl. 6 odst. 2, přičemž se 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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zohlední potřeba splnit celní formality stanovené v celních předpisech a 
povaha a účel výměny a uchovávání informací podle čl. 6 odst. 1;  
b) zvláštní případy, kdy mohou být v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. a) 

použitý jiné způsoby výměny a uchovávání informací, než je metoda 

elektronického zpracování dat;  
c) druh informací a údajů, které mají být uvedeny v záznamech podle čl.  

Čl. 8 odst. 1 1. Komise stanoví v prováděcích aktech:  
a) pokud to bude nutné, formát a kód obecných požadavků týkajících se 

údajů podle čl. 6 odst. 2;  
b) postupy týkající se výměny a uchovávání informací, k níž lze použít 

jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat uvedené v čl. 6 

odst. 3.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

     

Čl. 8 odst. 2 2. Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnutí o 

odchylkách podle čl. 6 odst. 4.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 285 odst. 

2. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 9 odst. 1 1. Hospodářské subjekty usazené na celním území Unie se zaregistrují u 

celních orgánů příslušných v místě, kde jsou usazeny. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 9 odst. 2 2. Ve zvláštních případech se hospodářské subjekty, které nejsou 

usazeny na celním území Unie, zaregistrují u celních orgánů příslušných 

v místě, kde poprvé podaly celní prohlášení nebo požádaly o rozhodnutí. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 9 odst. 3 3. Není-li stanoveno jinak, nemusí se jiné osoby než hospodářské 

subjekty registrovat u celních orgánů.  
 
Mají-li osoby uvedené v prvním pododstavci povinnost se zaregistrovat:  
a) zaregistrují se, pokud jsou usazeny na celním území Unie, u celních 

orgánů příslušných v místě, kde jsou usazeny; 
b) zaregistrují se, pokud nejsou usazeny na celním území Unie, u celních 
orgánů příslušných v místě, kde poprvé podaly celní prohlášení nebo 

požádaly o rozhodnutí. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 9 odst. 4 4. Ve zvláštních případech prohlásí celní orgány registraci za neplatnou.   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
Čl. 10 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví:  
a) případy podle čl. 9 odst. 2, kdy mají hospodářské subjekty, které 

nejsou usazeny na celním území Unie, povinnost se registrovat u celních 

orgánů;  
b) případy podle čl. 9 odst. 3 prvního pododstavce, kdy se povinnost 

registrace u celních orgánů vztahuje na jiné osoby než hospodářské 

subjekty;  

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

c) případy podle čl. 9 odst. 4, kdy celní orgány prohlásí registraci za 

neplatnou. 
Čl. 11 Komise stanoví v prováděcích aktech celní orgány příslušné pro 

registraci podle článku 9.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 12 odst. 1 1. Na veškeré informace, které jsou důvěrné povahy nebo jsou 

poskytovány jako důvěrné a které celní orgány získaly při plnění svých 

povinností, se vztahuje profesní tajemství. Kromě případů stanovených 

podle čl. 47 odst. 2 a druhého pododstavce tohoto odstavce nesmějí být 

tyto informace příslušnými orgány zveřejněny bez výslovného souhlasu 

osoby nebo orgánu, které je poskytly.  
 
Zveřejnění těchto informací bez souhlasu je však možné, jsou-li celní 

orgány povinny nebo oprávněny tak učinit na základě platných právních 

předpisů, zejména v souvislosti s ochranou údajů nebo soudním řízením. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 12 odst. 2 2. Důvěrné informace uvedené v odstavci 1 mohou být sdělovány 

celním orgánům a jiným příslušným orgánům zemí a území mimo celní 

území Unie pro účely celní spolupráce s těmito zeměmi a územími v 

rámci mezinárodní dohody nebo právních předpisů Unie v oblasti 

společné obchodní politiky. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 12 odst. 3 3. Při veškerém zveřejňování nebo sdělování informací podle odstavců 1 

a 2 se zajistí odpovídající úroveň ochrany údajů, plně v souladu s 

platnými předpisy týkajícími se ochrany údajů. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 13 odst. 1 1. Celní orgány a hospodářské subjekty si zejména pro účely vzájemné 

spolupráce při zjišťování rizik a předcházení rizikům mohou vyměňovat 

jakékoli informace, které celní předpisy přímo nevyžadují. Tato výměna 

se může uskutečnit na základě písemné dohody a může zahrnovat 

přístup celních orgánů do počítačových systémů hospodářských 

subjektů. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 13 odst. 2 2. Nedohodnou-li se obě strany jinak, jsou veškeré informace, které 

během spolupráce uvedené v odstavci 1 poskytne jedna strana straně 

druhé, důvěrné. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 14 odst. 1 1. Každá osoba může celní orgány požádat o informace o používání 

celních předpisů. Tato žádost může být zamítnuta, pokud se nevztahuje 

k činnosti spojené se skutečně zamýšleným mezinárodním obchodem se 

zbožím. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 14 odst. 2 2. Celní orgány udržují pravidelný kontakt s hospodářskými subjekty a 

dalšími orgány, které se podílejí na mezinárodním obchodu se zbožím. 

Podporují průhlednost tím, že zcela zpřístupňují celní předpisy, obecná 

správní rozhodnutí a formuláře žádostí, a to pokud možno bezplatně a 

prostřednictvím internetu.  

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

 
Čl. 15 odst. 1 1. Každá osoba, která se přímo nebo nepřímo podílí na vyřizování 

celních formalit nebo na celních kontrolách, poskytne celním orgánům 

na jejich žádost a v jakémkoli stanoveném termínu všechny potřebné 

doklady a informace v náležité podobě a veškerou pomoc nezbytnou pro 

splnění těchto formalit nebo provedení kontrol. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 15 odst. 2 2. Podáním celního prohlášení, celního prohlášení pro dočasné 

uskladnění, vstupního souhrnného celního prohlášení, výstupního 

souhrnného celního prohlášení, prohlášení o zpětném vývozu nebo 

oznámení o zpětném vývozu určitou osobou celním orgánům nebo 

podáním žádosti o povolení nebo o jakékoli jiné rozhodnutí se dotyčná 

osoba stává odpovědnou:  
a) za správnost a úplnost informací uvedených v celním prohlášení, 

oznámení nebo žádosti;  
b) za pravost, správnost a platnost dokladu podporujícího prohlášení, 

oznámení nebo žádosti;  
c) případně za dodržení všech povinností v souvislosti s propuštěním 

zboží do daného celního režimu nebo s prováděním schválených 

operací.  
 
První pododstavec se rovněž vztahuje na poskytování jakýchkoli 

informací v jakékoli podobě požadovaných celními orgány nebo jim 

předložených.  
 
Jestliže prohlášení nebo oznámení podává nebo informace poskytuje 

celní zástupce dotyčné osoby podle článku 18, je povinnostmi 

uvedenými v prvním pododstavci tohoto odstavce vázán i celní zástupce. 

  
 

Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 16 odst. 1 1. Členské státy spolupracují s Komisí při vývoji, údržbě a používání 

elektronických systémů pro výměnu informací mezi celními orgány 

navzájem a s Komisí a pro uchovávání těchto informací v souladu s 
kodexem. 

  
 

Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 16 odst. 2 2. Po členském státě, kterému byla povolena odchylka podle čl. 6 odst. 

4, se v rámci této odchylky nepožaduje, aby vyvíjel, udržoval a používal 

elektronické systémy uvedené v odstavci 1 tohoto článku. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 17 Komise stanoví v prováděcích aktech technické postupy pro vývoj, 

údržbu a používání elektronických systémů uvedených v čl. 16 odst. 1.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  
 

Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 18 odst. 1 1. Každá osoba se může nechat zastoupit celním zástupcem.  
 
Toto zastupování může být přímé, kdy celní zástupce jedná jménem a na 

účet jiné osoby, nebo nepřímé, kdy celní zástupce jedná vlastním 

  
 

Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

jménem, ale na účet jiné osoby. 

Čl. 18 odst. 2 2. Celní zástupce musí být usazen na celním území Unie.  
 
Není-li stanoveno jinak, je od tohoto požadavku upuštěno, jestliže celní 

zástupce jedná na účet osob, u nichž se nepožaduje, aby byly usazeny na 

celním území Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 18 odst. 3 3. Členské státy mohou v souladu s právními předpisy Unie stanovit 

podmínky, za nichž může celní zástupce poskytovat služby v členském 

státě, v němž je usazen. Aniž je však dotčeno používání méně přísných 

kritérií dotyčným členským státem, je celní zástupce, který splňuje 

kritéria stanovená v čl. 39 písm. a) až d), oprávněn poskytovat tyto 

služby v jiném členském státě, než ve kterém je usazen. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 18 odst. 4 4. Členské státy mohou vůči celním zástupcům, kteří nejsou usazeni na 

celním území Unie, uplatňovat podmínky stanovené v souladu s odst. 3 

první větou. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 19 odst. 1 1. Při jednání s celními orgány uvede celní zástupce, že jedná na účet 

zastupované osoby, a upřesní, zda se jedná o zastupování přímé či 

nepřímé.  
 
Osoba, která neuvede, že jedná jako celní zástupce, nebo uvede, že jedná 

jako celní zástupce, aniž je k tomu zplnomocněna, se považuje za osobu 

jednající vlastním jménem a na vlastní účet. 

  
 

Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 19 odst. 2 2. Celní orgány mohou od každého, kdo uvádí, že jedná jako celní 

zástupce, požadovat, aby prokázal své zplnomocnění zastupovanou 

osobou.  
 
Ve zvláštních případech celní orgány nepožadují, aby takové doklady 

byly předkládány. 

  
 

Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 19 odst. 3 3. Celní orgány nepožadují, aby osoba, která jedná jako celní zástupce a 
úkony a formality vykonává pravidelně, při každé příležitosti 

předkládala doklad o svém zplnomocnění, pokud je schopna tento 

doklad předložit na žádost celních orgánů. 

  
 

Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 20 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle 

článku 284, kterými se stanoví:  
a) případy, ve kterých se nepoužije upuštění od požadavků podle čl. 18 

odst. 2 druhého pododstavce;  
b) případy, ve kterých celní orgány nepožadují doklad o zplnomocnění 

podle čl. 19 odst. 2 prvního pododstavce. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 21 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro svěřování a 

prokazování oprávnění podle čl. 18 odst. 3. Tyto prováděcí akty se 

přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Čl. 22 odst. 1 1. Podá-li osoba žádost o rozhodnutí v rámci provádění celních předpisů, 

tato osoba poskytne veškeré informace, které příslušné celní orgány 

vyžadují za účelem přijetí daného rozhodnutí.  
 
Je rovněž možné, aby žádost o rozhodnutí podalo více osob a aby se 

přijaté rozhodnutí vztahovalo na několik osob, v souladu s podmínkami 

stanovenými v celních předpisech.  
 
Není-li stanoveno jinak, je příslušným celním orgánem orgán v místě, 

kde žadatel vede nebo zpřístupňuje své hlavní účetnictví pro celní účely, 
a kde má být vykonávána alespoň část činností, na něž se má rozhodnutí 

vztahovat. 

  
 

Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 22 odst. 2 2. Celní orgány ověří neprodleně, a to nejpozději do 30 dnů ode dne 

obdržení žádosti o přijetí rozhodnutí, zda jsou splněny podmínky pro 

přijetí této žádosti.  
 
Pokud celní orgány zjistí, že žádost obsahuje veškeré informace 

nezbytné k tomu, aby mohly přijmout rozhodnutí, sdělí přijetí této 

žádosti žadateli ve lhůtě stanovené v prvním pododstavci. 

  
 

Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 22 odst. 3 3. Není-li stanoveno jinak, celní orgány neprodleně, avšak nejpozději do 

120 dnů ode dne přijetí žádosti, přijmou rozhodnutí uvedené v odstavci 

1 a oznámí je žadateli.  
 
Nejsou-li celní orgány schopny dodržet lhůtu pro přijetí rozhodnutí, 

informují o tom žadatele ještě před uplynutím této lhůty s uvedením 

důvodů a další lhůty, kterou považují za nezbytnou k přijetí rozhodnutí. 

Není-li stanoveno jinak, tato další lhůta nepřesáhne 30 dnů.  
 
Aniž je dotčen druhý pododstavec, mohou celní orgány prodloužit lhůtu 

pro přijetí rozhodnutí, jak je stanoveno v celních předpisech, pokud 

žadatel prodloužení požaduje k provedení úprav s cílem zajistit, aby 

podmínky a kritéria byly splněny. Takové úpravy a další lhůta potřebná 

k jejich provedení se sdělí celním orgánům, které rozhodnou o 

prodloužení. 

  
 

Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 22 odst. 4 4. Nestanoví-li rozhodnutí nebo celní předpisy jinak, nabývá rozhodnutí 

účinku dnem, kdy je žadatel obdrží nebo kdy se má za to, že je obdržel. 

S výjimkou případů uvedených v čl. 45 odst. 2 jsou přijatá rozhodnutí 

vykonatelná celními orgány od téhož dne. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 22 odst. 5 5. Pokud není v celních předpisech stanoveno jinak, rozhodnutí platí bez 

časového omezení. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Čl. 22 odst. 6 6. Dříve než celní orgány přijmou rozhodnutí, kterým by byl nepříznivě 

dotčen žadatel, sdělí žadateli důvody, na jejichž základě hodlají 

rozhodnout, a umožní mu vyjádřit ve stanovené lhůtě počínající dnem, 

kdy obdržel sdělení, nebo kdy se má za to, že je obdržel, svůj názor. Po 

uplynutí této lhůty se žadateli příslušnou formou oznámí rozhodnutí.  
 
První pododstavec se nepoužije v žádném z těchto případů:  
a) ve vztahu k rozhodnutí podle čl. 33 odst. 1;  
b) pokud se jedná o zamítnutí možnosti uplatnit celní kvótu v případě, že 

bylo dosaženo stanoveného objemu celní kvóty podle čl. 56 odst. 4 

prvního pododstavce;  
c) pokud to vyžaduje povaha nebo úroveň ohrožení bezpečnosti a 

zabezpečení Unie a osob pobývajících na jejím území, ohrožení zdraví 

lidí, zvířat nebo rostlin, ohrožení životního prostředí nebo spotřebitelů;  
d) pokud je účelem rozhodnutí zajistit provedení jiného rozhodnutí, na 

něž byl použit první pododstavec, aniž jsou dotčeny právní předpisy 

dotčeného členského státu;  
e) pokud by se tím narušilo vyšetřování zahájené za účelem boje proti 

podvodům;  
f) v jiných zvláštních případech. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 22 odst. 7 7. Rozhodnutí, kterým je nepříznivě dotčen žadatel, je s uvedením 

důvodů a obsahuje poučení o právu na odvolání podle článku 44. 
9937 § 16 odst. 2 (2) Je-li rozhodnutí v celním řízení vydáno na tiskopise podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie1) nebo na tiskopise 
celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit podle 
mezinárodní smlouvy, neobsahuje odůvodnění a poučení o opravném 

prostředku, pokud je tímto rozhodnutím zboží propuštěno do 

navrženého režimu. 

 

PAD  

Cl. 23 odst. 1 1. Držitel rozhodnutí je povinen dodržovat povinnosti vyplývající z 

rozhodnutí. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 23 odst. 2 2. Držitel rozhodnutí neprodleně uvědomí celní orgány o všech 

skutečnostech, které nastanou po přijetí rozhodnutí a které mohou 

ovlivnit jeho platnost nebo obsah. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 23 odst. 3 3. Aniž jsou dotčeny právní předpisy v jiných oblastech, které stanoví, 

ve kterých případech jsou rozhodnutí neplatná nebo nicotná, mohou 

celní orgány, které přijaly rozhodnutí, toto rozhodnutí kdykoli prohlásit 

za neplatné, změnit ho nebo zrušit, neodpovídá-li celním předpisům. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 23 odst. 4 4. Ve zvláštních případech celní orgány:  
a) znovu posoudí rozhodnutí;  
b) pozastaví platnost rozhodnutí, které nemá být prohlášeno za neplatné, 

zrušeno nebo změněno. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Čl. 23 odst. 5 5. Celní orgány sledují podmínky a kritéria, které mají být splněny 

držitelem rozhodnutí. Rovněž sledují plnění povinností vyplývajících z 

tohoto rozhodnutí. Pokud je doba, po kterou je držitel rozhodnutí 

usazen, kratší než tři roky, celní orgány jej během prvního roku po 

vydání rozhodnutí podrobně sledují. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 24  Komisi se svěřuje pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle 

článku 284, kterými se stanoví:  
a) výjimky z čl. 22 odst. 1 třetího pododstavce;  
b) podmínky pro přijetí žádosti podle čl. 22 odst. 2;  
c) lhůtu pro přijetí konkrétního rozhodnutí v souladu s čl. 22 odst. 3, 

včetně možného prodloužení této lhůty;  
d) případy podle čl. 22 odst. 4, v nichž rozhodnutí nabývá účinku od 

jiného dne, než je den, kdy žadatel rozhodnutí přijal nebo se má za to, že 

jej přijal;  
e) případy podle čl. 22 odst. 5, kdy rozhodnutí není platné bez časového 

omezení;  
f) délka lhůty podle čl. 22 odst. 6 prvního pododstavce;  
g) zvláštní případy podle čl. 22 odst. 6 druhého pododstavce písm. f), v 

nichž žadateli není umožněno vyjádřit svůj názor; 
h) případy a pravidla pro opětovné posouzení a pozastavení platnosti 

rozhodnutí podle čl. 23 odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 25 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro:  
a) předkládání a přijímání žádostí o rozhodnutí podle čl. 22 odst. 1 a 2;  
b) přijímání rozhodnutí podle článku 22, včetně případné konzultace 

dotyčných členských států;  
c) sledování rozhodnutí podle čl. 23 odst. 5. 
 
 Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 26 S výjimkou případů, kdy je účinek rozhodnutí omezen na jeden nebo 
několik členských států, jsou rozhodnutí, která souvisejí s použitím 

celních předpisů, platná na celém celním území Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 27 odst. 1 1. Celní orgány prohlásí rozhodnutí ve prospěch držitele rozhodnutí za 

neplatné, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:  
a) rozhodnutí bylo přijato na základě nesprávných nebo neúplných 

informací;  
b) držitel rozhodnutí věděl nebo si měl být vědom toho, že informace 

byly nesprávné nebo neúplné;  
c) rozhodnutí by bylo jiné, pokud by informace byly správné a úplné. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 27 odst. 2 2. Prohlášení rozhodnutí za neplatné se oznámí držiteli rozhodnutí.   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
Čl. 27 odst. 3 3. Není-li rozhodnutím v souladu s celními předpisy stanoveno jinak, 

nabývá prohlášení za neplatné účinku dnem, kdy nabylo účinku původní 

rozhodnutí. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Čl. 28 odst. 1 1. V případech, jež nejsou uvedeny v článku 27, je rozhodnutí, které 

bylo přijato ve prospěch osoby, zrušeno nebo změněno:  
a) pokud nebyla nebo již není splněna jedna nebo více podmínek pro 

přijetí tohoto rozhodnutí; nebo  
b) na žádost držitele rozhodnutí. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 28 odst. 2 2. Není-li stanoveno jinak, lze rozhodnutí přijaté ve prospěch více osob 

a určené těmto osobám zrušit pouze vůči osobě, jež nesplňuje povinnost, 

která je jí tímto rozhodnutím uložena. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 28 odst. 3 3. Zrušení rozhodnutí nebo jeho změna se sdělí držiteli rozhodnutí.   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
Čl. 28 odst. 4 4. Ustanovení čl. 22 odst. 4 se vztahuje na zrušení nebo změnu 

rozhodnutí.  
 
Ve výjimečných případech, vyžadují-li to oprávněné zájmy držitele 

rozhodnutí, však mohou celní orgány až o jeden rok odložit nabytí 

účinku zrušení rozhodnutí nebo jeho změny. Toto datum se uvede v 

rozhodnutí o zrušení či změně. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 29 S výjimkou případů, kdy celní orgán jedná jako justiční orgán, se čl. 22 
odst. 4, 5, 6 a 7, čl. 23 odst. 3 a články 26, 27 a 28 použijí rovněž v 

případě rozhodnutí přijatých celními orgány bez předchozí žádosti 

dotyčné osoby. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 30 Pokud o to nepožádá dotyčná osoba, není zrušením, změnou nebo 
pozastavením rozhodnutí ve prospěch této osoby dotčeno zboží, které 

bylo již v době nabytí účinku zrušení, změny nebo pozastavení 

propuštěno do celního režimu a stále se v celním režimu nebo v 

dočasném uskladnění nachází na základě zrušeného, změněného nebo 

pozastaveného rozhodnutí. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 31 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle 

článku 284, kterými se stanoví:  
a) případy podle čl. 28 odst. 2, kdy rozhodnutí přijaté ve prospěch 

několika osob může být zrušeno rovněž ohledně jiných osob, než je 

osoba, která neplní povinnosti uložené podle tohoto rozhodnutí;  
b) výjimečné případy, v nichž mohou celní orgány odložit datum, k 

němuž zrušení nebo změna nabývají účinku podle čl. 28 odst. 4 druhého 

pododstavce. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 32 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro zrušení nebo změny 

rozhodnutí přijatých ve prospěch osoby či pro jejich prohlášení za 

neplatné.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 33 odst. 1 1. Celní orgány přijmou na základě žádosti rozhodnutí týkající se 

závazné informace o sazebním zařazení zboží (dále jen "rozhodnutí o 

ZISZ") nebo rozhodnutí týkající se závazné informace o původu zboží 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

(dále jen "rozhodnutí o ZIPZ").  
 
Tato žádost nebude přijata, dojde-li k některé z těchto okolností:  
a) pokud je, nebo již byla, žádost podána u téhož nebo jiného celního 

úřadu, a to držitelem rozhodnutí nebo na jeho účet v souvislosti se 
stejným zbožím nebo jeho jménem a u rozhodnutí o ZIPZ za stejných 

okolností, které rozhodují o získání statusu původu zboží;  
b) pokud se žádost netýká žádného ze zamýšlených použití rozhodnutí o 

ZISZ nebo rozhodnutí o ZIPZ nebo žádného ze zamýšlených použití 

celního režimu. 
Čl. 33 odst. 2 2. Rozhodnutí o ZISZ nebo rozhodnutí o ZIPZ jsou závazná pouze pro 

účely sazebního zařazení zboží nebo určení původu zboží:  
a) pro celní orgány ve vztahu k držiteli rozhodnutí, a to pouze pro zboží, 

u něhož byly splněny celní formality po dni, kterým rozhodnutí nabývá 

účinku;  
b) pro držitele rozhodnutí ve vztahu k celním orgánům, a to pouze s 

účinkem ode dne, kdy držitel obdrží nebo se má za to, že obdržel, 

oznámení o rozhodnutí. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 33 odst. 3 3. Rozhodnutí o ZISZ nebo rozhodnutí o ZIPZ je platné po dobu tří let 

ode dne, kdy nabývá účinku. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 33 odst. 4 4. Chce-li držitel rozhodnutí uplatnit rozhodnutí o ZISZ nebo rozhodnutí 

o ZIPZ v rámci konkrétního celního režimu, musí prokázat:  
a) v případě rozhodnutí o ZISZ, že zboží uvedené v celním prohlášení ve 

všech ohledech odpovídá zboží, jež je v rozhodnutí uvedeno;  
b) v případě rozhodnutí o ZIPZ, že dané zboží a okolnosti rozhodující o 

získání statusu původu zboží ve všech ohledech odpovídají zboží a 

okolnostem, jež jsou v rozhodnutí uvedeny. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 34 odst. 1 1. Rozhodnutí o ZISZ pozbývají platnosti před uplynutím lhůty uvedené 

v čl. 33 odst. 3, pokud přestanou být v souladu s právními předpisy v 

důsledku jednoho z těchto případů:  
a) přijetí změny nomenklatur podle čl. 56 odst. 2 písm. a) a b), nebo  
b) přijetí opatření podle čl. 57 odst. 4,  
 
s účinkem ode dne použitelnosti takové změny či opatření. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 34 odst. 2 2. Rozhodnutí o ZIPZ pozbývají platnosti před uplynutím lhůty uvedené 

v čl. 33 odst. 3 v kterémkoliv z těchto případů:  
a) pokud Unie přijme nařízení nebo uzavře dohodu, která se stane 

použitelnou v Unii, a rozhodnutí o ZIPS přestane být v souladu s 

právními předpisy, které jsou v nich stanoveny, s účinkem ode dne 

použitelnosti tohoto nařízení nebo dohody; 
b) pokud rozhodnutí přestane být v souladu s Dohodou o pravidlech 
původu uzavřenou v rámci Světové obchodní organizace (WTO) nebo s 

vysvětlivkami či stanovisky k původu přijatými za účelem výkladu této 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

dohody, s účinkem ode dne jejich zveřejnění v Úředním věstníku 

Evropské unie. 
Čl. 34 odst. 3 3. Rozhodnutí o ZISZ nebo rozhodnutí o ZIPZ nemohou pozbýt 

platnosti se zpětným účinkem. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 34 odst. 4 4. Odchylně od čl. 23 odst. 3 a článku 27 se rozhodnutí o ZISZ a 

rozhodnutí o ZIPZ prohlásí za neplatné, byla-li vydána na základě 

nesprávných nebo neúplných informací poskytnutých ze strany žadatelů. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 34 odst. 5 5. Rozhodnutí o ZISZ a rozhodnutí o ZIPZ se zruší podle čl. 23 odst. 3 a 

článku 28. Tato rozhodnutí však nemohou však být zrušena na žádost 

držitele rozhodnutí. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 34 odst. 6 6. Rozhodnutí o ZISZ a rozhodnutí o ZIPZ nelze měnit.   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
Čl. 34 odst. 7 7. Celní orgány zruší rozhodnutí o ZISZ:  

 
a) pokud již nejsou slučitelná s výkladem některé z nomenklatur 

uvedených v čl. 56 odst. 2 písm. a) a b) na základě kteréhokoliv z 

následujících případů:  
i) vysvětlivek uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. a) druhé odrážce nařízení 

Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické 

nomenklatuře a o společném celním sazebníku 13) s účinkem ode dne 

jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;  
ii) rozsudku Soudního dvora Evropské unie s účinkem ode dne 

zveřejnění normativní části tohoto rozsudku v Úředním věstníku 

Evropské unie;  
iii) rozhodnutí o sazebním zařazení, stanovisek k sazebnímu zařazení 

nebo změn vysvětlivek k nomenklatuře harmonizovaného systému 

popisu a číselného označování zboží přijatých Světovou celní organizací 

zřízenou Úmluvou o zřízení Rady pro celní spolupráci, podepsanou v 

Bruselu dne 15. prosince 1950, s účinkem ode dne zveřejnění sdělení 

Komise v řadě "C" Úředního věstníku Evropské unie; nebo  
 
b) v jiných zvláštních případech. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 34 odst. 8 8. Rozhodnutí o ZIPZ se zruší:  
a) pokud již nejsou slučitelná s rozsudkem Soudního dvora Evropské 

unie, s účinkem ode dne zveřejnění normativní části tohoto rozsudku v 

Úředním věstníku Evropské unie; nebo  
b) v jiných zvláštních případech. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 34 odst. 9 9. V případech, na něž se vztahuje odst. 1 písm. b) nebo odstavce 2, 7 a 

8, se rozhodnutí o ZISZ nebo rozhodnutí o ZIPZ mohou dále používat, 

pokud jde o závazné smlouvy založené na daném rozhodnutí a uzavřené 

před pozbytím jeho platnosti nebo před jeho zrušením. Toto prodloužené 

používání neplatí v případech, kdy se rozhodnutí o ZIPZ přijme ohledně 

zboží, které má být vyvezeno.  
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Toto období prodlouženého používání uvedené v prvním pododstavci 

nepřesáhne šest měsíců ode dne, ke kterému pozbylo rozhodnutí o ZISZ 

nebo rozhodnutí o ZIPZ platnosti nebo bylo zrušeno. Opatření uvedené 

v čl. 57 odst. 4 nebo v článku 67 může vyloučit použití uvedeného 

prodlouženého používání nebo stanovit kratší lhůtu. Jedná-li se o 
produkty, pro něž se předkládá potvrzení o dovozu nebo vývozu při 

vyřizování celních formalit, je doba šesti měsíců nahrazena dobou 

platnosti potvrzení.  
 
Aby mohl uplatnit prodloužené používání rozhodnutí o ZISZ nebo 
rozhodnutí o ZIPZ, podá držitel tohoto rozhodnutí žádost celnímu 

orgánu, který rozhodnutí přijal, do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí 

pozbylo platnosti nebo bylo zrušeno, a přitom uvede množství, pro která 

je doba prodlouženého používání požadována, a členský stát nebo 

členské státy, v nichž bude zboží vyúčtováno v rámci období 

prodlouženého používání. Tento celní orgán přijme rozhodnutí o 

prodlouženém používání a neprodleně jej oznámí držiteli, a to nejpozději 

do 30 dnů ode dne, kdy obdrží všechny informace nezbytné pro jeho 

přijetí. 
Čl. 34 odst. 10 10. Komise celním orgánům oznámí případy, kdy:  

a) je pozastaveno přijímání rozhodnutí o ZISZ a rozhodnutí o ZIPZ pro 

zboží, jejichž správné a jednotné sazební zařazení nebo určení původu 

není zajištěno;  
b) je zrušeno pozastavení uvedené v písmeně a). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 34 odst. 11 11. S cílem zajistit správné a jednotné sazební zařazení nebo určení 

původu zboží může Komise přijmout rozhodnutí požadující, aby členské 

státy zrušily rozhodnutí o ZISZ nebo rozhodnutí o ZIPZ. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 35 Ve zvláštních případech přijmou celní orgány na žádost rozhodnutí 

týkající se závazných informací s ohledem na další skutečnosti uvedené 

v hlavě II, na jejichž základě se uplatňují dovozní nebo vývozní cla a 

další opatření stanovená v rámci obchodu se zbožím.  
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 36 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví:  
a) zvláštní případy podle čl. 34 odst. 7 písm. b) a odst. 8 písm. b), pokud 

se mají být zrušena rozhodnutí o ZISZ a rozhodnutí o ZIPZ;  
b) případy podle článku 35, kdy rozhodnutí týkající se závazných 

informací jsou přijímána s ohledem na další skutečnosti, na jejichž 

základě se uplatňují dovozní nebo vývozní cla a další opatření stanovená 

v rámci obchodu se zbožím. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 37 odst. 1 1. Komise stanoví v prováděcích aktech postupy:  
a) pro používání rozhodnutí o ZISZ nebo rozhodnutí o ZIPZ poté, co 

pozbude platnosti nebo je zrušeno, podle čl. 34 odst. 9 třetího 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

pododstavce;  
b) podle kterých Komise podá celním orgánům oznámení v souladu s čl. 

34 odst. 10 písm. a) a b);  
c) pro používání rozhodnutí uvedených v článku 35 a stanovených v 

souladu s čl. 36 písm. b) poté, co pozbydou platnosti;  
d) pro pozastavení rozhodnutí uvedených v článku 35 a stanovených v 

souladu s čl. 36 písm. b) a pro oznámení pozastavení nebo odvolání 

pozastavení celním orgánům. 
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 
Čl. 37 odst. 2 2. Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnutí 

požadující po členských státech zrušení:  
a) rozhodnutí uvedených v čl. 34 odst. 11;  
b) rozhodnutí uvedených v článku 35 a stanovených v souladu s čl. 36 

písm. b).  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 285 odst. 

2.  
 
Pokud má být stanovisko výboru uvedeného v čl. 285 odst. 1 získáno 

písemným postupem, použije se čl. 285 odst. 6. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 38 odst. 1 1. Hospodářský subjekt, který je usazen na celním území Unie a který 

splňuje kritéria stanovená v článku 39, může požádat o status 

oprávněného hospodářského subjektu.  
 
Tento status, který podléhá kontrole, udělí celní orgány případně po 

konzultaci s jinými příslušnými orgány. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 38 odst. 2 2. Status oprávněného hospodářského subjektu spočívá v těchto typech 

povolení:  
a) povolení oprávněného hospodářského subjektu pro celní 

zjednodušení, které umožňuje držiteli využívat některých zjednodušení v 

souladu s celními předpisy; nebo  
b) povolení oprávněného hospodářského subjektu pro bezpečnost a 

zabezpečení, které opravňuje držitele ke zjednodušením týkajícím se 

bezpečnosti a zabezpečení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 38 odst. 3 3. Oba typy povolení uvedené v odstavci 2 lze držet současně.   
 

Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 38 odst. 4 4. Status oprávněného hospodářského subjektu je uznáván celními 

orgány ve všech členských státech, s výhradou článků 39, 40 a 41. 
  

 
Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 38 odst. 5 5. Na základě uznání statusu oprávněného hospodářského subjektu pro 

celní zjednodušení a za předpokladu splnění požadavků pro konkrétní 

typ zjednodušení stanovený v celních předpisech povolí celní orgány 

  
 

Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

danému subjektu využívat výhod plynoucích z tohoto zjednodušení. 

Celní orgány nepřezkoumávají znovu ta kritéria, která již byla 

přezkoumána při udělení statusu oprávněného hospodářského subjektu. 
Čl. 38 odst. 6 6. Oprávněný hospodářský subjekt uvedený v odstavci 2 podléhá 

příznivějšímu zacházení, než je tomu v případě jiných hospodářských 

subjektů, pokud jde o celní kontroly podle typu uděleného povolení, 

včetně menšího počtu fyzických kontrol a kontrol dokumentů. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 38 odst. 7 7. Celní orgány udělí výhody vyplývající ze statusu oprávněného 

hospodářského subjektu osobám usazeným v zemích nebo územích 

mimo celní území Unie, které splňují podmínky a plní povinnosti 

stanovené v příslušných právních předpisech těchto zemí nebo území, 

pokud jsou tyto podmínky a povinnosti uznány Unií jako rovnocenné 

podmínkám a povinnostem uloženým oprávněným hospodářským 

subjektům usazeným na celním území Unie. Takové udělení výhod musí 

být založeno na zásadě vzájemnosti, ledaže by Unie rozhodla jinak, a 

podpořeno mezinárodní dohodou nebo právními předpisy Unie v oblasti 

společné obchodní politiky. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 39 Kritérii pro udělení statusu oprávněného hospodářského subjektu jsou:  
a) žadatel se nedopustil žádného vážného nebo opakovaného porušení 

celních nebo daňových předpisů a nemá žádný záznam, pokud jde o 
závažné trestné činy související s jeho hospodářskou činností;  
b) žadatel prokáže vysokou úroveň kontroly svých operací a toku zboží 

prostřednictvím systému správy obchodních a případně dopravních 

záznamů, umožňující přiměřenou kontrolu ze strany celních úřadů;  
c) finanční solventnost, jež je považována za prokázanou, pokud je 

žadatel v dobré finanční situaci, která mu umožňuje plnit své závazky s 

řádným ohledem na charakteristiky druhu dané podnikatelské činnosti;  
d) pokud jde o povolení podle v čl. 38 odst. 2 písm. a), praktické normy 

pro způsobilost nebo odbornou kvalifikaci, které přímo souvisí s 

vykonávanou činností; a  
e) pokud jde o povolení podle čl. 38 odst. 2 písm. b), odpovídající 

normy bezpečnosti a zabezpečení, které se považují za splněné, pokud 
žadatel prokáže, že uplatňuje odpovídající opatření s cílem zajistit 

bezpečnost a zabezpečení mezinárodního dodavatelského řetězce, včetně 

oblastí kontroly fyzické integrity a kontroly přístupu, logistických 

procesů a nakládání se zvláštními druhy zboží, personálu a identifikace 

obchodních partnerů. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 40 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle 

článku 284 s cílem stanovit:  
a) zjednodušení uvedená v čl. 38 odst. 2 písm. a);  
b) usnadnění uvedená v čl. 38 odst. 2 písm. b);  
c) příznivější zacházení uvedené v čl. 38 odst. 6.  
 

  
 

Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Poznámka 

 

Čl. 41 Komise stanoví v prováděcích aktech podmínky pro uplatňování kritérií 

uvedených v článku 39.  
 
 Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  
 

Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 42 odst. 1 1. Každý členský stát stanoví sankce za porušení celních předpisů. Tyto 

sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
242/2016 
ve znění 
183/2017 

§ 47 odst. 

1 písm. a) až f) 
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 

přestupku tím, že 
a) doveze, vyveze nebo přepraví zboží v rozporu s přímo použitelným 

předpisem Evropské unie 1), 
b) odejme zboží celnímu dohledu v rozporu s přímo použitelným 

předpisem Evropské unie 1), 
c) poruší celní závěru v rozporu s přímo použitelným předpisem 

Evropské unie 1), 
d) přechovává zboží, jehož dovozem nebo tranzitem byl spáchán 

přestupek, 
e) v rozporu s § 10 neuchovává informace po dobu nejméně 10 let, 

nebo 
f) nesplní některou z povinností souvisejících se zadržením zboží 

nebo dopravního prostředku podle § 40 odst. 2. 

PAD  

  242/2016 
ve znění 

183/2017 

§ 47 odst. 2 (2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 

přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie 
a) pro propuštění zboží do celního režimu nebo pro nakládání se 

zbožím, 
1. propuštěným do zvláštního celního režimu, 
2. propuštěným do celního režimu vývozu, 
3. dočasně uskladněným, 
4. pro které bylo zřízeno zástavní právo, nebo 
5. vstupujícím na celní území Evropské unie, vystupujícím z celního 

území Evropské unie nebo předkládaným k celnímu řízení, nebo 
b) pro propuštění zboží do navrhovaného celního režimu za použití 

zjednodušeného celního prohlášení a jiných zjednodušení. 

  

  242/2016 
ve znění 

183/2017  

§ 47 odst. 3 (3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské 

unie 
a) předloží správci cla pozměněný nebo padělaný doklad, 
b) poskytne správci cla nesprávný údaj nebo doklad, nebo 
c) uvede nesprávné údaje v žádosti o vydání osvědčení o původu 

zboží nebo sama osvědčí původ zboží v rozporu s mezinárodní 

smlouvou v oblasti sazebních opatření. 

  

Čl. 42 odst. 2 2. Uplatňují-li se správní sankce, mohou mít mimo jiné jednu z těchto 

forem, případně obě formy:  
a) peněžní pokuta uložená celními orgány, případně včetně narovnání 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Poznámka 

 

použitého namísto trestní sankce; 
b) zrušení, pozastavení nebo změna jakéhokoli povolení, jehož je 

dotyčná osoba držitelem. 
Čl. 42 odst. 3 3. Do 180 dní ode dne použitelnosti tohoto článku stanoveného v 

souladu s čl. 288 odst. 2 sdělí členské státy Komisi platné vnitrostátní 

právní předpisy podle odstavce 1 tohoto článku a neprodleně jí oznamují 

veškeré pozdější změny, které se těchto předpisů dotýkají. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 43 Články 44 a 45 se nepoužijí na opravné prostředky podané s cílem 

prohlásit za neplatné, zrušit nebo změnit rozhodnutí v rámci celních 

předpisů přijaté justičním orgánem nebo celními orgány jednajícími jako 

justiční orgány. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 44 odst. 1 1. Každá osoba má právo podat opravný prostředek proti jakémukoli 

rozhodnutí celních orgánů v rámci celních předpisů, jež se jí přímo a 

osobně dotýká.  
 
Právo na podání opravného prostředku má rovněž každá osoba, která 

požádala celní orgány o rozhodnutí a ve lhůtách uvedených v čl. 22 odst. 

3 neobdržela rozhodnutí o své žádosti. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 44 odst. 2 2. Opravný prostředek lze podat nejméně ve dvou stupních:  
a) nejdříve u celních orgánů, u soudního orgánu nebo u jiných orgánů 

určených k tomuto účelu členskými státy;  
b) následně u vyššího nezávislého orgánu, jímž může být v souladu s 

platnými předpisy členských států soudní orgán nebo rovnocenný 

zvláštní orgán. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 44 odst. 3 3. Opravný prostředek se podává ve členském státě, v němž bylo 

rozhodnutí přijato nebo o ně bylo požádáno. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 44 odst. 4 4. Členské státy zajistí, aby řízení o opravném prostředku umožnilo 

rychlé potvrzení nebo opravu rozhodnutí celních orgánů. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 45 odst. 1 1. Podání opravného prostředku nemá odkladný účinek na výkon 

napadeného rozhodnutí. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 45 odst. 2 2. Celní orgány však přeruší výkon rozhodnutí, a to zcela nebo částečně, 

mají-li odůvodněné pochybnosti, zda je napadené rozhodnutí v souladu s 

celními předpisy, nebo hrozí-li dotyčné osobě nenahraditelná škoda. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 45 odst. 3 3. V případech uvedených v odstavci 2, je-li důsledkem napadeného 

rozhodnutí vyměření dovozního nebo vývozního cla, je přerušení 

výkonu tohoto rozhodnutí podmíněno poskytnutím jistoty, pokud se na 

základě zdokumentovaného posouzení nezjistí, že by taková jistota 

způsobila dlužníkovi vážné hospodářské nebo sociální obtíže. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

     NA  
Čl. 46 odst. 1 1. Celní orgány mohou provádět veškeré celní kontroly, které považují 

za nezbytné.  
 
Celní kontroly mohou zahrnovat zejména kontrolu zboží, odebrání 

242/2016 § 6 odst. 1 (1) V případě důvodného podezření, že poštovní nebo jiná 

zásilka obsahuje zboží, které podléhá celnímu dohledu, může být 

provedena její vnitřní kontrola i v případě, že se na obsah zásilky 

vztahuje listovní tajemství.  

PAD  
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Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

vzorků, ověřování správnosti a úplnosti informací uvedených v 

prohlášení nebo oznámení a existence, pravosti, správnosti a platnosti 

dokladů, přezkum účetnictví hospodářských subjektů a jiných záznamů, 

kontrolu dopravních prostředků, kontrolu zavazadel a jiného zboží 

přepravovaného osobami a provádění úředních šetření a dalších 
podobných činností. 

 

Čl. 46 odst. 2 2. Jiné než namátkové celní kontroly vycházejí především z analýzy 

rizik provedené prostřednictvím elektronického zpracování dat a jejich 

účelem je stanovit a vyhodnotit rizika a vypracovat nezbytná opatření, 

pomocí nichž lze rizikům čelit, a to na základě kritérií vytvořených na 

vnitrostátní úrovni, na úrovni Unie a případně na mezinárodní úrovni. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 46 odst. 3 3. Celní kontroly se provádějí ve společném rámci pro řízení rizik, který 

je založen na výměně informací o rizicích a výsledcích analýz rizik mezi 

celními správami a kterým se stanoví společná kritéria rizik a norem, 

kontrolní opatření a prioritní oblasti kontroly.  
 
Kontrolami, které vycházejí z těchto informací a kritérií, nejsou dotčeny 
další kontroly prováděné v souladu s odstavcem 1 nebo s jinými 

platnými předpisy. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 46 odst. 4 4. Celní orgány provádějí řízení rizik s cílem rozlišovat mezi úrovněmi 

rizik spojených se zbožím, na které se vztahují celní kontroly nebo 

dohled, a s cílem určit, zda a kde se na zboží vztahují konkrétní celní 

kontroly.  
 
Řízení rizik zahrnuje takové činnosti jako shromažďování údajů a 

informací, analýzu a hodnocení rizik, stanovování a provádění opatření a 

pravidelné sledování a přezkoumávání procesu a jeho výsledků, a to na 

základě mezinárodních a vnitrostátních zdrojů a strategií a zdrojů a 

strategií Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 46 odst. 5 5. Celní orgány si předávají informace o rizicích a výsledky analýzy 

rizik, pokud:  
a) celní orgán vyhodnotí rizika jako závažná a vyžadující celní kontrolu 

a z výsledků kontroly vyplyne, že došlo k události vyvolávající rizika;  
b) z výsledků kontroly nevyplývá, že došlo k události vyvolávající 

rizika, avšak dotyčný celní orgán se domnívá, že hrozba představuje 

jinde v Unii vysoké riziko. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 46 odst. 6 6. Při stanovení společných kritérií rizik a norem, kontrolních opatření a 

prioritních oblastí kontroly podle odstavce 3 se zohlední vše následující:  
a) přiměřenost k riziku;  
b) naléhavost nezbytného použití kontrol;  
c) pravděpodobný dopad na obchodní tok, na jednotlivé členské státy a 

na kontrolní zdroje.  

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 46 odst. 7 7. Společná kritéria rizik a normy uvedené v odstavci 3 zahrnují všechny   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

tyto prvky:  
a) popis rizik;  
b) faktory nebo ukazatele rizika, které se použijí pro výběr zboží nebo 

hospodářských subjektů, u nichž se provede celní kontrola;  
c) povahu celních kontrol, které mají celní orgány uskutečnit;  
d) dobu uplatňování celních kontrol uvedených v písmenu c).  

Čl. 46 odst. 8 8. Aniž jsou dotčeny ostatní kontroly běžně prováděné celními orgány, 

zahrnují prioritní oblasti kontroly konkrétní celní režimy, druhy zboží, 

dopravní trasy, druhy dopravních prostředků nebo hospodářské subjekty, 

na které se vztahují zvýšené úrovně analýzy rizik a celních kontrol  

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 47 odst. 1 1. Mají-li být u téhož zboží příslušnými orgány jinými, než jsou celní 

orgány, prováděny kontroly jiné než celní, usilují celní orgány v úzké 

spolupráci s těmito jinými orgány o to, aby tyto kontroly byly pokud 

možno prováděny současně s celními kontrolami a na stejném místě 

(one-stop-shop), přičemž celní orgány zastávají v této oblasti 

koordinační úlohu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 47 odst. 2 2. Je-li to nezbytné pro účely minimalizace rizik a boje proti podvodům, 

mohou si v rámci kontrol stanovených v tomto oddíle celní a jiné 

příslušné orgány vyměňovat mezi sebou a s Komisí údaje, které získaly 

v souvislosti se vstupem, výstupem, tranzitem, pohybem, uskladněním a 

konečným užitím zboží pohybujícího se mezi celním územím Unie a 

zeměmi nebo územími mimo celní území Unie, včetně poštovního 

styku, a v souvislosti s přítomností a pohybem zboží, které není zbožím 

Unie, a zboží propuštěného do režimu konečného užití na celním území 

Unie, jakož i výsledky všech kontrol. Celní orgány a Komise si tyto 

údaje mohou vyměňovat rovněž za účelem zajištění jednotného 

uplatňování celních předpisů. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 48 Po propuštění zboží mohou celní orgány za účelem celních kontrol 

ověřovat správnost a úplnost informací uvedených v celním prohlášení, 

celním prohlášení pro dočasné uskladnění, vstupním souhrnném celním 

prohlášení, výstupním souhrnném celním prohlášení, prohlášení o 

zpětném vývozu nebo oznámení o zpětném vývozu a existenci, pravost, 

správnost a platnost veškerých podkladů a provádět kontrolu účetnictví 

deklaranta a jiných záznamů vztahujících se k operacím s daným zbožím 

nebo k předešlým nebo následným obchodním operacím s týmž zbožím. 

Celní orgány mohou toto zboží rovněž kontrolovat nebo z něj odebrat 

vzorky, je-li jeho kontrola ještě možná.  
 
Tyto kontroly lze provést v prostorách držitele zboží, jeho zástupce nebo 

jiné osoby, která se přímo nebo nepřímo obchodně podílí na uvedených 

operacích, nebo jiné osoby, která má v držení zmíněné doklady a údaje 

pro obchodní účely. 

242/2016 § 5 (1) Daňová kontrola, jejímž předmětem jsou povinnosti podle celních 

předpisů, prováděná v případě kontroly po propuštění zboží, nebo 

kontroly zboží vyjmutého z celního dohledu a zjištěného v průběhu 

kontroly po propuštění zboží je zahájena doručením oznámení o 

zahájení kontroly, ve kterém je vymezen předmět a rozsah kontroly. 

(2) Zpráva o daňové kontrole podle odstavce 1 obsahuje také odkaz 

na oznámení o zahájení kontroly. 

(3) V případě daňové kontroly podle odstavce 1 se za seznámení a 

předložení výsledku kontrolního zjištění kontrolované osobě považuje 

také jeho doručení této osobě. 

(4) Dojde-li v případě daňové kontroly podle odstavce 1 na základě 

vyjádření kontrolované osoby ke změně výsledku kontrolního zjištění, 

seznámí správce cla kontrolovanou osobu s novým výsledkem 
kontrolního zjištění a předloží jí tento výsledek k vyjádření. 

PAD  
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

(5) Daňová kontrola podle odstavce 1 je ukončena doručením 

oznámení o ukončení kontroly, jehož součástí je také zpráva o daňové 

kontrole, podepsaná úřední osobou správce cla. Zpráva o daňové 

kontrole se s kontrolovanou osobou neprojednává. 
Čl. 49 odst. 1 1. Celní kontroly nebo formality týkající se příručních a zapsaných 

zavazadel osob, které uskutečňují buď lety, nebo námořní cesty uvnitř 

Unie, se provádějí pouze v případě, kdy jsou tyto kontroly nebo 
formality stanoveny celními předpisy. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 49 odst. 2 2. Odstavec 1 se použije, aniž jsou dotčeny:  
a) kontroly bezpečnosti a zabezpečení;  
b) kontroly spojené se zákazy nebo omezeními. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 50 odst. 1 1. Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme opatření, která 

zajistí jednotné uplatňování celních kontrol, včetně výměny informací o 

rizicích a analýzy rizik, společných kritérií rizik a norem, kontrolních 
opatření a prioritních oblastí kontroly podle čl. 46 odst. 3. 
 
 Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4.  
 
V závažných a naléhavých případech, které souvisejí s těmito opatřeními 

a které jsou řádně odůvodněny potřebou rychle aktualizovat společný 

rámec pro řízení rizik a přizpůsobit výměnu informací o rizicích a 

analýzy rizik, společná kritéria rizik a norem, kontrolní opatření a 

prioritní oblasti kontroly vývoji rizik, přijme Komise okamžitě platné 

prováděcí akty postupem podle čl. 285 odst. 5.  
 
Má-li být o stanovisku výboru uvedeného v čl. 285 odst. 1 rozhodnuto 

písemným postupem, použije se čl. 285 odst. 6. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 50 odst. 2 2. Komise stanoví v prováděcích aktech přístavy a letiště, kde se celní 

kontroly a formality mají provádět podle článku 49 na:  
 
a) příruční a zapsaná zavazadla osob:  
i) uskutečňujících let letadlem přilétajícím z letiště, jež není letištěm 

Unie, které po mezipřistání na letišti Unie pokračuje na jiné letiště Unie,  
ii) uskutečňujících let letadlem, které po mezipřistání na letišti Unie 

pokračuje na letiště, jež není letištěm Unie,  
iii) vyžívajících námořní dopravu stejným plavidlem, která má na své 

trase místo odplutí, zastávky nebo cílového určení v přístavu, jenž není 

přístavem Unie;  
iv) na palubě rekreačních plavidel a turistických nebo obchodních 

letadel;  
 
b) příruční a zapsaná zavazadla:  

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Poznámka 

 

i) dopravená na letiště Unie na palubě letadla přilétajícího z letiště, jež 

není letištěm Unie, a překládaná na tomto letišti Unie do jiného letadla 

pokračujícího v letu v rámci Unie;  
ii) naložená na letišti Unie do letadla pokračujícího v letu v rámci Unie a 

překládaná na jiném letišti Unie do letadla, jehož místem určení je 

letiště, jež není letištěm Unie. 
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 
Čl. 51 odst. 1 1. Dotyčná osoba uchovává pro účely celních kontrol doklady a 

informace uvedené v čl. 15 odst. 1 po dobu alespoň tří kalendářních let, 

a to jakýmkoli způsobem, který je dostupný a přijatelný pro celní 

orgány.  
 
V případě zboží propuštěného do volného oběhu za podmínek jiných než 

uvedených v třetím pododstavci nebo zboží navrženého v celním 

prohlášení k vývozu počíná lhůta běžet od konce roku, v němž bylo 

přijato celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu 

nebo k vývozu.  
 
V případě zboží propuštěného do volného oběhu bez cla nebo se 

sníženou sazbou dovozního cla na základě jeho konečného užití počíná 

lhůta běžet od konce roku, v němž zboží přestává být předmětem celního 

dohledu.  
 
V případě zboží, které bylo propuštěno do jiného celního režimu, nebo 

zboží v dočasném uskladnění počíná lhůta běžet od konce roku, v němž 

byl daný celní režim vyřízen nebo v němž bylo ukončeno dočasné 

uskladnění. 

242/2016 § 10 Doba pro uchování informací pro účely celní kontroly podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie činí 10 let. 
 

PAD  

Čl. 51 odst. 2 2. Aniž je dotčen čl. 103 odst. 4, zjistí-li se při celní kontrole ve vztahu k 

celnímu dluhu, že je nutno opravit příslušný zápis v účetních dokladech, 

a byla-li o tom dotyčná osoba informována, uchovávají se doklady a 

informace po dobu tří let od uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto 

článku.  
 
Bylo-li podáno odvolání nebo zahájeno soudní řízení, uchovávají se 

doklady a informace po dobu stanovenou v odstavci 1, nebo do ukončení 

odvolacího či soudního řízení, a to podle toho, která situace nastane 

později. 

242/2016 § 10 Doba pro uchování informací pro účely celní kontroly podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie činí 10 let. 
 

PAD  

Čl. 52 odst. 1 1. Celní orgány si neúčtují poplatky za provádění celních kontrol nebo 

jakýchkoli jiných úkonů podle celních předpisů v úředních hodinách 

příslušných celních úřadů. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 52 odst. 2 2. Celní orgány si mohou účtovat poplatky nebo mohou požadovat 242/2016 § 14 odst. 2 (2) Pokud je celní řízení na žádost prováděno mimo prostor správce PAD  
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úhradu vzniklých nákladů za poskytování zvláštních služeb, zejména za:  
a) požadovanou přítomnost zaměstnanců celních správ mimo stanovené 

úřední hodiny nebo jejich požadovanou přítomnost v jiných prostorách, 

než jsou prostory celní správy;  
b) analýzy nebo znalecké zprávy o zboží a poštovní poplatky za vrácení 

zboží žadateli, zejména v souvislosti s rozhodnutími přijatými podle 

článku 33 nebo s poskytováním informací podle čl. 14 odst. 1;  
c) kontroly zboží nebo odběry vzorků za účelem ověření nebo zničení 

zboží, při kterých vznikají jiné náklady než náklady spojené s prací 

zaměstnanců celních správ;  
d) výjimečná kontrolní opatření, jsou-li nutná s ohledem na povahu 
zboží nebo na možné riziko. 

cla nebo celní prostor anebo mimo úřední hodiny správce cla pro 

veřejnost, nese náklady spojené s takto provedeným řízením ten, kdo 

o něj požádal. 

Čl. 53 odst. 1 1. Příslušné orgány zveřejní nebo zpřístupní na internetu směnný kurz, 

který se použije v případě, že je nutné provést přepočet měny na základě 

jednoho z těchto důvodů:  
a) faktory, na jejichž základě je určována celní hodnota zboží, jsou 

vyjádřeny v jiné měně, než je měna členského státu, ve které se celní 

hodnota určuje;  
b) hodnota eura v národních měnách je požadována pro účely sazebního 

zařazení zboží a výše dovozního nebo vývozního cla, včetně 

hodnotových prahů ve společném celním sazebníku.  

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 53 odst. 2 2. Je-li přepočet měny nutný z důvodů jiných než uvedených v odstavci 

1, hodnota eura v národních měnách, jež má být použita v rámci celních 

předpisů, se stanoví alespoň jednou ročně. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 54 Komise stanoví v prováděcích aktech pravidla pro přepočet měn pro 

účely uvedené v čl. 53 odst. 1 a 2.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 55 odst. 1 1. Není-li stanoveno jinak, a pokud je v celních předpisech stanovena 

lhůta, datum nebo termín, nelze tuto lhůtu prodloužit nebo zkrátit a toto 

datum nebo tento termín nelze odložit ani přesunout. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 55 odst. 2 2. S výjimkou případů stanovených celními předpisy se použijí pravidla 

pro lhůty, data a termíny stanovená v nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 

1182/71 ze dne 3. června 1971, kterými se určují pravidla pro lhůty, data 

a termíny 14). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 56 odst. 1 1. Splatné dovozní a vývozní clo vychází ze společného celního 

sazebníku.  
 
Další opatření stanovená ve zvláštních předpisech Unie upravujících 

obchod se zbožím se případně uplatní podle sazebního zařazení tohoto 

zboží. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 56 odst. 2 2. Společný celní sazebník obsahuje všechny tyto prvky:    Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

a) kombinovanou nomenklaturu zboží, která je stanovena v nařízení 

(EHS) č. 2658/87;  
b) jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je plně nebo částečně založena 

na kombinované nomenklatuře nebo k ní přidává další členění a která je 

stanovena zvláštními předpisy Unie, jež upravují uplatňování sazebních 

opatření při obchodu se zbožím;  
c) smluvní nebo běžná všeobecná cla pro zboží, které je zahrnuto do 

kombinované nomenklatury;  
d) preferenční sazební opatření obsažená v dohodách, které Unie 

uzavřela s určitými zeměmi či územími mimo celní území Unie nebo se 

skupinami takových zemí či území;  
e) preferenční sazební opatření přijatá jednostranně Unií vůči některým 

zemím či územím mimo celní území Unie nebo skupinám takových 

zemí či území;  
f) autonomní opatření, na jejichž základě lze clo u určitého zboží snížit 

nebo zboží od cla osvobodit;  
g) zvýhodněné sazební zacházení stanovené pro určité zboží z důvodu 

jeho povahy nebo na základě jeho konečného užití v rámci opatření 

uvedených v písmenech c) až f) nebo v písmenu h);  
h) jiná sazební opatření vyplývající ze zemědělských nebo obchodních 

nebo jiných právních předpisů Unie. 
Čl. 56 odst. 3 3. Splňuje-li dané zboží podmínky obsažené v opatřeních stanovených v 

odst. 2 písm. d) až g), použijí se na žádost deklaranta opatření uvedená v 

těchto ustanoveních místo opatření uvedených v odst. 2 písm. c). Jsou-li 
dodrženy lhůty a splněny podmínky stanovené v příslušném opatření 

nebo v kodexu, může být taková žádost podána se zpětnou účinností. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 56 odst. 4 4. Je-li použití opatření uvedených v odst. 2 písm. d) až g) nebo 
osvobození od opatření podle odst. 2 písm. h) omezeno na určitý objem 

dovozů nebo vývozů, přestanou být opatření nebo osvobození v případě 

celních kvót uplatňována od okamžiku, kdy je dosaženo stanoveného 

objemu dovozů nebo vývozů.  
 
V případě celních stropů přestanou být tato opatření nebo osvobození od 

nich na základě právního aktu Unie uplatňována. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 56 odst. 5 5. Propuštění zboží, na něž se vztahují opatření uvedená v odstavcích 1 a 

2, do volného oběhu nebo jeho vývoz mohou podléhat dohledu. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 57 odst. 1 1. Pro účely společného celního sazebníku spočívá sazební zařazení 

zboží v určení jedné podpoložky nebo dalšího členění kombinované 

nomenklatury, do níž má být toto zboží zařazeno. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 57 odst. 2 2. Pro účely nesazebních opatření spočívá sazební zařazení zboží v 

určení jedné podpoložky nebo dalšího členění kombinované 

nomenklatury nebo jakékoli jiné nomenklatury, která je zcela nebo 
částečně založena na kombinované nomenklatuře nebo k ní přidává další 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

členění a která je stanovena právními předpisy Unie a do níž má být 

uvedené zboží zařazeno. 
Čl. 57 odst. 3 3. Podpoložka nebo další členění určené podle odstavců 1 a 2 se použijí 

pro účely uplatňování opatření souvisejících s danou podpoložkou. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 57 odst. 4 4. Komise může přijmout opatření s cílem určit sazební zařazení zboží 

podle odstavců 1 a 2. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 58 odst. 1 1. Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme opatření týkající se 

jednotné správy celních kvót a celních stropů uvedených v čl. 56 odst. 4 

a řízení dohledu nad propuštěním zboží do volného oběhu nebo nad jeho 
vývozem, jak je uvedeno v čl. 56 odst. 5. 
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 58 odst. 2 2. Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme opatření uvedená v 

čl. 57 odst. 4. 
 
 Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4.  
 
V závažných a naléhavých případech, které souvisejí s těmito opatřeními 

a které jsou řádně odůvodněny potřebou rychle zajistit správné a 

jednotné používání kombinované nomenklatury, přijme Komise 

okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 285 odst. 5.  
 
Má-li být o stanovisku výboru uvedeného v čl. 285 odst. 1 rozhodnuto 

písemným postupem, použije se čl. 285 odst. 6. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 59 Články 60 a 61 stanoví pravidla pro určení nepreferenčního původu 

zboží pro účely použití:  
a) společného celního sazebníku, s výjimkou opatření uvedených v čl. 

56 odst. 2 písm. d) a e);  
b) jiných než sazebních opatření stanovených zvláštními předpisy Unie 
upravujícími obchod se zbožím; a  
c) jiných opatření Unie týkajících se původu zboží. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 60 odst. 1 1. Zboží zcela získané v jediné zemi nebo na jediném území se považuje 

za zboží pocházející z této země nebo z tohoto území. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 60 odst. 2 2. Zboží, na jehož výrobě se podílí více než jedna země nebo jedno 

území, se považuje za zboží pocházející ze země nebo území, kde došlo 

k jeho poslednímu podstatnému hospodářsky odůvodněnému zpracování 

nebo opracování, které bylo provedeno v podnicích k tomu vybavených 

a které vyústilo v nový výrobek nebo představuje důležitý stupeň 

výroby. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 61 odst. 1 1. Je-li původ uveden podle celních předpisů v celním prohlášení, 

mohou celní orgány vyžadovat, aby deklarant původ zboží prokázal. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



        VIII. – Celní zákon II                                             
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32013R0952.doc      str. 31 z 107   

Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Čl. 61 odst. 2 2. Je-li původ zboží prokázán podle celních předpisů nebo jiných 

zvláštních předpisů Unie, mohou celní orgány v případě odůvodněných 

pochybností požadovat dodatečné doklady prokazující, že je původ 

stanoven v souladu s příslušnými právními předpisy Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 61 odst. 3 3. Je-li to nezbytné z hlediska obchodu, může být dokument prokazující 

původ vydán v Unii v souladu s pravidly původu platnými v zemi určení 

nebo na území určení nebo jakoukoli jinou metodou pro určení země, v 

níž bylo zboží zcela získáno nebo v níž došlo k jeho poslednímu 

podstatnému zpracování. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 62 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví pravidla, podle nichž se 

zboží, u něhož je nezbytné určit nepreferenční původ pro účely použití 

opatření Unie uvedených v článku 59, považuje za zcela získané v jedné 

zemi nebo na jediném území nebo za zboží, k jehož poslednímu 

podstatnému hospodářsky odůvodněnému zpracování nebo opracování, 

které bylo provedeno v podnicích k tomu vybavených a které vyústilo v 

nový výrobek nebo představuje důležitý stupeň výroby, došlo v jedné 

zemi nebo na jediném území, podle článku 60. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 63 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro prokazování a 

ověřování původu podle článku 61.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 64 odst. 1 1. S cílem využít opatření uvedených v čl. 56 odst. 2 písm. d) nebo e) 

nebo nesazebních preferenčních opatření musí být zboží v souladu s 
pravidly preferenčního původu uvedenými v odstavcích 2 až 5 tohoto 

článku. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 64 odst. 2 2. V případě zboží, na které se vztahují preferenční opatření obsažená v 

dohodách, které Unie uzavřela s určitými zeměmi či územími mimo 

celní území Unie nebo se skupinami takových zemí či území, se pravidla 

preferenčního původu stanoví v těchto dohodách. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 64 odst. 3 3. V případě zboží, na které se vztahují preferenční opatření přijatá 

jednostranně Unií vůči určitým zemím či územím mimo celní území 

Unie nebo skupinám takových zemí či území vyjma těch, které jsou 

uvedeny v odstavci 5, přijme Komise opatření, kterými se stanovují 

pravidla preferenčního původu.  
 
Tato pravidla vycházejí z kritéria, že je zboží zcela získáno, nebo z 

kritéria, že zboží je výsledkem dostatečného zpracování nebo 

opracování. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 64 odst. 4 4. V případě zboží, na které se vztahují preferenční opatření uplatňovaná 

v rámci obchodu mezi celním územím Unie a Ceutou a Melillou 

obsažená v protokolu č. 2 k aktu o přistoupení z roku 1985, se pravidla 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

preferenčního původu přijmou postupem podle článku 9 uvedeného 

protokolu. 
Čl. 64 odst. 5 5. V případě zboží, na které se vztahují preferenční opatření obsažená v 

preferenčních dohodách ve prospěch zámořských zemí a území 

přidružených k Unii, se pravidla o preferenčním původu přijmou v 

souladu s článkem 203 Smlouvy o fungování EU. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 64 odst. 6 6. Komise může z vlastního podnětu nebo na žádost země či území, na 

které se vztahuje preferenční režim, povolit této zemi nebo území na 

některé zboží dočasnou odchylku z pravidel preferenčního původu 

uvedených v odstavci 3.  
 
Dočasná odchylka musí být odůvodněna jedním z těchto důvodů:  
a) vnitřní nebo vnější faktory zemi nebo území, na které se vztahuje 

preferenční režim, dočasně brání v možnosti dodržovat pravidla 

preferenčního původu;  
b) země nebo území, na které se vztahuje preferenční režim, požaduje 

čas na přípravu na dodržování těchto pravidel.  
 
Žádost o odchylku podá dotčená země nebo území, na které se vztahuje 

preferenční režim, v písemné podobě Komisi. V žádosti uvede důvody 

podle druhého pododstavce, proč o odchylku žádá, a přiloží vhodné 

podklady.  
 
Dočasná odchylka je omezena na dobu trvání účinků vnitřních nebo 

vnějších faktorů, které ji odůvodňují, nebo na dobu, kterou daná země 

nebo území, na které se vztahuje preferenční režim, potřebuje k zajištění 

dodržování pravidel.  
 
V případě, že je odchylka povolena, dotčená země nebo území, na které 

se vztahuje preferenční režim, dodržuje veškeré stanovené požadavky, 

pokud jde o informace, které mají být poskytovány Komisi ohledně 

využívání odchylky a řízení množství, na něž byla odchylka povolena. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 65 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví pravidla preferenčního 

původu podle čl. 64 odst. 3. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 66 Komise stanoví v prováděcích aktech:  
a) postupy podle čl. 64 odst. 1'umožňující zavedení preferenčního 

původu zboží v Unii;  
b) opatření, kterým se dané zemi nebo území, na které se vztahuje 

preferenční režim, uděluje dočasná odchylka podle čl. 64 odst. 6.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Čl. 67 Komise může přijímat opatření k určení původu konkrétních druhů 

zboží v souladu s pravidly původu, která se na tato zboží vztahují. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 68 Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme opatření uvedená v 

článku 67. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem 

podle čl. 285 odst. 4. 
 
V závažných a naléhavých případech, které souvisejí s těmito opatřeními 

a které jsou řádně odůvodněny potřebou rychle zajistit správné a 

jednotné uplatňování pravidel původu, přijme Komise okamžitě 

použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 285 odst. 5.  
 
Má-li být o stanovisku výboru uvedeného v čl. 285 odst. 1 rozhodnuto 

písemným postupem, použije se čl. 285 odst. 6. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 69 Celní hodnota zboží pro účely použití společného celního sazebníku a 

nesazebních opatření stanovených ve zvláštních předpisech Unie 

upravujících obchod se zbožím se určuje v souladu s články 70 a 74. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 70 odst. 1 1. Prvotním podkladem pro určení celní hodnoty zboží je převodní 

hodnota, tj. cena, která byla nebo má být skutečně zaplacena za zboží 

prodané pro vývoz na celní území Unie, případně upravená. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 70 odst. 2 2. Cenou, která byla nebo má být za zboží skutečně zaplacena, se rozumí 

částka celkové platby, která byla nebo má být uskutečněna mezi 

kupujícím a prodávajícím nebo mezi kupujícím a třetí stranou ve 

prospěch prodávajícího za dovážené zboží a která zahrnuje veškeré 

platby, které byly nebo mají být uskutečněny jako podmínka prodeje 

dováženého zboží. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 70 odst. 3 3. Převodní hodnota se uplatní, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:  
 
a) nejsou stanovena žádná omezení, pokud jde o nakládání se zbožím 

nebo jeho použití ze strany kupujícího, s výjimkou kteréhokoli z těchto 

omezení, která  
i) jsou uložena nebo vyžadována právními předpisy nebo veřejnými 

orgány v Unii,  
ii) omezují zeměpisnou oblast, v níž může být zboží přeprodáváno,  
iii) neovlivňují podstatně celní hodnotu zboží;  
 
b) prodej nebo cena nepodléhají podmínkám nebo plněním, jejichž 

hodnotu nelze ve vztahu ke zboží, které je ohodnocováno, určit;  
 
c) žádná část výnosu z jakéhokoliv přeprodeje, nakládání se zbožím 

nebo použití zboží kupujícím nepřipadne přímo ani nepřímo 

prodávajícímu, kromě případů, kdy lze provést přiměřenou úpravu; a  
 
d) kupující a prodávající nejsou ve vzájemném spojení, nebo jejich vztah 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

neovlivnil cenu. 
Čl. 71 odst. 1 1. Při určování celní hodnoty podle článku 70 se k ceně, která byla nebo 

má být za dovážené zboží skutečně zaplacena, připočítají:  
 
a) níže uvedené položky, pokud jsou hrazeny kupujícím, avšak nejsou 

zahrnuty v ceně, která byla nebo má být skutečně zaplacena:  
i) provize a odměny za zprostředkování, s výjimkou nákupních provizí;  
ii) náklady na nádoby, které se pro celní účely považují za součást 

daného zboží;  
iii) náklady na balení zahrnující jak práci, tak materiál; a  
 
b) hodnota, vhodným způsobem rozvržená, níže uvedeného zboží a 

služeb, pokud je kupující poskytuje přímo nebo nepřímo zdarma nebo za 
sníženou cenu pro použití při výrobě nebo prodeji k vývozu dováženého 

zboží v rozsahu, v jakém tato hodnota nebyla zahrnuta do ceny, která 

byla nebo má být skutečně zaplacena:  
i) materiály, součástky, díly a podobné položky obsažené v dováženém 
zboží;  
ii) nářadí, matrice, slévačské formy a podobné položky použité k výrobě 

dováženého zboží;  
iii) materiál spotřebovaný k výrobě dováženého zboží; a 
iv) technologie, vývoj, umělecká práce, design a plány a nákresy 

provedené mimo Unii a nezbytné pro výrobu dováženého zboží;  
 
c) poplatky za užívání práv a licenční poplatky týkající se hodnoceného 

zboží, které musí přímo nebo nepřímo uhradit kupující jako podmínku 

prodeje hodnoceného zboží, pokud tyto poplatky za užívání práv nebo 

licenční poplatky nejsou zahrnuty v ceně, která byla nebo má být 

skutečně zaplacena;  
 
d) hodnota jakékoli části výnosu z případného přeprodeje, převodu nebo 

použití dovezeného zboží, která připadne přímo nebo nepřímo 

prodávajícímu; a  
 
e) níže uvedené náklady vzniklé před tím, než se zboží dostalo na místo, 

kde vstoupilo na celní území Unie:  
i) náklady na dopravu a pojištění dováženého zboží; a  
ii) náklady na nakládku, vykládku a manipulaci spojené s dopravou 

dováženého zboží. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 71 odst. 2 2. Každá položka, která bude na základě odstavce 1 připočtena k ceně, 

která byla nebo má být skutečně zaplacena, vychází výlučně z údajů, 

které jsou objektivní a měřitelné. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 71 odst. 3 3. Při určování celní hodnoty se k ceně, která byla nebo má být skutečně   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

zaplacena, nepřipočtou žádné jiné položky než ty, které jsou stanoveny v 

tomto článku. 
Čl. 72 Při určování celní hodnoty podle článku 70 se nezahrnuje žádná z těchto 

položek:  
 
a) náklady na dopravu dováženého zboží po jeho vstupu na celní území 

Unie;  
 
b) poplatky za stavbu, instalaci, montáž, údržbu nebo technickou pomoc 

vzniklé po vstupu dováženého zboží jako například průmyslových 

zařízení, strojů či vybavení na celní území Unie;  
 
c) úroky z finančního ujednání uzavřeného kupujícím a vztahujícího se 

na nákup dováženého zboží bez ohledu na to, zda finanční prostředky 

poskytuje prodávající nebo jiná osoba, jestliže bylo financování 

dohodnuto písemně a jestliže může kupující, bude-li o to požádán, 

prokázat, že jsou splněny tyto podmínky:  
i) toto zboží je skutečně prodáváno za cenu deklarovanou jako cena, 

která byla nebo má být skutečně zaplacena;  
ii) požadovaná úroková sazba nepřevyšuje obvyklou úrokovou sazbu 

uplatňovanou v dané zemi při podobných operacích v okamžiku, kdy k 

finanční úhradě dochází;  
 
d) poplatky spojené s právem reprodukovat dovážené zboží v Unii;  
 
e) nákupní provize;  
 
f) dovozní cla nebo jiné poplatky splatné v Unii při dovozu nebo prodeji 

zboží;  
 
g) aniž je dotčen čl. 71 odst. 1 písm. c), platby uskutečněné kupujícím za 

právo distribuovat nebo přeprodávat dovážené zboží, jestliže tyto platby 

nejsou podmínkou prodeje dováženého zboží určeného k vývozu do 

Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 73 Celní orgány mohou na žádost povolit, aby byly na základě specifických 

kritérií stanoveny níže uvedené částky, nejsou-li tyto částky vyčíslitelné 

ke dni přijetí celního prohlášení:  
a) částky, které mají být zahrnuty do celní hodnoty v souladu s čl. 70 

odst. 2; a  
b) částky podle článků 71 a 72. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 74 odst. 1 1. Nemůže-li být celní hodnota zboží určena podle článku 70, pokračuje 

se postupně podle odst. 2 písm. a) až d), přičemž se celní hodnota zboží 

určí podle prvního z těchto písmen, podle nějž ji lze určit. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Poznámka 

 

 
Na žádost deklaranta se pořadí uplatnění písmen c) a d) odstavce 2 

obrátí. 
Čl. 74 odst. 2 2. Celní hodnotou podle odstavce 1 je:  

 
a) převodní hodnota u stejného zboží prodávaného pro vývoz na celní 

území Unie a vyváženého ve stejnou dobu nebo přibližně ve stejnou 

dobu jako zboží, které je ohodnocováno;  
 
b) převodní hodnota u podobného zboží prodávaného pro vývoz na celní 

území Unie a vyváženého ve stejnou dobu nebo přibližně ve stejnou 

dobu jako zboží, které je ohodnocováno;  
 
c) hodnota založená na jednotkové ceně, za kterou se dovážené zboží 

nebo stejné nebo podobné dovážené zboží prodává na celním území 

Unie v největším úhrnném množství osobám, kterou nejsou ve 
vzájemném spojení s prodávajícími; nebo  
 
d) vypočtená hodnota sestávající ze součtu těchto položek:  
i) nákladů na materiál a výrobu nebo jiné zpracování provedené při 

produkci dováženého zboží, nebo hodnota těchto položek;  
ii) částky představující zisk a všeobecné výdaje ve výši, kterou 

producenti v zemi vývozu obvykle zahrnují do prodeje zboží téže 

povahy nebo téhož druhu jako hodnocené zboží určené k vývozu do 

Unie;  
iii) nákladů na položky uvedené v čl. 71 odst. 1 písm. e) nebo jejich 

hodnoty. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 74 odst. 3 3. Nemůže-li být celní hodnota určena podle odstavce 1, určí se na 

základě údajů dostupných na celním území Unie s použitím přiměřených 

prostředků slučitelných se zásadami a obecnými ustanoveními:  
a) dohody o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu,  
b) článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu,  
c) této kapitoly. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 75 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví podmínky pro udělování 

povolení podle čl. 73. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 76 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro:  
a) určování celní hodnoty v souladu s čl. 70 odst. 1 a 2 a články 71 a 72, 

včetně pravidel pro úpravu ceny, která byla nebo má být skutečně 

zaplacena;  
b) uplatňování podmínek podle čl. 70 odst. 3;  
c) určování celní hodnoty podle čl. 74.  
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Poznámka 

 

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 
Čl. 77 odst. 1 1. Celní dluh při dovozu vzniká v okamžiku, kdy je zboží, které není 

zbožím Unie a které podléhá dovoznímu clu, propuštěno do jednoho z 

těchto celních režimů:  
a) propuštění do volného oběhu, včetně propuštění podle ustanovení o 

konečném užití;  
b) dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 77 odst. 2 2. Celní dluh vzniká okamžikem přijetí celního prohlášení.   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
Čl. 77 odst. 3 3. Dlužníkem je deklarant. V případě nepřímého zastupování je 

dlužníkem také osoba, na jejíž účet je celní prohlášení činěno.  
 
Je-li celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do některého z 

režimů uvedených v odstavci 1 učiněno na základě údajů, v jejichž 

důsledku nebyly dovozní clo nebo jeho část vybrány, je osoba, která 

poskytla údaje nezbytné pro vyhotovení celního prohlášení a která si 

byla nebo měla být vědoma, že údaje nejsou pravdivé, rovněž 

považována za dlužníka. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 78 odst. 1 1. Platí-li zákaz vracet dovozní clo nebo přiznávat osvobození od 

dovozního cla pro nepůvodní zboží, které bylo použito při výrobě 

produktů, pro něž je vydán nebo vystaven doklad o původu v rámci 

preferenčních dohod mezi Unií a některými zeměmi či územími mimo 

celní území Unie nebo skupinami těchto zemí či území, vzniká u tohoto 

nepůvodního zboží celní dluh při dovozu v okamžiku přijetí prohlášení o 

zpětném vývozu v souvislosti s dotyčnými produkty. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 78 odst. 2 2. Vznikne-li celní dluh podle odstavce 1, vyměří se částka dovozního 

cla odpovídající tomuto dluhu za stejných podmínek jako v případě 

celního dluhu, který by vznikl, kdyby ve stejný den bylo přijato celní 

prohlášení s návrhem na propuštění nepůvodního zboží použitého při 

výrobě dotyčných výrobků do volného oběhu za účelem ukončení 

režimu aktivního zušlechťovacího styku. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 78 odst. 3 3. Použije se čl. 77 odst. 2 a 3. V případě zboží, které není zbožím Unie 

podle článku 270, je však dlužníkem osoba podávající prohlášení o 

zpětném vývozu. V případě nepřímého zastupování je dlužníkem také 

osoba, na jejíž účet je celní prohlášení podáváno. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 79 odst. 1 1. U zboží podléhajícího dovoznímu clu vzniká celní dluh při dovozu 

nesplněním:  
a) některé z povinností stanovených v celních předpisech pro vstup 

zboží, které není zbožím Unie, na celní území Unie, pro jeho odnětí 

celnímu dohledu nebo pro pohyb, zušlechtění, uskladnění, dočasné 

uskladnění, dočasné použití zboží nebo nakládání s tímto zbožím na 

tomto území;  
b) některé z povinností stanovených v celních předpisech upravujících 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

konečné užití zboží na celním území Unie;  
c) podmínky, na jejímž základě může být zboží, které není zbožím Unie, 

propuštěno do celního režimu nebo mu může být přiznáno osvobození 

od cla či snížená sazba dovozního cla podle jeho konečného užití. 
Čl. 79 odst. 2 2. Celní dluh vzniká:  

a) okamžikem, kdy povinnost, jejímž nesplněním vzniká celní dluh, není 

plněna nebo přestala být plněna nebo  
b) okamžikem, kdy je přijato celní prohlášení za účelem propuštění 

zboží do celního režimu, zjistí-li se následně, že podmínka, na základě 

které může být zboží propuštěno do daného celního režimu nebo mu 

může být přiznáno osvobození od cla či snížená sazba dovozního cla 

podle jeho konečného užití, nebyla ve skutečnosti splněna. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 79 odst. 3 3. V případech uvedených v odst. 1 písm. a) a b) je dlužníkem:  
a) každá osoba, která měla splnit dané povinnosti;  
b) každá osoba, která si byla vědoma nebo si měla být vědoma, že 

nebyla splněna povinnost podle celních předpisů, a která jednala na účet 

osoby, jež byla povinna splnit tuto povinnost, nebo která se zúčastnila 

úkonu, jenž vedl k nesplnění této povinnosti;  
c) každá osoba, která získala nebo držela dotyčné zboží a v okamžiku 

získání nebo přijetí zboží si byla nebo měla být vědoma, že nebyla 

splněna povinnost podle celních předpisů. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 79 odst. 4 4. V případech uvedených v odst. 1 písm. c) je dlužníkem osoba, která 

má splnit podmínky, na jejichž základě je zboží propuštěno do celního 

režimu, nebo podmínky celního prohlášení pro zboží propuštěné do 

tohoto celního režimu nebo podmínky, na jejichž základě může být 

zboží přiznáno osvobození od cla či snížená sazba dovozního cla podle 

jeho konečného užití. 
 
Je-li celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do některého z 

celních režimů uvedených v odst. 1 písm. c) učiněno a jsou-li celním 

orgánům poskytnuty jakékoli informace požadované podle celních 

předpisů upravujících podmínky, na základě kterých může být zboží 

propuštěno do uvedeného celního režimu, a v důsledku toho nebyly 

dovozní clo nebo jeho část vybrány, je dlužníkem také osoba, která 

poskytla údaje nezbytné pro vyhotovení celního prohlášení a která 

věděla nebo měla vědět, že tyto údaje nejsou pravdivé. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 80 odst. 1 1. Vznikne-li podle čl. 79 odst. 1 celní dluh u zboží propuštěného do 

volného oběhu se sníženou sazbou dovozního cla podle konečného užití 

zboží, odečte se částka dovozního cla zaplacená při propuštění zboží do 

volného oběhu od částky dovozního cla odpovídající celnímu dluhu.  
 
Ustanovení prvního pododstavce se použije, jestliže celní dluh vznikl u 

zbytků a odpadu po zničení předmětného zboží. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Poznámka 

 

Čl. 80 odst. 2 2. Vznikne-li podle čl. 79 odst. 1 celní dluh u zboží, které bylo 

propuštěno do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od 

dovozního cla, odečte se částka dovozního cla zaplacená v rámci 

částečného osvobození od částky dovozního cla odpovídající celnímu 

dluhu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 81 odst. 1 1. Celní dluh při vývozu vzniká v okamžiku, kdy je zboží podléhající 

vývoznímu clu propuštěno do režimu vývozu nebo do režimu pasivního 

zušlechťovacího styku. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 81 odst. 2 2. Celní dluh vzniká okamžikem přijetí celního prohlášení.   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
Čl. 81 odst. 3 3. Dlužníkem je deklarant. V případě nepřímého zastupování je 

dlužníkem také osoba, na jejíž účet je celní prohlášení činěno.  
 
Je-li celní prohlášení učiněno na základě údajů, v jejichž důsledku 

nebyly vývozní clo nebo jeho část vybrány, je osoba, která poskytla 

údaje požadované pro vyhotovení celního prohlášení a která si byla nebo 

měla být vědoma, že údaje nejsou pravdivé, rovněž považována za 

dlužníka. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 82 odst. 1 1. U zboží podléhajícího dovoznímu clu vzniká celní dluh při dovozu 

nesplněním:  
a) některé z povinností stanovených v celních předpisech pro výstup 

zboží;  
b) podmínek, za nichž bylo povoleno, aby zboží opustilo celní území 

Unie s úplným nebo částečným osvobozením od vývozního cla. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 82 odst. 2 2. Celní dluh vzniká:  
a) okamžikem, kdy zboží skutečně opustilo celní území Unie bez 

celního prohlášení;  
b) okamžikem, kdy je zboží dodáno na jiné místo určení, než na které se 

vztahuje povolení, na jehož základě může zboží opustit celní území Unie 

s úplným nebo částečným osvobozením od vývozního cla;  
c) nemohou-li celní orgány okamžik uvedený v písmenu b) určit, 

uplynutím lhůty stanovené pro předložení dokladu o tom, že byly 

splněny podmínky opravňující k přiznání tohoto osvobození. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 82 odst. 3 3. V případech uvedených v odst. 1 písm. a) je dlužníkem:  
a) každá osoba, která měla splnit danou povinnost;  
b) každá osoba, která si byla vědoma nebo si měla být vědoma, že daná 

povinnost nebyla splněna, a která jednala na účet osoby, jež byla 

povinna splnit tuto povinnost; 
c) každá osoba, která se zúčastnila úkonu, jenž vedl k nesplnění 

povinnosti a která si byla vědoma nebo si měla být vědoma, že celní 

prohlášení nebylo podáno, ačkoli mělo být. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 82 odst. 4 4. V případech uvedených v odst. 1 písm. b) je dlužníkem každá osoba, 

která má splnit podmínky, za nichž bylo povoleno, aby zboží opustilo 
celní území Unie s částečným nebo úplným osvobozením od vývozního 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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cla. 
Čl. 83 odst. 1 1. Celní dluh při dovozu nebo vývozu vzniká i v případě, že se na zboží 

vztahují jakékoli zákazy nebo omezení dovozu nebo vývozu. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 83 odst. 2 2. Celní dluh však nevzniká v případě:  
a) protiprávního vstupu padělaných peněz na celní území Unie;  
b) vstupu omamných a psychotropních látek na celní území Unie, a to 

látek jiných než těch, které jsou pod přísným dohledem příslušných 

orgánů za účelem jejich použití pro lékařské a vědecké účely. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 83 odst. 3 3. Pro účely sankcí za porušení celních předpisů se však má za to, že 

celní dluh vznikl, je-li podle právních předpisů členského státu dovozní 

nebo vývozní clo nebo existence celního dluhu základem pro vyměření 

sankcí. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 84 Odpovídá-li za zaplacení částky dovozního nebo vývozního cla 

odpovídající jednomu celnímu dluhu více osob, odpovídají společně a 

nerozdílně za zaplacení uvedené částky. 

9937 § 24 odst. 1 a 2 (1) Clo lze doměřit všem osobám, které odpovídají za clo společně 

a nerozdílně. 
(2) Správce cla může doměřit clo na základě celní kontroly, která byla 
provedena vůči jedné z osob, které odpovídají za celní dluh společně 

a nerozdílně. 

PAD  

Čl. 85 odst. 1 1. Částka dovozního nebo vývozního cla se stanoví na základě pravidel 

pro výpočet cla, která se na dané zboží vztahovala v okamžiku, kdy celní 

dluh u tohoto zboží vznikl. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 85 odst. 2 2. Není-li možné přesně určit okamžik, kdy celní dluh vznikl, má se za 

to, že vznikl v době, kdy celní orgány zjistí, že se zboží nachází v 

situaci, za níž vzniká celní dluh.  
 
Pokud však informace dostupné celní orgánům umožňují určit, že celní 

dluh vznikl před tímto zjištěním, má se za to, že celní dluh vznikl v 

nejzazším časovém okamžiku, který může být určen jako situace, v níž 

celní dluh vzniká. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 86 odst. 1 1. Pokud u zboží, jež bylo propuštěno do celního režimu nebo dočasně 

uskladněno, vznikly na celním území Unie náklady spojené s 

uskladněním nebo obvyklými formami manipulace, tyto náklady nebo 

navýšení hodnoty se při výpočtu částky dovozního cla nezohlední, 

jestliže deklarant tyto náklady dostatečným způsobem prokáže.  
 
Celní hodnota, množství, povaha a původ zboží, které není zbožím Unie 

a které bylo použito při operacích, se však při výpočtu částky dovozního 

cla zohledňují. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 86 odst. 2 2. Dojde-li u zboží, které bylo propuštěno do celního režimu, na celním 

území Unie v důsledku obvyklých forem manipulace ke změně 

sazebního zařazení, použije se na zboží propuštěné do tohoto režimu na 

žádost deklaranta původní sazební zařazení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 86 odst. 3 3. Vznikne-li u zušlechtěných výrobků v důsledku režimu aktivního 

zušlechťovacího styku celní dluh, vyměří se částka dovozního cla 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



        VIII. – Celní zákon II                                             
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32013R0952.doc      str. 41 z 107   

Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 
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odpovídající tomuto dluhu na žádost deklaranta na základě sazebního 

zařazení, celní hodnoty, množství, povahy a původu zboží, které bylo 

propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku, v okamžiku 

přijetí celního prohlášení za toto zboží. 
Čl. 86 odst. 4 4. Ve zvláštních případech se však částka dovozního cla určí v souladu s 

odstavci 2 a 3 tohoto článku bez žádosti deklaranta, aby se zabránilo 

obcházení sazebních opatření podle čl. 56 odst. 2 písm. h). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 86 odst. 5 5. Vznikne-li celní dluh u zušlechtěných produktů pocházejících z 

režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo u náhradních produktů 

podle čl. 261 odst. 1, vypočte se výše dovozního cla na základě nákladů 

na zušlechťovací operaci provedenou mimo celní území Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 86 odst. 6 6. Stanoví-li celní předpisy u zboží použití zvýhodněného sazebního 

zacházení, osvobození nebo úplného nebo částečného osvobození od 

dovozního nebo vývozního cla podle čl. 56 odst. 2 písm. d) až g), článků 

203, 204, 205 a 208, nebo článků 259 až 262 tohoto nařízení nebo podle 

nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému 

Společenství pro osvobození od cla 15), použije se toto zvýhodněné 

sazební zacházení nebo osvobození rovněž v případech, kdy vznikl celní 

dluh podle článků 79 nebo 82 tohoto nařízení, pokud nedostatky, které 

vedly ke vzniku celního dluhu, nebyly pokusem o klamavé jednání. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 87 odst. 1 1. Celní dluh vzniká v místě, kde je podáno celní prohlášení nebo 

prohlášení o zpětném vývozu uvedené v článcích 77, 78 a 81.  
 
Ve všech ostatních případech celní dluh vzniká v místě, kde nastaly 

skutečnosti vedoucí ke vzniku celního dluhu.  
 
Nemůže-li být toto místo určeno, vzniká celní dluh v místě, kde se podle 

zjištění celních orgánů zboží nacházelo v situaci vedoucí ke vzniku 

celního dluhu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 87 odst. 2 2. Pokud bylo zboží propuštěno do dosud nevyřízeného celního režimu 

nebo pokud nebylo dočasné uskladnění řádně ukončeno a ve stanovené 

lhůtě nemůže být místo, kde vzniká celní dluh, určeno podle odstavce 1 

druhého nebo třetího pododstavce, vzniká celní dluh v místě, kde bylo 

zboží propuštěno do daného režimu, nebo kde v tomto režimu vstoupilo 
na celní území Unie, nebo kde bylo dočasně uskladněno. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 87 odst. 3 3. Pokud údaje dostupné celním orgánům umožňují zjistit, že celní dluh 

pravděpodobně vznikl na více místech, má se za to, že celní dluh vznikl 
v místě, kde vznikl poprvé. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 87 odst. 4 4. Pokud celní orgán zjistí, že celní dluh vznikl podle článku 79 nebo 82 

v jiném členském státě a že částka dovozního nebo vývozního cla 

odpovídající tomuto dluhu je nižší než 10 000 EUR, považuje se tento 

celní dluh za celní dluh vzniklý v členském státě, ve kterém byl zjištěn. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 88 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví:  
a) pravidla pro výpočet částky dovozního nebo vývozního cla pro zboží, 

u něhož celní dluh vznikne v souvislosti se zvláštním postupem, která 

doplní pravidla stanovená v článcích 85 a 86;  
b) případy uvedené v čl. 86 odst. 4;  
c) lhůta uvedená v čl. 87 odst. 2. 

Čl. 89 odst. 1 1. Není-li stanoveno jinak, vztahuje se tato kapitola na jistoty za celní 

dluhy, které vznikly, i za dluhy, které mohou vzniknout. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 89 odst. 2 2. Pokud celní orgány požadují poskytnutí jistoty za celní dluh, který by 

mohl vzniknout, nebo který vznikl, musí tato jistota pokrývat částku 

dovozního nebo vývozního cla a ostatní poplatky splatné v souvislosti s 

dovozem nebo vývozem zboží v situaci, kdy:  
a) jistota je použita na propuštění zboží do tranzitního režimu Unie; 

nebo  
b) jistota může být použita ve více než jednom členském státě.  
 
Jistota, která nemůže být použita mimo členský stát, v němž je 

požadována, je platná pouze v daném členském státě a musí pokrývat 

alespoň částku dovozního nebo vývozního cla. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 89 odst. 3 3. Požadují-li celní orgány poskytnutí jistoty, poskytne ji dlužník nebo 

osoba, která se může stát dlužníkem. Celní orgány mohou také povolit, 
aby jistotu poskytla jiná osoba než osoba, od níž se jistota požaduje. 

9937 § 31  
Zajištění cla jinou osobou 

(1) V případě, kdy jiná osoba zajištuje clo namísto dlužníka, 

odpovídá tato osoba za dluh s dlužníkem společně a nerozdílně. 

(2) Zajistí-li clo jiná osoba namísto dlužníka, musí být doklad 

prokazující, že jiná osoba zajišťuje clo namísto dlužníka, připojen k 

a) záruční listině pro jednotlivou operaci, pokud jiná osoba namísto 

dlužníka zajišťuje clo ve formě ručení s použitím této listiny, nebo 
b) celnímu prohlášení, pokud jiná osoba namísto dlužníka zajišťuje 

clo v jiné formě. 

 

PAD  

Čl. 89 odst. 4 4. Aniž je dotčen článek 97, požadují celní orgány pro určité zboží nebo 

celní prohlášení pouze jednu jistotu.  
 
Jistota poskytnutá pro konkrétní celní prohlášení se použije ke krytí 

částky dovozního nebo vývozního cla odpovídající celnímu dluhu a 

jiných poplatků u veškerého zboží, na které se toto prohlášení vztahuje 

nebo které bylo na jeho základě propuštěno, bez ohledu na to, zda je 

prohlášení správné, či nikoli. 
 
Nebyla-li jistota uvolněna, může se v mezích zajištěné částky použít 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

rovněž na vybrání částek dovozního nebo vývozního cla a jiných 

poplatků, které jsou splatné po kontrole po propuštění daného zboží. 
Čl. 89 odst. 5 5. Na žádost osoby uvedené v odstavci 3 tohoto článku mohou celní 

orgány v souladu s čl. 95 odst. 1, 2 a 3 povolit poskytnutí souborné 

jistoty ke krytí částky dovozního nebo vývozního cla odpovídající 

celnímu dluhu ve vztahu ke dvěma nebo více operacím, prohlášením 

nebo celním režimům. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 89 odst. 6 6. Celní orgány jistotu sledují.   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
Čl. 89 odst. 7 7. Jistota se nepožaduje od států, regionálních a místních orgánů veřejné 

správy nebo jiných veřejnoprávních subjektů u činností, v nichž 

vystupují jako veřejné orgány. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 89 odst. 8 8. Jistota se nepožaduje v žádné z těchto situacích:  
a) u zboží přepravovaného po Rýnu a rýnských vodních cestách a po 

Dunaji a dunajských vodních cestách;  
b) u zboží přepravovaného zabudovaným přepravním zařízením;  
c) ve zvláštních případech, kdy je zboží propuštěno do režimu 

dočasného použití;  
d) u zboží propuštěného do tranzitního režimu Unie za využití 

zjednodušení podle čl. 233 odst. 4 písm. e) a přepravovaného námořní 

nebo vzdušnou cestou mezi přístavy Unie nebo mezi letišti Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 89 odst. 9 9. Celní orgány nemusí požadovat poskytnutí jistoty, jestliže výše 

dovozního nebo vývozního cla, které má být zajištěno, nepřesahuje 

statistický práh hodnoty pro celní prohlášení stanovený v čl. 3 odst. 4 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. 

května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu 

se třetími zeměmi 16). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 90 odst. 1 1. Je-li poskytnutí jistoty povinné, vyměří celní orgány tuto jistotu ve 

výši, která se rovná přesné částce dovozního nebo vývozního cla 

odpovídající celnímu dluhu a jiným poplatkům, lze-li tuto částku v době, 

kdy je jistota požadována, spolehlivě určit.  
 
Není-li možné stanovit přesnou částku celního dluhu, vyměří se jistota 

ve výši nejvyšší možné částky dovozního nebo vývozního cla 

odpovídající celnímu dluhu a jiných poplatků, které dle odhadu celních 

orgánů vznikly nebo mohou vzniknout. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 90 odst. 2 2. Aniž je dotčen článek 95, je-li pro částku dovozního nebo vývozního 

cla odpovídající celním dluhům a jiným poplatkům, jejichž výše se mění 

v čase, poskytnuta souborná jistota, vyměří se jistota ve výši, která 

zajistí, že částka dovozního nebo vývozního cla odpovídající celním 

dluhům a jiným poplatkům bude vždy pokryta. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 91 Není-li poskytnutí jistoty povinné, vyžaduje se tato jistota vždy, když se 

celní orgány domnívají, že je úhrada částky dovozního nebo vývozního 

cla odpovídající celnímu dluhu a jiných poplatků ve stanovené lhůtě 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

nejistá. Její výši tyto orgány stanoví tak, aby nepřesahovala částku 

uvedenou v článku 90. 
Čl. 92 odst. 1 1. Jistota může být poskytnuta v jedné z těchto forem:  

a) složením hotovosti nebo jakýmkoli jiným platebním prostředkem, 

který celní orgány uznávají jako rovnocenný složení hotovosti, v eurech 

nebo v měně členského státu, ve kterém se jistota požaduje;  
b) závazkem ručitele;  
c) jinou formou jistoty, která poskytuje rovnocennou záruku, že částka 

dovozního nebo vývozního cla odpovídající celnímu dluhu a jiné 

poplatky budou zaplaceny. 

242/2016 
ve znění 
80/2019 
 
ID 9937 

§ 26 odst. 1 až 

3 (1) Clo se zajišťuje poskytnutím jistoty podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie1) ve formě 

a) složení částky,  
b) ručení, nebo 
c) finanční záruky, která je bankovní zárukou nebo byla poskytnuta 

pojišťovnou. 
(2) Poskytnutím jistoty podle odstavce 1 se zajišťují také jiná 

peněžitá plnění, která jsou spravována společně se clem.   
(3) Poskytnutím jistoty podle odstavce 1 se nezajišťuje daň z přidané 

hodnoty, která je spravovaná společně se clem, v případě dočasného 

uskladnění zboží a zvláštních celních režimů s výjimkou celního 

režimu tranzit. To neplatí v případě osob, které jsou nespolehlivým 

plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z 

přidané hodnoty. 
 

PAD  

Čl. 92 odst. 2 2. Poskytnutí jistoty formou složení hotovosti nebo jiným rovnocenným 

platebním prostředkem se provádí podle platných předpisů členského 

státu, ve kterém je jistota požadována.  
 
Je-li jistota poskytnuta složením hotovosti nebo jiným rovnocenným 

platebním prostředkem, neplatí z ní celní orgány žádné úroky. 
 

242/2016 
ve znění 
80/2019 
 
ID 9937 

§ 26 odst. 1 až 

3  (1) Clo se zajišťuje poskytnutím jistoty podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie1) ve formě 

a) složení částky,  
b) ručení, nebo 
c) finanční záruky, která je bankovní zárukou nebo byla poskytnuta 

pojišťovnou. 
(2) Poskytnutím jistoty podle odstavce 1 se zajišťují také jiná peněžitá 

plnění, která jsou spravována společně se clem.  
(3) Poskytnutím jistoty podle odstavce 1 se nezajišťuje daň z přidané 

hodnoty, která je spravovaná společně se clem, v případě dočasného 

uskladnění zboží a zvláštních celních režimů s výjimkou celního 

režimu tranzit. To neplatí v případě osob, které jsou nespolehlivým 

plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z 

přidané hodnoty.  
 

PAD  

Čl. 93 Osoba, která je povinna poskytnout jistotu, si může zvolit, kterou z 

forem jistoty uvedených v čl. 92 odst. 1 poskytne.  
 
Pokud však navržená forma jistoty není slučitelná s řádným prováděním 

daného celního režimu, mohou ji celní orgány odmítnout.  
 
Celní orgány mohou požadovat, aby byla zvolená forma jistoty 

zachována po určitou dobu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Čl. 94 odst. 1 1. Ručitelem uvedeným v čl. 92 odst. 1 písm. b) je třetí osoba usazená na 

celním území Unie. Není-li ručitelem úvěrová instituce nebo finanční 

instituce nebo pojišťovna akreditovaná v Unii v souladu s platnými 

právními předpisy Unie, schválí ručitele celní orgány, které jistotu 

požadují. 

9937 § 30 Ustanovení o ručení se použijí obdobně pro finanční záruku 

s výjimkou ustanovení o povolení ručitele.  

 

PAD  

Čl. 94 odst. 2 2. Ručitel se písemně zaváže, že zaplatí zajištěnou částku dovozního 

nebo vývozního cla odpovídající celnímu dluhu a jiným poplatkům. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 94 odst. 3 3. Celní orgány mohou schválení navrhovaného ručitele nebo 

navrhovaného druhu jistoty odmítnout, pokud dle jejich názoru není 

možné zaručit, že částka dovozního nebo vývozního cla odpovídající 

celnímu dluhu a jiné poplatky budou ve stanovené lhůtě uhrazeny. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 95 odst. 1 1. Povolení uvedené v čl. 89 odst. 5 se udělí pouze osobám, jež splňují 

všechny tyto podmínky:  
a) jsou usazeny na celním území Unie;  
b) splňují kritéria stanovená v čl. 39 písm. a);  
c) jsou pravidelnými uživateli příslušných celních režimů nebo 

provozovateli dočasných skladů nebo splňují kritéria stanovená v čl. 39 

písm. d). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 95 odst. 2 2. Má-li být souborná jistota poskytnuta pro celní dluhy a jiné poplatky, 

které mohou vzniknout, může být hospodářskému subjektu povoleno 

poskytnout soubornou jistotu se sníženou částkou záruky nebo může být 

hospodářský subjekt zproštěn povinnosti jistotu poskytnout, pokud 
splňuje kritéria stanovená v čl. 39 písm. b) a c). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 95 odst. 3 3. Má-li být souborná jistota poskytnuta pro celní dluhy a jiné poplatky, 

které vznikly, může být oprávněnému hospodářskému subjektu pro celní 

zjednodušení na základě žádosti povoleno poskytnout soubornou jistotu 

se sníženou částkou záruky. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 95 odst. 4 4. Souborná jistota se sníženou částkou záruky podle odst. 3 je 

rovnocenná poskytnutí jistoty. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 96 odst. 1 1. V souvislosti se zvláštními postupy nebo dočasným uskladněním 

může Komise dočasně zakázat použití kterékoliv z těchto jistot:  
a) souborné jistoty pro sníženou částku záruky nebo zproštění povinnosti 

jistotu poskytnout podle čl. 95 odst. 2;  
b) souborné jistoty podle článku 95 u zboží, u kterého byly zjištěny 

rozsáhlé podvody. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 96 odst. 2 2. V případech, na které se vztahuje odst. 1 písm. a) nebo b) tohoto 

článku, lze povolit použití souborné jistoty pro sníženou částku záruky 

nebo zproštění povinnosti poskytnout jistotu nebo použití souborné 

jistoty podle článku 95, pokud dotyčná osoba splní jednu z těchto 

podmínek:  
a) dotyčná osoba může prokázat, že v souvislosti s dotčeným zbožím 

nevznikl celní dluh při operacích, které tato osoba vykonávala v průběhu 

dvou let předcházejících rozhodnutí uvedenému v odstavci 1;  

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

b) pokud v průběhu dvou let předcházejících rozhodnutí uvedenému v 

odstavci 1 celní dluhy vznikly, může tato osoba prokázat, že byly tyto 

dluhy ve stanovené lhůtě plně uhrazeny dlužníkem či dlužníky nebo 

ručitelem.  
 
Pro získání povolení používat dočasně zakázanou soubornou jistotu 

musí dotyčná osoba rovněž splnit kritéria stanovená v čl. 39 písm. b) a 

c). 
Čl. 97 Zjistí-li celní orgány, že poskytnutá jistota nezaručuje nebo nadále 

nezaručuje spolehlivě či dostatečně, že částka dovozního nebo 

vývozního cla odpovídající celnímu dluhu a jiné poplatky budou 

uhrazeny ve stanovené lhůtě, vyžadují od všech osob uvedených v čl. 89 

odst. 3, aby podle svého uvážení buď poskytly doplňující jistotu, nebo 

nahradily původní jistotu novou jistotou. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 98 odst. 1 1. Celní orgány jistotu okamžitě uvolní, jakmile celní dluh nebo 

odpovědnost za další poplatky zanikne nebo již nemůže vzniknout. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 98 odst. 2 2. Zanikl-li celní dluh nebo odpovědnost za další poplatky částečně nebo 

může-li vzniknout již jen pro část zajištěné částky, uvolní se na žádost 

dotyčné osoby odpovídající část jistoty, pokud částka, o kterou se jedná, 

takový krok opodstatňuje. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 99 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví:  
a) zvláštní případy, kdy není požadována jistota u zboží, které je 

propuštěno do režimu dočasného použití, v souladu s čl. 89 odst. 8 písm. 

c);  
b) forma jistoty podle čl. 92 odst. 1 písm. c) a pravidla týkající se 

ručitele podle článku 94;  
c) podmínky týkající se postupu pro udělení povolení k použití souborné 

jistoty se sníženou částkou záruky nebo zproštění povinnosti záruku 

poskytnout podle čl. 95 odst. 2;  
d) lhůty pro uvolnění jistoty. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 100 odst. 1 1. Komise stanoví v prováděcích aktech postupy:  
a) pro určení částky jistoty včetně snížené částky záruky podle čl. 95 

odst. 2 a 3;  
b) ohledně poskytnutí a sledování jistoty podle článku 89, zrušení a 

odstoupení od závazku, který poskytl ručitel, podle článku 94 a uvolnění 

jistoty podle článku 98;  
c) ohledně dočasných zákazů podle článku 96. Tyto prováděcí akty se 

přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 100 odst. 2 2. Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů opatření uvedená v 

článku 96. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem 

podle čl. 285 odst. 4.  
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



        VIII. – Celní zákon II                                             
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32013R0952.doc      str. 47 z 107   

Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

V závažných a naléhavých případech, které souvisejí s těmito opatřeními 

a, které jsou řádně odůvodněny potřebou rychle posílit ochranu 

finančních zájmů Unie a jejích členských států, přijme Komise okamžitě 

použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 285 odst. 5.  
 
Má-li být o stanovisku výboru uvedeného v čl. 285 odst. 1 rozhodnuto 

písemným postupem, použije se čl. 285 odst. 6. 
Čl. 101 odst. 1 1. Výši splatného dovozního nebo vývozního cla vyměří celní orgány 

příslušné podle místa, kde celní dluh vznikl nebo kde se má za to, že 

vznikl podle článku 87, jakmile k tomu mají potřebné údaje. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 101 odst. 2 2. Aniž je dotčen článek 48, mohou celní orgány souhlasit, aby výši 

splatného dovozního nebo vývozního cla vyměřil deklarant. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 101 odst. 3 3. Pokud vyměřená částka splatného dovozního nebo vývozního cla není 

celým číslem, lze tuto částku zaokrouhlit.  
 
Pokud je částka uvedená v prvním pododstavci vyjádřena v eurech, 

nelze ji zaokrouhlit více než na nejbližší celé číslo nahoru nebo dolů.  
 
Členský stát, jehož měnou není euro, může uplatňovat ustanovení 

druhého pododstavce obdobně, nebo se od ustanovení tohoto 

pododstavce odchýlit za předpokladu, že pravidla upravující 

zaokrouhlování nemají větší finanční dopad než pravidla stanovená v 

druhém pododstavci. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 102 odst. 1 1. Celní dluh se dlužníkovi oznámí způsobem předepsaným v místě, kde 

celní dluh vznikl, nebo kde se má za to, že vznikl podle článku 87.  
 
Oznámení uvedené v prvním pododstavci se nepoužije v žádném z 

těchto případů:  
a) pokud bylo do doby konečného vyměření výše dovozního nebo 

vývozního cla uloženo prozatímní obchodněpolitické opatření ve formě 

cla;  
b) pokud je částka splatného dovozního nebo vývozního cla vyšší než 

částka vyměřená na základě rozhodnutí, které bylo učiněno v souladu s 

článkem 33;  
c) pokud bylo původní rozhodnutí neoznámit celní dluh nebo jej oznámit 

spolu s částkou dovozního nebo vývozního cla, která je nižší než splatné 

dovozní nebo vývozní clo, učiněno na základě obecných předpisů, jež 

byly později zrušeny rozhodnutím soudu;  
d) jsou-li celní orgány celními předpisy zproštěny povinnosti oznámit 

celní dluh. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 102 odst. 2 2. Rovná-li se výše splatného dovozního nebo vývozního cla částce 
uvedené v celním prohlášení, považuje se propuštění zboží celními 

orgány za oznámení výše celního dluhu dlužníkovi. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Čl. 102 odst. 3 3. Pokud se odstavec 2 nepoužije, celní orgány dlužníkovi celní dluh 

oznámí v okamžiku, kdy mohou stanovit výši splatného dovozního nebo 

vývozního cla a přijmout příslušné rozhodnutí.  
 
Pokud by však oznámení celního dluhu mělo vliv na trestní vyšetřování, 

mohou celní orgány toto oznámení odložit do doby, kdy již trestní 

vyšetřování neohrozí. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 102 odst. 4 4. Pokud byla platba zajištěna, může být celní dluh odpovídající celkové 

výši dovozního nebo vývozního cla vztahující se k veškerému zboží 

propuštěnému jedné a téže osobě v době stanovené celními orgány 

oznámen na konci této doby. Doba stanovená celními orgány nepřesáhne 

31 dní. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 103 odst. 1 1. Celní dluh nelze dlužníkovi oznámit po uplynutí lhůty tří let ode dne 

vzniku celního dluhu. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 103 odst. 2 2. Pokud celní dluh vznikl v důsledku činu, který v době, kdy byl 

spáchán, mohl být důvodem pro zahájení trestního řízení, prodlouží se 

tříletá lhůta uvedená v odstavci 1 na nejméně pět a nejvýše deset let v 

souladu s vnitrostátním právem. 

242/2016 § 10 
 

Doba pro uchování informací pro účely celní kontroly podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie činí 10 let. 
PAD  

  242/2016 
ve znění 

80/2019 

§ 23 (1) Pro účely určení, zda došlo ke stanovení cla ve lhůtě pro stanovení 

cla, se za stanovení cla považuje oznámení rozhodnutí o jeho 

stanovení 

(2) Clo lze stanovit do 10 let ode dne vzniku celního dluhu, pokud 

přímo použitelný předpis Evropské unie stanoví, že lhůta pro 

stanovení cla lze prodloužit. 

  

Čl. 103 odst. 3 3. Lhůty stanovené v odstavcích 1 a 2 se pozastaví, pokud:  
a) je podán opravný prostředek v souladu s článkem 44; pozastavení se 

uplatní ode dne, kdy byl opravný prostředek podán, a po dobu trvání 

řízení o tomto opravném prostředku; nebo  
b) celní orgány dlužníkovi v souladu s čl. 22 odst. 6 sdělily důvody, na 

jejichž základě hodlají oznámit celní dluh; pozastavení se uplatní ode 

dne tohoto sdělení a až do uplynutí lhůty, během níž je dlužníkovi 

umožněno vyjádřit svůj názor. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 103 odst. 4 4. Je-li povinnost zaplatit clo obnovena podle čl. 116 odst. 7, považují se 

lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2 za pozastavené ode dne podání žádosti 

o vrácení či prominutí cla v souladu s článkem 121 do dne, kdy bylo 

učiněno rozhodnutí o vrácení nebo prominutí cla. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 104 odst.  
1 

1. Celní orgány uvedené v článku 101 zanesou do svého účetnictví v 

souladu s vnitrostátními právními předpisy výši splatného dovozního 

nebo vývozního cla stanoveného podle uvedeného článku.  
 
První pododstavec se nepoužije v případech uvedených v čl. 102 odst. 1 

druhém pododstavci. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Čl. 104 odst. 2 2. Celní orgány nemusí zaúčtovat částky dovozního nebo vývozního cla, 

které podle článku 103 odpovídají celnímu dluhu, jejž již nebylo možné 

dlužníkovi oznámit. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 104 odst. 3 3. Členské státy stanoví praktické postupy pro zaúčtování částek 

dovozního nebo vývozního cla. Tyto postupy se mohou lišit podle toho, 
do jaké míry si celní orgány s ohledem na okolnosti, za nichž vznikl 

celní dluh, jsou či nejsou jisté, že tyto částky budou zaplaceny. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 105 odst. 1 1. Vznikne-li celní dluh přijetím celního prohlášení s návrhem na 

propuštění zboží do jiného celního režimu než dočasného použití s 

částečným osvobozením od dovozního cla nebo v důsledku jakéhokoli 

jiného úkonu, který má stejné právní účinky, zaúčtují celní orgány 

částku splatného dovozního nebo vývozního cla do čtrnácti dnů po 

propuštění zboží.  
 
Pokud však byla platba zajištěna, může být celková výše dovozního 

nebo vývozního cla vztahující se k veškerému zboží propuštěnému jedné 

a téže osobě během lhůty stanovené celními orgány, která nesmí 

přesáhnout 31 dnů, zaúčtována celkově na konci této lhůty. K 

zaúčtování musí dojít do čtrnácti dnů od uplynutí dotyčné lhůty. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 105 odst. 2 2. Lze-li zboží propustit s výhradou určitých podmínek, které upravují 

stanovení výše splatného dovozního nebo vývozního cla nebo jeho 

vybrání, provede se zaúčtování do čtrnácti dnů ode dne, kdy je výše 

splatného dovozního nebo vývozního cla stanovena nebo kdy je 

stanovena povinnost zaplatit toto clo.  
 
Týká-li se však celní dluh prozatímního obchodněpolitického opatření 

ve formě cla, zaúčtuje se částka splatného dovozního nebo vývozního 

cla do dvou měsíců ode dne vyhlášení nařízení, kterým se stanoví 

konečné obchodněpolitické opatření, v Úředním věstníku Evropské unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 105 odst. 3 3. Vznikne-li celní dluh za jiných podmínek, než které jsou uvedeny v 

odstavci 1, zaúčtuje se částka splatného dovozního nebo vývozního cla 

do čtrnácti dnů ode dne, kdy celní orgány mohou stanovit výši 

příslušného dovozního nebo vývozního cla a přijmout rozhodnutí. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 105 odst. 4 4. Odstavec 3 se použije v případě částky dovozního nebo vývozního 

cla, která má být vybrána nebo dovybrána, pokud částka splatného 

dovozního nebo vývozního cla nebyla zaúčtována v souladu s odstavci 

1, 2 a 3 nebo pokud byla stanovena a zaúčtována ve výši, která je nižší 

než splatná částka. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 105 odst. 5 5. Lhůty pro zaúčtování uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 se nepoužijí za 
nepředvídatelných okolností nebo v případech vyšší moci. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 105 odst. 6 6. Zaúčtování může být odloženo v případě uvedeném v čl. 102 odst. 3 

druhém pododstavci do doby, kdy oznámení celního dluhu již neohrozí 

trestní vyšetřování. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Čl. 106 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví případy uvedené v čl. 102 

odst. 1 písm. d), kdy jsou celní orgány zproštěny povinnosti oznámit 

celní dluh. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 107 Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů opatření na zajištění 

vzájemné pomoci mezi celními orgány v případě vzniku celního dluhu. 

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 108 odst. 1 1. Částky dovozního nebo vývozního cla odpovídající celnímu dluhu 

oznámenému v souladu s článkem 102 zaplatí dlužník ve lhůtě, kterou 

stanoví celní orgány. 
 
Aniž je dotčen čl. 45 odst. 2, nepřesáhne tato lhůta deset dní ode dne, 

kdy je dlužníkovi oznámena výše celního dluhu. V případě souhrnného 

zaúčtování za podmínek stanovených v čl. 105 odst. 1 druhém 

pododstavci se stanoví tato lhůta tak, aby neumožnila dlužníkovi získat 
delší lhůtu splatnosti, než by získal v případě, kdy by mu byl udělen 

odklad platby cla v souladu s článkem 110.  
 
Tuto lhůtu mohou celní orgány prodloužit na žádost dlužníka, pokud 

byla výše splatného dovozního nebo vývozního cla stanovena během 

kontroly po propuštění zboží v souladu s článkem 48. Aniž je dotčen čl. 

112 odst. 1, nepřesahuje toto prodloužení lhůty dobu nutnou k tomu, aby 

mohl dlužník učinit příslušné kroky ke splnění své povinnosti. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 108 odst. 2 2. Je-li dlužník oprávněn použít při placení některou z úlev uvedených v 

článcích 110 až 112, zaplatí clo nejpozději do uplynutí lhůty nebo lhůt 

stanovených pro tyto úlevy. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 108 odst. 3 3. Lhůta pro zaplacení částky dovozního nebo vývozního cla 

odpovídající celnímu dluhu se pozastaví v kterémkoliv z těchto případů:  
a) je-li podána žádost o prominutí cla podle článku 121;  
b) má-li být zboží zabaveno, zničeno nebo přenecháno ve prospěch 

státu;  
c) pokud celní dluh vznikl podle článku 79 a dlužníků je více. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 109 odst. 1 1. Platba se provádí v hotovosti nebo obdobnými platebními prostředky, 

včetně započtení přeplatku, v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 109 odst. 2 2. Platbu může místo dlužníka provést třetí osoba.   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
Čl. 109 odst. 3 3. Dlužník může vždy zaplatit celou částku dovozního nebo vývozního 

cla nebo jeho část před uplynutím lhůty, která mu byla pro platbu 

poskytnuta. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 110 Celní orgány na žádost dotyčné osoby a pod podmínkou poskytnutí 

jistoty povolí odklad platby splatného cla některým z těchto způsobů:  
a) odděleně pro jednotlivé částky dovozního nebo vývozního cla 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

zaúčtované v souladu s čl. 105 odst. 1 prvním pododstavcem nebo čl. 

105 odst. 4;  
b) hromadně pro všechny částky dovozního nebo vývozního cla 

zaúčtované v souladu s čl. 105 odst. 1 prvním pododstavcem ve lhůtě 

stanovené celními orgány, která nesmí přesáhnout 31 dnů;  
c) hromadně pro všechny částky dovozního nebo vývozního cla, které je 

součástí celkového zaúčtování v souladu s čl. 105 odst. 1 druhým 

pododstavcem.  
 

Čl. 111 odst. 1 1. Doba odkladu platby podle článku 110 činí 30 dní.   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
Čl. 111 odst. 2 2. Je-li platba odložena podle čl. 110 písm. a), doba odkladu platby 

začíná následující den po dni, kdy byla výše celního dluhu oznámena 

dlužníkovi. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 111 odst. 3 3. Je-li platba odložena podle čl. 110 písm. b), doba odkladu platby 

začíná následující den po dni, kdy uplyne hromadná lhůta. Doba se 

zkrátí o počet dní odpovídající polovině počtu dní hromadné lhůty. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 111 odst. 4 4. Je-li platba odložena podle čl. 110 písm. c), doba odkladu platby 

začíná následující den po dni, kdy uplyne lhůta stanovená pro propuštění 

dotyčného zboží. Doba se zkrátí o počet dní odpovídající polovině počtu 

dní dotyčné lhůty. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 111 odst. 5 5. Je-li počet dní v dobách podle odstavce 3 a 4 lichý, rovná se počet 

dní, o něž se doba 30 dnů zkrátí podle uvedených odstavců, polovině 

nejbližšího nižšího sudého čísla. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 111 odst. 6 6. Je-li doba podle odstavců 3 a 4 vyjádřena v kalendářních týdnech, 

mohou členské státy stanovit, že částka dovozního nebo vývozního cla, 

jejíž splatnost byla odložena, má být zaplacena nejpozději v pátek 

čtvrtého týdne následujícího po tomto kalendářním týdnu.  
 
Je-li tato doba vyjádřena v kalendářních měsících, mohou členské státy 

stanovit, že částka dovozního nebo vývozního cla, jejíž splatnost byla 

odložena, má být zaplacena do šestnáctého dne měsíce následujícího po 

tomto kalendářním měsíci. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 112 odst. 1 1. Za podmínky, že bude poskytnuta jistota, mohou celní orgány 

dlužníkovi kromě odkladu platby povolit i jiné úlevy při placení. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 112 odst. 2 2. Jsou-li podle odstavce 1 umožněny úlevy při placení, vypočítá se z 

částky dovozního nebo vývozního cla úrok z úvěru.  
 
V členských státech, jejichž měnou je euro, se sazba úroku z úvěru 

rovná úrokové sazbě zveřejněné v řadě C Úředního věstníku Evropské 

unie, kterou Evropská centrální banka použila během svých hlavních 

refinančních operací v první den měsíce splatnosti, zvýšené o jeden 

procentní bod.  
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

V členských státech, jejichž měnou není euro, se sazba úroku z úvěru 

rovná úrokové sazbě použité v první den daného měsíce národní 

centrální bankou během jejích hlavních refinančních operací, zvýšené o 

jeden procentní bod, nebo v případě členského státu, kde není sazba 

národní centrální banky k dispozici, nejvíce odpovídající sazbě použité v 

první den daného měsíce na peněžním trhu tohoto členského státu, 

zvýšené o jeden procentní bod. 
Čl. 112 odst. 3 3. Celní orgány mohou od vyžadování jistoty nebo úroku z úvěru 

upustit, pokud se na základě zdokumentovaného posouzení situace 

dlužníka zjistí, že by to vyvolalo vážné hospodářské nebo sociální 

obtíže. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 112 odst. 4 4. Celní orgány od účtování úroku z úvěru upustí v případě, že částka 

připadající na jeden úkon výběru je nižší než 10 EUR. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 113 Nebyla-li částka splatného dovozního nebo vývozního cla zaplacena ve 

stanovené lhůtě, zajistí celní orgány zaplacení této částky všemi 

způsoby, jež jsou jim k dispozici podle právních předpisů příslušného 

členského státu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 114 odst. 1 1. K částce dovozního nebo vývozního cla se ode dne uplynutí 

stanovené lhůty do dne zaplacení připočítá úrok z prodlení.  
 
V členských státech, jejichž měnou je euro, se sazba úroku z prodlení 

rovná úrokové sazbě zveřejněné v řadě C Úředního věstníku Evropské 

unie, kterou Evropská centrální banka použila během svých hlavních 

refinančních operací v první den měsíce splatnosti, zvýšené o dva 

procentní body.  
 
V členských státech, jejichž měnou není euro, se sazba úroku z prodlení 

rovná úrokové sazbě použité v první den daného měsíce národní 

centrální bankou během jejích hlavních refinančních operací, zvýšené o 

dva procentní body, nebo v případě členského státu, kde není sazba 

národní centrální banky k dispozici, nejvíce odpovídající sazbě použité v 

první den daného měsíce na peněžním trhu tohoto členského státu, 

zvýšené o dva procentní body. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 114 odst. 2 2. Pokud celní dluh vznikl na základě článku 79 nebo 82 nebo pokud je 

oznámení celního dluhu výsledkem kontroly po propuštění zboží, 

připočte se k částce dovozního nebo vývozního cla úrok z prodlení za 

dobu ode dne vzniku celního dluhu do dne jeho oznámení.  
 
Sazba úroku z prodlení se stanoví v souladu s odstavcem 1. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 114 odst. 3 3. Celní orgány mohou upustit od vybrání úroku z prodlení, pokud se na 

základě zdokumentovaného posouzení situace dlužníka zjistí, že by 
vybrání úroku z prodlení způsobilo vážné hospodářské nebo sociální 

potíže. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Čl. 114 odst. 4 4. Celní orgány od účtování úroku z prodlení upustí v případě, že částka 

připadající na jeden úkon výběru je nižší než 10 EUR. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 115 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví pravidla pro pozastavení 

lhůty pro placení částky dovozního nebo vývozního cla odpovídajícího 

celnímu dluhu podle čl. 108 odst. 3 a dobu pozastavení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 116 odst. 1 1. Jsou-li splněny podmínky stanovené v tomto oddíle částky dovozního 

nebo vývozního cla se vracejí nebo promíjejí z kteréhokoliv z těchto 

důvodů:  
a) přeplatky na částkách dovozního nebo vývozního cla;  
b) vadné zboží nebo zboží neodpovídající smluvním podmínkám;  
c) chyba ze strany příslušných orgánů;  
d) v zájmu spravedlnosti.  
 
Částka dovozního nebo vývozního cla se vrátí v případě, kdy byla 

zaplacena a platnost odpovídajícího celního prohlášení je v souladu s 

článkem 174 zrušena. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 116 odst. 2 2. Celní orgány vrátí nebo prominou částku dovozního nebo vývozního 

cla uvedenou v odstavci 1, pokud činí alespoň 10 EUR, ledaže dotčená 

osoba požádá o vrácení nebo prominutí částky nižší. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 116 odst. 3 3. Pokud mají celní orgány za to, že by clo mělo být vráceno nebo 

prominuto podle článku 119 nebo 120, příslušný členský stát postoupí 

věc k rozhodnutí Komisi v těchto případech:  
a) celní orgány mají za to, že zvláštní okolnosti jsou důsledkem 

nesplnění povinností ze strany Komise;  
b) celní orgány mají za to, že se Komise dopustila chyby ve smyslu čl. 

119;  
c) okolnosti případu souvisejí s výsledky šetření Unie prováděného 

podle nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. května 1997 o vzájemné 

pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s 

Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů 

17) nebo podle jiných právních předpisů Unie nebo dohod, které Unie 

uzavřela s některými zeměmi nebo skupinami zemí, obsahujících 

ustanovení o provádění takových šetření Unie;  
d) částka, kterou může být dotyčná osoba povinna zaplatit v souvislosti s 

jednou nebo více dovozními či vývozními operacemi, je v důsledku 

chyby nebo zvláštních okolností rovna částce 500 000 EUR nebo tuto 

částku převyšuje.  
 
Bez ohledu na první pododstavec se věc nepostoupí v těchto situacích:  
a) Komise již přijala rozhodnutí v případu obsahujícím srovnatelné 

skutkové a právní otázky;  
b) Komise se již případem obsahujícím srovnatelné skutkové a právní 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

otázky zabývá. 
Čl. 116 odst. 4 4 Pokud celní orgány ve lhůtách uvedených v čl. 121 odst. 1 samy zjistí, 

že částka dovozního nebo vývozního cla má být vrácena nebo prominuta 

podle článků 117, 119 nebo 120, vrátí ji nebo prominou z vlastního 

podnětu, s výhradou pravidel týkajících se rozhodovacích pravomocí. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 116 odst. 5 5. Clo se nevrátí ani nepromine, je-li situace, která vedla k oznámení 

celního dluhu, výsledkem klamavého jednání dlužníka. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 116 odst. 6 6. Pokud celní orgány clo vrátí, nejsou povinny platit úrok.  
 
Úrok však musí být zaplacen, jestliže rozhodnutí o vrácení cla nebylo 

provedeno do tří měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí, s výjimkou 

případů, kdy nedodržení lhůty bylo mimo kontrolu celních orgánů.  
 
V takových případech se úrok platí od data uplynutí tříměsíční lhůty do 

doby, než je clo vráceno. Úroková sazba se stanoví v souladu s článkem 

112. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 116 odst. 7 7. Jestliže celní orgány clo vrátí nebo prominou omylem a není-li 
původní celní dluh promlčen podle článku 103, původní celní dluh se 

obnoví. 
 
V takových případech je nutno jakýkoli úrok zaplacený podle odst. 5 

druhého pododstavce nahradit. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 117 odst. 1 1. Částka dovozního nebo vývozního cla se vrátí nebo promine, pokud 
původně oznámená částka odpovídající celnímu dluhu přesahuje 

splatnou částku nebo pokud byl celní dluh dlužníkovi oznámen v 

rozporu s čl. 102 odst. 1 písm. c) nebo d). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 117 odst. 2 2. Pokud žádost o vrácení nebo prominutí vychází ze skutečnosti, že se v 

době přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do 

volného oběhu na dotyčné zboží vztahovala snížená nebo nulová sazba 

dovozního cla v rámci celní kvóty, celního stropu nebo jiného 

zvýhodněného sazebního režimu, clo se vrátí nebo promine za 

předpokladu, že v okamžiku podání žádosti spolu s nezbytnými doklady 

je splněna jedna z těchto podmínek:  
a) v případě celní kvóty nebyl její objem ještě vyčerpán,  
b) v ostatních případech nedošlo k obnovení běžné celní sazby. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 118 odst. 1 1. Částka dovozního cla se vrátí nebo promine, vztahuje-li se oznámení 

celního dluhu na zboží, které bylo odmítnuto dovozcem vzhledem k 

tomu, že bylo v okamžiku propuštění vadné nebo neodpovídalo 

podmínkám smlouvy, na jejímž základě bylo dovezeno.  
 
Za vadné zboží se považuje také zboží, které bylo poškozeno před 

propuštěním. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 118 odst. 2 2. Bez ohledu na odstavec 3 se částka cla vrátí nebo promine za   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

podmínky, že zboží nebylo používáno, s výjimkou počátečního použití 

nutného ke zjištění vady nebo skutečnosti, že neodpovídá smluvním 

podmínkám, a za podmínky, že opustilo celní území Unie. 
Čl. 118 odst. 3 3. Částka cla se nevrátí nebo nepromine v těchto situacích:  

a) zboží bylo před tím, než bylo propuštěno do volného oběhu, 

propuštěno do zvláštního režimu za účelem zkoušek, ledaže se prokáže, 

že skutečnost, že zboží bylo vadné nebo neodpovídalo smluvním 
podmínkám, za běžných okolností v průběhu takových zkoušek nebylo 

možné zjistit;  
b) k vadnému stavu zboží bylo přihlédnuto při přípravě smluvních 

podmínek, zejména ceny, před tím, než bylo zboží propuštěno do 

celního režimu, s nímž je spojen vznik celního dluhu; nebo  
c) žadatel zboží prodal po zjištění, že je vadné nebo že neodpovídá 

smluvním podmínkám. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 118 odst. 4 4. Namísto opuštění celního území Unie celní orgány na žádost dotyčné 

osoby povolí, aby zboží bylo propuštěno do režimu aktivního 

zušlechťovacího styku, včetně zničení, nebo do režimu vnějšího tranzitu 

nebo režimu uskladnění v celním skladu, nebo aby bylo umístěno do 

svobodného pásma. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 119 odst. 1 1. V případech jiných než těch, které jsou uvedeny v čl. 116 odst. 1 

druhém pododstavci a v článcích 117, 118 a 120, se částka dovozního 

nebo vývozního cla vrátí nebo promine, pokud byla v důsledku chyby 

příslušných orgánů původně oznámená částka odpovídající celnímu 

dluhu nižší, než je splatná částka, jsou-li splněny tyto podmínky:  
a) dlužník tuto chybu nemohl přiměřeným způsobem zjistit; a  
b) dlužník jednal v dobré víře. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 119 odst. 2 2. Pokud nejsou splněny podmínky stanovené v čl. 117 odst. 2, clo se 

vrátí nebo promine, jestliže skutečnost, že nebyla uplatněna snížená 

nebo nulová sazba cla, byla důsledkem chyby samotných celních orgánů 

a celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu 

obsahovalo všechny údaje a byly k němu přiloženy všechny doklady 

nezbytné pro uplatnění snížené nebo nulové sazby cla. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 119 odst. 3 3. Je-li na základě systému správní spolupráce s orgány země či území 

mimo celní území Unie zboží uděleno preferenční zacházení, 

představuje potvrzení vydané těmito orgány, pokud se prokáže, že je 

nesprávné, chybu, kterou nebylo možné přiměřeným způsobem zjistit ve 

smyslu odst. 1 písm. a). 
 
Vydání nesprávného potvrzení však není chybou, je-li potvrzení 

založeno na nesprávném popisu skutečností podaném vývozcem, s 

výjimkou případů, kdy si orgány vydávající potvrzení byly vědomy nebo 

si měly být vědomy toho, že zboží nesplňuje podmínky pro preferenční 

zacházení.  

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

 
Má se za to, že dlužník jednal v dobré víře, je-li schopen prokázat, že v 

období dotyčných obchodních operací jednal s náležitou péčí, aby 

zajistil splnění všech podmínek pro preferenční zacházení.  
 
Dlužník se však nemůže odvolat na dobrou víru, zveřejní-li Komise v 
Úředním věstníku Evropské unie oznámení o tom, že existují 

odůvodněné pochybnosti, zda daná země nebo území správně uplatňuje 

preferenční dohodu. 
Čl. 120 odst. 1 1. V případech jiných než uvedených v čl. 116 odst. 1 druhém 

pododstavci a v článcích 117, 118 a 119 se částka dovozního nebo 

vývozního cla vrátí nebo promine v zájmu spravedlnosti, vznikl-li celní 

dluh za zvláštních okolností, jež nelze přičítat klamavému jednání nebo 

hrubé nedbalosti dlužníka. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 120 odst. 2 2. Má se za to, že zvláštní okolnosti ve smyslu odstavce 1 existují, 

pokud je z okolností případu zřejmé, že se dlužník ve srovnání s jinými 

subjekty vykonávajícími stejnou podnikatelskou činnost nachází v 

mimořádné situaci a že by v případě neexistence těchto okolností 

neutrpěl újmu způsobenou výběrem částky dovozního nebo vývozního 

cla. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 121 odst. 1 1. Žádosti o vrácení nebo prominutí cla podle článku 116 se předkládají 

celním orgánům v těchto lhůtách:  
a) v případě přeplatků na částkách dovozního nebo vývozního cla, chyby 

ze strany příslušných orgánů nebo jednání v zájmu spravedlnosti ve 

lhůtě tří let ode dne, kdy byl celní dluh oznámen;  
b) v případě vadného zboží nebo zboží neodpovídajícího smluvním 

podmínkám do jednoho roku ode dne, kdy byl celní dluh oznámen;  
c) v případě zrušení platnosti celního prohlášení ve lhůtě stanovené v 

pravidlech týkajících se zrušení platnosti.  
 
Lhůty uvedené v prvním pododstavci písm. a) a b) se prodlouží, 

prokáže-li žadatel, že mu v podání žádosti ve stanovené lhůtě zabránily 

nepředvídatelné okolnosti nebo vyšší moc. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 121 odst. 2 2. Pokud celní orgány nemohou na základě uvedených důvodů přiznat 

vrácení nebo prominutí částky dovozního nebo vývozního cla, jsou 

povinny přezkoumat odůvodněnost žádosti o vrácení nebo prominutí cla 

v kontextu ostatních důvodů pro vrácení nebo prominutí uvedených v 

článku 116. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 121 odst. 3 3. Pokud byl proti oznámení celního dluhu podán opravný prostředek 

podle článku 44, příslušná lhůta uvedená v odst. 1 prvním pododstavci 

se pozastaví ode dne podání tohoto odvolání po dobu trvání odvolacího 

řízení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 121 odst. 4 4. Pokud celní orgán povolí vrácení nebo prominutí cla v souladu s   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

články 119 a 120, informuje o tom dotyčný členský stát Komisi. 
Čl. 122 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví pravidla, podle nichž bude 

přijímat rozhodnutí podle čl. 116 odst. 3, zejména pokud jde o:  
a) podmínky pro převzetí věci;  
b) lhůtu pro přijetí rozhodnutí a pozastavení této lhůty;  
c) sdělování důvodů, na nichž Komise zamýšlí založit rozhodnutí, před 

přijetím rozhodnutí, jež by na dotčenou osobu mělo nepříznivý dopad;  
d) oznamování rozhodnutí;  
e) důsledky nepřijetí nebo neoznámení tohoto rozhodnutí. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 123 odst. 1 1. Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro:  
a) vrácení a prominutí cla podle článku 116;  
b) informování Komise podle čl. 121 odst. 4 a pro informace, jež mají 

být poskytovány.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 123 odst. 2 2. Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme rozhodnutí uvedené 

v čl. 116 odst. 3  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 285 odst. 

2.  
 
Má-li být o stanovisku výboru uvedeného v čl. 285 odst. 1 rozhodnuto 

písemným postupem, použije se čl. 285 odst. 6. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 124 odst. 1 1. Aniž jsou dotčeny platné právní předpisy týkající se nevybrání částky 

dovozního nebo vývozního cla odpovídající celnímu dluhu v případě 

soudně prohlášené nesolventnosti dlužníka, povinnost zaplatit celní dluh 

při dovozu nebo vývozu zaniká:  
 
a) pokud již dlužníkovi nelze oznámit celní dluh podle článku 103;  
 
b) zaplacením částky dovozního nebo vývozního cla;  
 
c) s výhradou odstavce 5 prominutím částky dovozního nebo vývozního 

cla;  
 
d) je-li u zboží navrženého na propuštění do režimu s povinností zaplatit 

dovozní nebo vývozní clo zrušena platnost celního prohlášení;  
 
e) je-li zboží podléhající dovoznímu nebo vývoznímu clu zajištěno a 

současně nebo následně zabaveno;  
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

f) je-li zboží podléhající dovoznímu nebo vývoznímu clu zničeno pod 

celním dohledem nebo přenecháno ve prospěch státu;  
 
g) zmizí-li zboží nebo nejsou-li splněny povinnosti vyplývající z celních 

předpisů v důsledku úplného zničení nebo nenahraditelné ztráty tohoto 

zboží v důsledku jeho povahy, nepředvídatelných okolností nebo vyšší 

moci nebo na příkaz celních orgánů; pro účely tohoto písmene se zboží 

považuje za nenahraditelně ztracené, jestliže již nemůže být nikým 

používáno;  
 
h) vznikl-li celní dluh podle článků 79 nebo 82 a jsou-li splněny tyto 

podmínky:  
i) nedostatky, které vedly ke vzniku celního dluhu, neměly zásadní vliv 

na správné provádění daného celního režimu a nebyly pokusem o 

klamavé jednání,  
ii) veškeré formality nezbytné k nápravě situace zboží jsou následně 

splněny;  
 
i) bylo-li zboží propuštěné do volného oběhu osvobozené od cla nebo se 

sníženou sazbou dovozního cla na základě jeho konečného užití 

vyvezeno se souhlasem celních orgánů;  
 
j) vznikl-li dluh podle článku 78 a jsou-li zrušeny formality za účelem 

přiznání preferenčního sazebního zacházení uvedeného v daném článku;  
 
k) vznikl-li celní dluh s výhradou odstavce 6 podle článku 79 a celním 

orgánům je náležitě prokázáno, že zboží nebylo použito nebo 

spotřebováno a opustilo celní území Unie. 
Čl. 124 odst. 2 2. V případech uvedených v odst. 1 písm. e) se však pro účely trestů za 

porušení celních předpisů má za to, že celní dluh nezanikl, je-li podle 
právních předpisů členského státu dovozní nebo vývozní clo nebo 

existence celního dluhu základem pro stanovení trestů. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 124 odst. 3 3. Zanikne-li v souladu s odst. 1 písm. g) celní dluh u zboží 

propuštěného do volného oběhu osvobozeného od cla nebo se sníženou 

sazbou dovozního cla na základě jeho konečného užití, považují se 

zbytky a odpad vzniklé v důsledku zničení zboží za zboží, které není 

zbožím Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 124 odst. 4 4. Platná ustanovení týkající se paušálních celních sazeb pro 

nenahraditelnou ztrátu v důsledku povahy zboží se použijí, pokud 

dotčená osoba neprokáže, že skutečná ztráta je vyšší než ztráta 

vypočtená za použití paušální sazby pro dotčené zboží. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 124 odst. 5 5. Odpovídá-li za zaplacení částky dovozního nebo vývozního cla 

odpovídající celnímu dluhu více osob a je-li clo prominuto, povinnost 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

zaplatit celní dluh zaniká pouze v případě osoby nebo osob, kterým je 

clo prominuto. 
Čl. 124 odst. 6 6. V případě uvedeném v odst. 1 písm. k) povinnost zaplatit celní dluh 

nezaniká u osoby nebo osob, které se pokusily o klamavé jednání. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 124 odst. 7 7. Vznikl-li celní dluh podle článku 79, zaniká ve vztahu k osobě, která 

se nepokusila o klamavé jednání a která přispěla k boji proti podvodům. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 125 Zanikne-li celní dluh na základě čl. 124 odst. 1 písm. h), nezaniká 

oprávnění členských států uplatnit sankce za nedodržení celních 

předpisů. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 126 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví seznam nedostatků, jež 

nemají zásadní vliv na správné provádění daného celního režimu, a které 

doplňují čl. 124 odst. 1 písm. h) bod i). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 127 odst. 1 1. Pro zboží vstupující na celní území Unie se podává vstupní souhrnné 

celní prohlášení. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 127 odst. 2 2. Od povinnosti uvedené v odstavci 1 lze upustit:  
a) u dopravních prostředků a zboží přepravovaného dopravními 

prostředky, které pouze proplouvají teritoriálními vodami nebo prolétají 

vzdušným prostorem celního území Unie bez zastávky na tomto území; 

a  
b) v ostatních případech, které jsou řádně odůvodněny druhem zboží 

nebo dopravy nebo vyžadovány mezinárodními dohodami. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 127 odst. 3 3. Vstupní souhrnné celní prohlášení se podává u celního úřadu v místě 

prvního vstupu ve stanovené lhůtě a předtím, než zboží vstoupí na celní 

území Unie.  
 
Celní orgány mohou povolit podání vstupního souhrnného celního 

prohlášení u jiného celního úřadu, jestliže tento úřad nezbytné údaje 

neprodleně sdělí nebo poskytne elektronickou cestou celnímu úřadu v 

místě prvního vstupu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 127 odst. 4 4. Vstupní souhrnné celní prohlášení podává dopravce.  
 
Aniž jsou dotčeny povinnosti dopravce, může vstupní souhrnné celní 

prohlášení místo něj podat jedna z těchto osob:  
a) dovozce nebo příjemce nebo jiná osoba, jejímž jménem nebo na jejíž 

účet dopravce jedná;  
b) každá osoba, která je schopna dotčené zboží předložit nebo zajistit 

jeho předložení celnímu úřadu vstupu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 127 odst. 5 5 Vstupní souhrnné celní prohlášení musí obsahovat údaje nezbytné pro 

analýzu rizik pro účely bezpečnosti a zabezpečení. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 127 odst. 6 6. Ve zvláštních případech, kdy nelze od osob uvedených v odstavci 4 

získat všechny údaje uvedené v odstavci 5, může být jejich předložení 

uloženo jiným osobám, jež mají tyto údaje k dispozici a mají právo je 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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předložit. 
Čl. 127 odst. 7 7. Celní orgány mohou připustit, aby k podání vstupního souhrnného 

celního prohlášení byly použity obchodní, přístavní nebo přepravní 

informační systémy, pokud tyto systémy obsahují údaje, které jsou pro 

toto prohlášení nezbytné, a tyto údaje jsou k dispozici ve stanovené lhůtě 

předtím, než zboží vstoupí na celní území Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 127 odst. 8 8. Celní orgány mohou povolit, aby bylo místo vstupního souhrnného 

celního prohlášení podáno oznámení a zajištěn přístup k údajům 

vstupního souhrnného celního prohlášení v počítačovém systému 

hospodářského subjektu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 128 Celní úřad uvedený v čl. 127 odst. 3 zajistí, aby v konkrétní lhůtě byla 

především pro účely bezpečnosti a zabezpečení provedena analýza rizik 

založená na vstupním souhrnném celním prohlášení uvedeném v čl. 127 

odst. 1 nebo údajích uvedených v čl. 127 odst. 8, a na základě výsledků 

této analýzy rizik přijme nezbytná opatření. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 129 odst. 1 1. Deklarantovi může být na jeho žádost povoleno změnit po podání 

vstupního souhrnného celního prohlášení jeden nebo více údajů 

uvedených v tomto prohlášení.  
 
Změnu však nelze provést poté, co:  
a) celní orgány informovaly osobu, která vstupní souhrnné celní 

prohlášení podala, o svém záměru provést kontrolu zboží;  
b) celní orgány zjistily nesprávnost údajů uvedených ve vstupním 

souhrnném celním prohlášení;  
c) zboží již bylo předloženo celním orgánům. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 129 odst. 2 2. Nevstoupí-li zboží, pro něž bylo podáno vstupní souhrnné celní 

prohlášení, na celní území Unie, zruší celní orgány platnost uvedeného 

prohlášení v každém z těchto případů:  
a) na návrh deklaranta; nebo  
b) do 200 dnů od podání prohlášení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 130 odst. 1 1. Celní úřad uvedený v čl. 127 odst. 3 může upustit od požadavku podat 

vstupní souhrnné celní prohlášení v případě, že pro zboží bylo podáno 

celní prohlášení ještě před uplynutím lhůty pro podání uvedeného 

prohlášení. V takovém případě musí celní prohlášení obsahovat alespoň 

údaje nezbytné pro vstupní souhrnné celní prohlášení. Do doby, než je 

celní prohlášení přijato podle článku 172, považuje se za vstupní 

souhrnné celní prohlášení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 130 odst. 2 2. Celní úřad uvedený v čl. 127 odst. 3 může upustit od požadavku podat 

vstupní souhrnné celní prohlášení v případě, že pro zboží bylo podáno 

celní prohlášení pro dočasné uskladnění ještě před uplynutím lhůty pro 

podání vstupního souhrnného celního prohlášení. Celní prohlášení pro 

dočasné uskladnění musí obsahovat alespoň údaje nezbytné pro vstupní 

souhrnné celní prohlášení. Do předložení deklarovaného zboží celním 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



        VIII. – Celní zákon II                                             
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32013R0952.doc      str. 61 z 107   

Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 
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Poznámka 

 

orgánům v souladu s článkem 139 má celní prohlášení pro dočasné 

uskladnění účinky vstupního souhrnného celního prohlášení. 
Čl. 131 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty podle článku 284, kterými se 

stanoví:  
a) případy, v nichž se v souladu s čl. 127 odst. 2 písm. c) upouští od 

povinnosti podat vstupní souhrnné celní prohlášení;  
b) lhůta uvedená v čl. 127 odst. 3 a 7, v níž má být podáno vstupní 

souhrnné celní prohlášení předtím, než zboží vstoupí na celní území 

Unie, s ohledem na druh zboží nebo dopravy;  
c) případy uvedené v čl. 127 odst. 6 a další osoby, jimž může být v 

daných případech uloženo předložení údajů ze vstupního souhrnného 

celního prohlášení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 132 Komise v prováděcích aktech stanoví:  
 
a) postupy pro podávání vstupního souhrnného celního prohlášení 

uvedeného v článku 127; 
b) postupy pro předkládání údajů ze vstupního souhrnného celního 

prohlášení dalšími osobami uvedenými v čl. 127 odst. 6;  
c) lhůtu, ve které má být provedena analýza rizik, a nezbytná opatření, 

která mají být přijata, podle článku 128;  
d) postupy pro změnu vstupního souhrnného celního prohlášení podle čl. 

129 odst. 1;  
e) postupy pro zrušení platnosti vstupního souhrnného celního 

prohlášení podle čl. 129 odst. 2, a to s ohledem na řádné řízení vstupu 

zboží na území.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 
odst. 4.  
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 133 odst. 1 1. Provozovatel námořního plavidla nebo letadla vstupujícího na celní 

území Unie oznámí příjezd celnímu úřadu v místě prvního vstupu po 

příjezdu dopravního prostředku.  
 
Mají-li celní úřady k dispozici informace o příjezdu námořního plavidla 

nebo letadla, mohou upustit od požadavku na oznámení uvedeného v 

prvním pododstavci. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 133 odst. 2 2. Celní orgány mohou povolit, aby k oznámení příjezdu dopravního 

prostředku byly použity přístavní nebo letištní systémy nebo jiné 

dostupné způsoby předávání informací. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 134 odst. 1 1. Zboží vstupující na celní území Unie podléhá od okamžiku vstupu na 

toto území celnímu dohledu a může podléhat celní kontrole. Jsou-li 
použitelné, vztahují se na něj zákazy a omezení odůvodněné mimo jiné 

veřejnými mravy, veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností, 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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ochranou zdraví a života lidí, zvířat nebo rostlin, ochranou životního 

prostředí, ochranou národních kulturních statků, jež mají uměleckou, 

historickou nebo archeologickou hodnotu a ochranou průmyslového 

nebo obchodního vlastnictví, včetně kontrol prekurzorů omamných 

látek, zboží porušujícího určitá práva duševního vlastnictví a hotovosti, 
jakož i provádění opatření na zachování a řízení rybolovu a 

obchodněpolitických opatření.  
 
Zboží zůstává pod celním dohledem po dobu nutnou ke zjištění jeho 

celního statusu a bez povolení celních orgánů nesmí být z celního 

dohledu vyjmuto.  
 
Aniž je dotčen článek 254, přestává zboží Unie podléhat celnímu 

dohledu v okamžiku, kdy je stanoven jeho celní status.  
 
Zboží, které není zbožím Unie, zůstává pod celním dohledem do 

okamžiku změny jeho celního statusu nebo do okamžiku jeho opuštění 

celního území Unie či jeho zničení. 
Čl. 134 odst. 2 2. Držitel zboží, které je pod celním dohledem, může na základě 

povolení celních orgánů zboží kdykoli zkontrolovat nebo z něj odebrat 

vzorky, zejména s cílem určit jeho sazební zařazení, celní hodnotu nebo 

celní status. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 135 odst. 1 1. Osoba, která zboží přepravuje na celní území Unie, je povinna je 

dopravit neprodleně, po trase určené celními orgány a případně 

způsobem, který tyto orgány stanoví, k celnímu úřadu určenému celními 

orgány či na jakékoli jiné místo určené nebo schválené těmito orgány 

nebo do svobodného pásma. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 135 odst. 2 2. Zboží musí být do daného svobodného pásma přepraveno přímo, 

vodní nebo vzdušnou cestou nebo, je-li přepravováno po zemi, aniž by 

prošlo jinou částí celního území Unie, jestliže je část hranice 

svobodného celního pásma totožná s pozemní hranicí mezi členským 

státem a třetí zemí. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 135 odst. 3 3. Každá osoba, která přebírá odpovědnost za přepravu zboží po jeho 

vstupu na celní území Unie, je odpovědná za dodržení povinností 

stanovených v odstavcích 1 a 2. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 135 odst. 4 4. Se zbožím, které na základě dohody uzavřené s příslušnou zemí nebo 

příslušným územím mimo celní území Unie může podléhat celním 

kontrolám ze strany celních orgánů členského státu a které se dosud 

nachází mimo celní území Unie, se zachází stejným způsobem jako se 
zbožím, které již bylo na celní území Unie přepraveno. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 135 odst. 5 5. Odstavce 1 a 2 nevylučují použití zvláštních předpisů, pokud jde o 

zboží přepravované v příhraničních oblastech nebo potrubím a dráty, 

jakož i přepravu zanedbatelného hospodářského významu, jako jsou 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Poznámka 

 

dopisy, pohlednice a tiskoviny a jim rovnocenné elektronické prostředky 

uchovávané na jiných médiích nebo zboží přepravované cestujícími, za 

podmínky, že tím není ohrožen celní dohled ani možnosti celní kontroly. 
Čl. 135 odst. 6 6. Odstavec 1 se nevztahuje na dopravní prostředky a zboží 

přepravované dopravními prostředky, které pouze proplouvají 

teritoriálními vodami nebo prolétají vzdušným prostorem celního území 

Unie bez zastávky na tomto území. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 136 Články 127 až 130, článek 133, čl. 135 odst. 1, článek 137, články 139 

až 141 a články 144 až 149 se nevztahují na zboží, které není zbožím 

Unie, a na zboží uvedené v článku 155, které dočasně opustilo celní 

území Unie při přepravě mezi dvěma body na tomto území námořní 

nebo vzdušnou cestou, pokud bylo mimo celní území Unie přepraveno 

po přímé trase bez zastávky: 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 137 odst. 1 1. Nemůže-li být povinnost uvedená v čl. 135 odst. 1 splněna z důvodu 

nepředvídatelných okolností nebo vyšší moci, musí osoba, která má tuto 

povinnost splnit, nebo jiná osoba jednající na její účet bez zbytečného 

odkladu vyrozumět o této skutečnosti celní orgány. Nedojde-li v 
důsledku nepředvídatelných okolností nebo vyšší moci k úplnému 

zničení zboží, oznámí se celním orgánům rovněž místo, na kterém se 

zboží přesně nachází. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 137 odst. 2 2. Jestliže byly loď nebo letadlo, na něž se vztahuje čl. 135 odst. 6, 

nuceny v důsledku nepředvídatelných okolností nebo vyšší moci 

dočasně zastavit nebo přistát na celním území Unie a povinnost uvedená 

v čl. 135 odst. 1 nemůže být splněna, je osoba, která loď nebo letadlo na 

celní území Unie dopravila, nebo jiná osoba jednající na její účet 

povinna neprodleně o této skutečnosti vyrozumět celní orgány. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 137 odst. 3 3. Celní orgány určí opatření, která budou přijata k zajištění celního 

dohledu nad zbožím uvedeným v odstavci 1 nebo nad lodí či letadlem a 

veškerým zbožím na palubě této lodě nebo tohoto letadla za okolností 

stanovených v odstavci 2 a případně k zajištění jeho následné dopravy k 

celnímu úřadu nebo na jiné místo určené nebo schválené celními orgány. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 138 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro:  
a) oznamování příjezdu podle článku 133;  
b) dopravu zboží podle čl. 135 odst. 5.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 139 odst. 1 1. Zboží, které vstoupilo na celní území Unie, neprodleně po jeho vstupu 

předloží na určeném celním úřadě či jiném místě určeném nebo 

schváleném celními orgány nebo ve svobodném pásmu k celnímu řízení 

některá z těchto osob:  
a) osoba, která zboží na celní území Unie přepravila;  
b) osoba, jejímž jménem nebo na jejíž účet jedná osoba, která zboží na 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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toto území přepravila;  
c) osoba, která převzala odpovědnost za přepravu zboží poté, co zboží 

vstoupilo na celní území Unie. 
Čl. 139 odst. 2 2. Je-li zboží na celní území Unie přepraveno námořní nebo leteckou 

cestou a zůstane-li na palubě stejného dopravního prostředku za účelem 

přepravy, je celnímu úřadu předloženo pouze v přístavu nebo na letišti, 

kde se vykládá nebo překládá. Zboží, které bylo přepraveno na celní 

území Unie a jež se v rámci své cesty vykládá a opět nakládá na stejný 

dopravní prostředek, aby bylo možno vyložit nebo naložit jiné zboží, se 
v daném přístavu nebo na daném letišti celnímu úřadu nepředkládá. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 139 odst. 3 3. Aniž jsou dotčeny povinnosti osoby uvedené v odstavci 1, může zboží 

celnímu úřadu místo ní předložit některá z těchto osob:  
a) osoba, která zboží ihned propustí do celního režimu; 
b) držitel povolení k provozování dočasných skladů nebo osoba, která 

vykonává činnost ve svobodném pásmu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 139 odst. 4 4. Osoba předkládající zboží uvede odkaz na vstupní souhrnné celní 

prohlášení nebo, jedná-li se o případ uvedený v článku 130, na celní 

prohlášení nebo celní prohlášení pro dočasné uskladnění podané ve 

vztahu k tomuto zboží, s výjimkou případů, kdy se od povinnosti podat 

vstupní souhrnné celní prohlášení upouští. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 139 odst. 5 5. Není-li pro zboží, které není zbožím Unie a které se předkládá 

celnímu úřadu, podáno vstupní souhrnné celní prohlášení, a s výjimkou 

případů, kdy se od povinnosti podat toto celní prohlášení upouští, podá 

jedna z osob uvedených v čl. 127 odst. 4 neprodleně, aniž je dotčen čl. 

127 odst. 6, toto prohlášení nebo místo něj celní prohlášení nebo celní 

prohlášení pro dočasné uskladnění. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 139 odst. 6 6. Odstavec 1 nevylučuje použití zvláštních předpisů, pokud jde o zboží 

přepravované v příhraničních oblastech nebo potrubím a dráty, jakož i 

přepravu zanedbatelného hospodářského významu, jako jsou dopisy, 

pohlednice a tiskoviny a jim rovnocenné elektronické prostředky 

uchovávané na jiných médiích nebo zboží přepravované cestujícími, za 

podmínky, že tím není ohrožen celní dohled ani možnosti celní kontroly. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 139 odst. 7 7. Zboží předložené celnímu úřadu nesmí být bez souhlasu celních 

orgánů přemístěno z místa, kde bylo celnímu úřadu předloženo. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 140 odst. 1 1. Zboží se vykládá a překládá z dopravních prostředků, kterými je 

přepravováno, pouze s povolením celních orgánů a na místech, která k 

tomu tyto orgány určí nebo schválí.  
 
Povolení se však nevyžaduje v případech bezprostředně hrozícího 

nebezpečí, které vyžaduje okamžité vyložení veškerého zboží nebo jeho 

části. V takovém případě o tom musí být celní orgány neprodleně 

informovány. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 140 odst. 2 2. Celní orgány mohou kdykoli požadovat, aby bylo zboží vyloženo a   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

vybaleno za účelem jeho kontroly, odběru vzorků nebo kontroly 

dopravních prostředků, kterými je zboží přepravováno. 
Čl. 141 odst. 1 1. Ustanovení čl. 135 odst. 2 až 6 a články 139 a 140 a články 144 až 

149 se nevztahují na zboží, které v okamžiku, kdy bylo přepraveno na 

celní území Unie, již bylo v režimu tranzitu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 141 odst. 2 2. Články 140 a 144 až 149 se vztahují na zboží, které není zbožím Unie 

a je přepravováno v režimu tranzitu, poté, co bylo předloženo celnímu 

úřadu určení na celním území Unie v souladu s předpisy upravujícími 

režim tranzitu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 142 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284 s cílem stanovit podmínky pro schvalování míst 

ve smyslu čl. 139 odst. 1. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 143 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro předkládání zboží 

celnímu úřadu ve smyslu článku 139.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 144 Zboží, které není zbožím Unie, musí být od okamžiku předložení 

celnímu úřadu dočasně uskladněno. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 145 odst. 1 1. Pro zboží, které není zbožím Unie a předkládá se celnímu úřadu, musí 

být podáno prohlášení pro dočasné uskladnění, jež obsahuje všechny 

údaje nezbytné pro uplatnění ustanovení, jimiž se řídí dočasné 

uskladnění. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 145 odst. 2 2. Doklady vztahující se ke zboží v dočasném uskladnění se celním 

orgánům poskytují, vyžadují-li to právní předpisy Unie nebo je-li to 
nezbytné pro účely celní kontroly. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 145 odst. 3 3. Prohlášení pro dočasné uskladnění musí být podáno nejpozději v 

okamžiku předložení zboží celnímu úřadu jednou z osob uvedených v čl. 
139 odst. 1 nebo 2. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 145 odst. 4 4. Nebylo-li upuštěno od povinnosti podat vstupní souhrnné celní 

prohlášení, obsahuje prohlášení pro dočasné uskladnění odkaz na 

případné vstupní souhrnné celní prohlášení podané pro zboží 

předkládané celnímu úřadu, ledaže zboží již bylo v dočasném uskladnění 

nebo bylo propuštěno do celního režimu a neopustilo celní území Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 145 odst. 5 5. Celní orgány mohou povolit, aby celní prohlášení pro dočasné 

uskladnění bylo podáno také ve formě:  
a) odkazu na jakékoliv vstupní souhrnné celní prohlášení podané pro 

dané zboží, doplněného o údaje prohlášení pro dočasné uskladnění; nebo  
b) manifestu nebo jiného přepravního dokladu, pokud obsahuje údaje o 

prohlášení pro dočasné uskladnění s odkazem na jakékoliv vstupní 

souhrnné celní prohlášení pro dané zboží. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 145 odst. 6 6. Celní orgány mohou povolit, aby k podání prohlášení pro dočasné 

uskladnění byly použity obchodní, přístavní nebo přepravní informační 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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systémy, pokud obsahují údaje, které jsou pro toto prohlášení nezbytné, 

a tyto údaje jsou k dispozici v souladu s odstavcem 3. 
Čl. 145 odst. 7 7. Na prohlášení pro dočasné uskladnění se použijí články 188 až 193.   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
Čl. 145 odst. 8 8. Prohlášení o dočasném uskladnění může být rovněž použito pro 

účely:  
a) oznámení příjezdu podle článku 133; nebo  
b) předložení zboží celnímu úřadu uvedenému v článku 139, pokud 

splňuje podmínky stanovené v uvedeném článku. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 145 odst. 9 9. Prohlášení pro dočasné uskladnění se nevyžaduje, pokud nejpozději 

při předložení zboží celnímu úřadu je v souladu s články 153 až 156 

prokázáno, že se jedná o zboží Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 145 odst. 10 10. Celní orgány uchovají prohlášení pro dočasné uskladnění nebo k 

němu mají přístup za účelem ověření, že zboží, na které se vztahuje, je 

následně propuštěno do celního režimu nebo zpětně vyvezeno podle 

článku 149. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 145 odst. 11 11. Pokud se zboží, které není zbožím Unie a je přepravováno v režimu 

tranzitu, předkládá celnímu úřadu určení na celním území Unie, 
považují se pro účely odstavců 1 až 10 údaje pro příslušnou tranzitní 

operaci za prohlášení pro dočasné uskladnění, pokud splňují příslušné 

požadavky. Držitel zboží však může po ukončení tranzitního režimu 

podat prohlášení pro dočasné uskladnění. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 146 odst. 1 1. Deklarantovi se na žádost povolí změnit po podání prohlášení pro 

dočasné uskladnění jeden nebo více údajů uvedených v tomto 

prohlášení. Změnou však nesmí být rozšířena působnost tohoto 

prohlášení na jiné zboží než na zboží, na které se původně vztahovalo.  
 
Změnu však nelze provést poté, co:  
a) celní orgány informovaly osobu, která prohlášení podala, o svém 

záměru provést kontrolu zboží;  
b) celní orgány zjistily nesprávnost údajů uvedených v prohlášení; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 146 odst. 2 2. Není-li zboží, pro něž bylo podáno prohlášení pro dočasné 

uskladnění, předloženo celnímu úřadu, zruší celní orgány platnost 

uvedeného prohlášení v každém z těchto případů:  
a) na návrh deklaranta;  
b) do 30 dnů od podání prohlášení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 147 odst. 1 1. Dočasně uskladněné zboží se skladuje pouze v dočasných skladech v 

souladu s článkem 148, popřípadě v odůvodněných případech na jiných 

místech určených nebo schválených celními orgány. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 147 odst. 2 2. Aniž je dotčen čl. 134 odst. 2, může být dočasně uskladněné zboží 

podrobeno pouze úkonům potřebným k tomu, aby bylo uchováno v 

nezměněném stavu, aniž by se měnila jeho obchodní úprava nebo 

technická charakteristika. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 147 odst. 3 3. Držitel povolení podle článku 148 nebo osoba provádějící uskladnění   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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zboží v případech, kdy je zboží uskladněno na jiných místech určených 

nebo schválených celními orgány, zodpovídá za vše následující:  
a) zajištění toho, aby dočasně uskladněné zboží nebylo vyjmuto z 

celního dohledu;  
b) splnění povinností vyplývajících z dočasného uskladnění zboží. 

Čl. 147 odst. 4 4. Pokud zboží nemůže být z jakéhokoli důvodu ponecháno v dočasném 

uskladnění, přijmou celní orgány neprodleně veškerá opatření k nápravě 

situace u zboží v souladu s články 197, 198 a 199. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 148 odst. 1 1. K provozování dočasného skladu se vyžaduje povolení celních 

orgánů. Toto povolení není vyžadováno v případě, že provozovatelem 

dočasného skladu je sám celní orgán.  
 
V povolení se uvedou podmínky, za nichž je provozování dočasného 

skladu povoleno. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 148 odst. 2 2. Povolení uvedené v odstavci 1 se udělí pouze osobám, jež splňují tyto 

podmínky:  
a) jsou usazeny na celním území Unie;  
b) poskytnou potřebnou záruku řádného provedení operací; je-li v 
povolení uvedeném v čl. 38 odst. 2 písm. a) zohledněno provozování 

dočasného skladu, má se za to, že oprávněný hospodářský subjekt pro 

celní zjednodušení tuto podmínku splňuje;  
c) poskytnou jistotu podle článku 89.  
 
Pokud byla poskytnuta souborná jistota, sleduje se dodržování 

povinností s touto jistotou spojených prostřednictvím vhodného auditu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 148 odst. 3 3. Povolení uvedené v odstavci 1 se udělí pouze, pokud jsou celní 

orgány schopny vykonávat celní dohled, aniž by musely uplatňovat 

administrativní opatření, která jsou neúměrná daným hospodářským 

potřebám. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 148 odst. 4 4. Držitel povolení musí vést příslušné záznamy v podobě schválené 

celními orgány.  
 
Záznamy musí obsahovat informace a údaje, které celním orgánům 

umožní dohled nad provozem dočasného skladu, zejména pokud jde o 

identifikaci uskladněného zboží, jeho celní status a pohyb.  
 
Má se za to, že oprávněný hospodářský subjekt pro celní zjednodušení 

splnil povinnost uvedenou v prvním a druhém pododstavci, pokud jsou 
jeho záznamy vhodné pro účely provozování dočasného uskladnění. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 148 odst. 5 5. Celní orgány mohou držiteli povolení povolit, aby dočasně 

uskladněné zboží přemísťoval mezi různými dočasnými sklady, pokud 
takové přemísťování nezvyšuje riziko podvodu, a to v těchto případech:  
a) toto přemísťování probíhá v působnosti jednoho celního orgánu nebo  

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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b) na toto přemísťování se vztahuje pouze jedno povolení, udělené 

oprávněnému hospodářskému subjektu pro celní zjednodušení; nebo  
c) v ostatních případech přemísťování. 

Čl. 148 odst. 6 6. Je-li to hospodářsky odůvodněné a nebude-li tím nepříznivě dotčen 

celní dohled, mohou celní orgány povolit uskladnění zboží Unie v 
dočasném skladu. Takové zboží se nepovažuje za dočasně uskladněné 

zboží. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 149 Zboží, které není zbožím Unie a je dočasně uskladněno, musí být do 90 

dnů propuštěno do celního režimu nebo zpětně vyvezeno. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 150 Není-li stanoveno jinak, má deklarant bez ohledu na povahu nebo 

množství zboží nebo jeho zemi původu, odeslání nebo určení možnost 

zvolit celní režim, do něhož má být zboží za podmínek platných pro 

tento režim propuštěno. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 151 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví:  
a) podmínky pro schvalování míst podle čl. 147 odst. 1;  
b) podmínky pro udělování povolení k provozování dočasného skladu 

podle článku 148;  
c) případy přemísťování podle čl. 148 odst. 5 písm. c). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 152 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro: 
a) podávání celního prohlášení pro dočasné uskladnění podle článku 

145;  
b) změny celního prohlášení pro dočasné uskladnění podle čl. 146 odst. 

1;  
c) zrušení platnosti celního prohlášení pro dočasné uskladnění podle čl. 

146 odst. 2;  
d) přemísťování zboží v dočasném uskladnění podle čl. 148 odst. 5.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 153 odst. 1 1. Veškeré zboží na celním území Unie se považuje za zboží, které má 

celní status zboží Unie, nezjistí-li se, že zboží není zbožím Unie. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 153 odst. 2 2. Ve zvláštních případech, kdy se předpoklad uvedený v odstavci 1 

neuplatní, je třeba celní status zboží Unie prokázat. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 153 odst. 3 3. V zvláštních případech nemá zboží zcela získané na celním území 

Unie celní status zboží Unie, pokud bylo získáno ze zboží v dočasném 

uskladnění nebo zboží propuštěného do režimu vnějšího tranzitu, 

uskladnění, dočasného použití nebo aktivního zušlechťovacího styku. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 154 Zboží Unie přestává být zbožím Unie v těchto případech:  
a) opustí-li celní území Unie, pokud se nepoužijí pravidla týkající se 

vnitřního tranzitu;  
b) bylo-li zboží propuštěno do režimu vnějšího tranzitu, uskladnění nebo 

aktivního zušlechťovacího styku, pokud to celní předpisy dovolují;  

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

c) bylo-li zboží propuštěno do režimu konečného užití a následně bylo 

buď přenecháno ve prospěch státu, nebo zničeno, přičemž po něm zůstal 

odpad;  
d) je-li po propuštění zboží zrušena platnost celního prohlášení s 

návrhem na propuštění do volného oběhu. 
Čl. 155 odst. 1 1. V případech uvedených v čl. 227 odst. 2 písm. b) až f) si zboží 

zachová celní status zboží Unie pouze tehdy, je-li tento status zjištěn za 

určitých podmínek a způsobem, které jsou stanoveny celními předpisy. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 155 odst. 2 2. Ve zvláštních případech se může zboží Unie pohybovat mezi dvěma 

místy na celním území Unie, aniž by podléhalo celnímu režimu, a 

dočasně též mimo toto území, aniž by došlo ke změně jeho celního 

statusu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 156 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví:  
a) případy, kdy se neuplatní předpoklad stanovený v čl. 153 odst. 1;  
b) podmínky pro povolení zjednodušeného prokazování celního statusu 

zboží Unie;  
c) případy, kdy zboží uvedené v čl. 153 odst. 3 nemá celní status zboží 

Unie;  
d) případy, kdy nedochází ke změně celního statusu zboží podle čl. 155 

odst. 2.  
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 157 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro prokazování a 

ověřování celního statusu zboží Unie.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 158 odst. 1 1. Veškeré zboží, které má být propuštěno do celního režimu, s 

výjimkou režimu svobodného pásma, musí být uvedeno v celním 

prohlášení, které je příslušné pro daný celní režim. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 158 odst. 2 2. Ve zvláštních případech, kromě případů uvedených v čl. 6 odst. 2, lze 

podat celní prohlášení jinými způsoby, než je metoda elektronického 

zpracování dat. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 158 odst. 3 3. Zboží Unie navržené v prohlášení k vývozu, k propuštění do režimu 

vnitřního tranzitu Unie nebo pasivního zušlechťovacího styku je pod 

celním dohledem od okamžiku přijetí celního prohlášení uvedeného v 

odstavci 1 až do okamžiku, kdy opustí celní území Unie nebo je 

přenecháno ve prospěch státu nebo zničeno nebo kdy je platnost celního 

prohlášení zrušena. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 159 odst. 1 1. Nestanoví-li právní předpisy Unie jinak, určí místní a věcnou 

příslušnost jednotlivých celních úřadů na svém území členské státy. 
242/2016 § 4 (1) Správce cla, který je příslušný k vedení celního řízení, je místně 

příslušný ke správě cla, pokud je nebo mělo být clo v tomto řízení 

vyměřováno. 

PAD  
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

(2) Správce cla, který jako první zjistil skutečnosti, na jejichž základě 

vznikl celní dluh, je místně příslušný k 

a)  vyměření cla mimo celní řízení,  

b)  doměření cla a  

c)  zajištění cla vyměřovaného mimo celní řízení nebo 

doměřovaného cla zajišťovacím příkazem. 

(3) K celnímu řízení ve věci 

a)  vyřízení celního režimu je místně příslušný správce cla, který je 

místně příslušný k propuštění zboží do tohoto režimu, 

b)  propuštění zboží do zvláštního režimu nebo vyřízení tohoto 

režimu, je místně příslušný správce cla, který je jako takový 

označen v povolení k použití zvláštního režimu, 

c)  vývozu zboží dopravovaného potrubím nebo vedením je místně 

příslušný správce cla, v jehož územním obvodu má vývozce 

zboží místo pobytu nebo sídlo, 

d)  zpětného vývozu nebo dočasného uskladnění je místně příslušný 

správce cla, u kterého bylo podáno příslušné prohlášení nebo 

oznámení a bylo předloženo zboží,  

e)  přenechání zboží je místně příslušný správce cla, u kterého byla 

podána příslušná žádost a bylo předloženo zboží. 

(4) K řízení ve věci povolení ručitele pro poskytnutí jednotlivé jistoty 

s použitím záruční listiny je místně příslušný správce cla, u něhož 

bude jistota použita. 
(5) Ve věci prodeje nebo zničení zboží pod celním dohledem je 

místně příslušný správce cla, který zboží zadržel. 
Čl. 159 odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby byly na těchto úřadech stanoveny dostatečné 

a vhodné úřední hodiny, a zohlední při tom povahu přepravy a zboží a 

celní režim, do něhož má být zboží propuštěno, aby nebyla bržděna ani 

narušena plynulost mezinárodní dopravy. 

242/2016 § 14 odst. 1 (1) Správce cla na žádost provede celní řízení přednostně, a to i mimo 

úřední hodiny pro veřejnost, v případě   

a)  zboží podléhajícího rychlé zkáze,  

b)  živých zvířat,  

c)  zboží určeného k odstranění následků mimořádných událostí 
nebo krizových situací,  

d)  zboží, které je dováženo nebo vyváženo pravidelnými 

jednotkami nebo formacemi ozbrojených sil smluvních stran 

Severoatlantické smlouvy,  

PAD  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

e)  zboží dováženého osobami požívajícími výsad a imunit 

podle mezinárodní smlouvy, konzulárního zavazadla a diplomatické a 

jiné pošty požívající ochrany podle mezinárodního práva 
Čl. 159 odst. 3 3. Není-li stanoveno jinak, je celním úřadem příslušným k propuštění 

zboží do určitého celního režimu celní úřad, do jehož působnosti spadá 

místo, v němž bylo zboží předloženo celnímu úřadu. 

242/2016 § 4 (1) Správce cla, který je příslušný k vedení celního řízení, je místně 

příslušný ke správě cla, pokud je nebo mělo být clo v tomto řízení 

vyměřováno. 

(2) Správce cla, který jako první zjistil skutečnosti, na jejichž základě 

vznikl celní dluh, je místně příslušný k 

a)  vyměření cla mimo celní řízení,  

b)  doměření cla a  

c)  zajištění cla vyměřovaného mimo celní řízení nebo 

doměřovaného cla zajišťovacím příkazem. 

(3) K celnímu řízení ve věci 

a)  vyřízení celního režimu je místně příslušný správce cla, který je 

místně příslušný k propuštění zboží do tohoto režimu, 

b)  propuštění zboží do zvláštního režimu nebo vyřízení tohoto 

režimu, je místně příslušný správce cla, který je jako takový 

označen v povolení k použití zvláštního režimu, 

c)  vývozu zboží dopravovaného potrubím nebo vedením je místně 

příslušný správce cla, v jehož územním obvodu má vývozce 

zboží místo pobytu nebo sídlo, 

d)  zpětného vývozu nebo dočasného uskladnění je místně příslušný 

správce cla, u kterého bylo podáno příslušné prohlášení nebo 

oznámení a bylo předloženo zboží,  

e)  přenechání zboží je místně příslušný správce cla, u kterého byla 
podána příslušná žádost a bylo předloženo zboží. 

(4) K řízení ve věci povolení ručitele pro poskytnutí jednotlivé jistoty 

s použitím záruční listiny je místně příslušný správce cla, u něhož 

bude jistota použita. 
(5) Ve věci prodeje nebo zničení zboží pod celním dohledem je 

místně příslušný správce cla, který zboží zadržel. 

PAD  

Čl. 160 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví případy, v nichž lze podle čl. 

158 odst. 2 podat celní prohlášení jinými způsoby, než je metoda 

elektronického zpracování dat. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 161 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy:    Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

a) pro určení jiných příslušných celních úřadů, než jsou úřady uvedené v 

čl. 159 odst. 3, včetně celních úřadů vstupu a výstupu;  
b) pro podávání celního prohlášení v případech uvedených v čl. 158 

odst. 2.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 
Čl. 162 Standardní celní prohlášení obsahují veškeré náležitosti nezbytné pro 

použití ustanovení upravujících celní režim, do kterého je zboží 

navrženo v celním prohlášení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 163 odst. 1 1. Podklady, které jsou nezbytné pro použití ustanovení upravujících 

celní režim, do kterého je zboží navrženo v celním prohlášení, musí být 

ve vlastnictví deklaranta a být celním orgánům k dispozici v okamžiku 

podání celního prohlášení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 163 odst. 2 2. Podklady se celním orgánům poskytují, vyžadují-li to právní předpisy 

Unie nebo je-li to nezbytné pro účely celní kontroly. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 163 odst. 3 3. Ve zvláštních případech mohou hospodářské subjekty podklady 

vypracovat, pokud to celní orgány povolí. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 164 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví pravidla pro udělování 

povolení podle čl. 163 odst. 3. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 165 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro:  
a) podávání standardního celního prohlášení uvedeného v článku 162;  
b) zajištění dostupnosti podkladů uvedených v čl. 163 odst. 1.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 166 odst. 1 1. Celní orgány mohou osobě povolit propuštění zboží do celního 

režimu na základě zjednodušeného celního prohlášení, které nemusí 

obsahovat některé údaje uvedené v článku 162 nebo podklady uvedené v 

článku 163. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 166 odst. 2 2. Pravidelné využívání zjednodušeného celního prohlášení uvedeného v 

odstavci 1 podléhá povolení celních orgánů. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 167 odst. 1 1. V případě zjednodušeného celního prohlášení podle článku 166 nebo 

zápisu do záznamů deklaranta podle článku 182 deklarant u příslušného 

celního úřadu ve stanovené lhůtě podá doplňkové celní prohlášení 

obsahující údaje, které jsou nezbytné pro daný celní režim.  
 
V případě zjednodušeného celního prohlášení uvedeného v článku 166 

musí být nezbytné podklady v držení deklaranta a být celním orgánům k 

dispozici ve stanovené lhůtě.  
 
Doplňkové celní prohlášení může být obecné, pravidelné nebo souhrnné 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

povahy. 
Čl. 167 odst. 2 2. Od povinnosti podat doplňkové celní prohlášení se upustí v těchto 

případech:  
a) je-li zboží v režimu uskladnění v celním skladu;  
b) v jiných zvláštních případech. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 167 odst. 3 3. Celní orgány mohou od požadavku na podání doplňkového celního 

prohlášení upustit, jsou-li splněny tyto podmínky:  
a) zjednodušené celní prohlášení se týká zboží, jehož hodnota a 

množství jsou nižší než statistický práh; 
b) zjednodušené celní prohlášení již obsahuje veškeré informace 

potřebné pro příslušný celní režim; a  
c) zjednodušené celní prohlášení není podáno zápisem do záznamů 

deklaranta. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 167 odst. 4 4. Zjednodušené celní prohlášení uvedené v článku 166 nebo zápis do 

záznamů deklaranta uvedený v článku 182 a doplňkové celní prohlášení 

se považují za jeden nedělitelný doklad, který nabývá účinku dnem 

přijetí zjednodušeného celního prohlášení v souladu s článkem 172, 

respektive dnem zápisu zboží do záznamů deklaranta. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 167 odst. 5 5. Pro účely článku 87 se za místo, kde má být doplňkové celní 

prohlášení podáno, považuje místo, kde bylo podáno celní prohlášení. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 168 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví:  
a) podmínky pro udělování povolení podle čl. 166 odst. 2;  
b) lhůta podle čl. 167 odst. 1 prvního pododstavce, v níž má být podáno 

doplňkové celní prohlášení;  
c) lhůta podle čl. 167 odst. 1 druhého pododstavce, v níž mají být 

podklady v držení deklaranta;  
d) ostatní konkrétní případy, kdy se upustí od povinnosti podávat 

doplňkové celní prohlášení podle čl. 167 odst. 2 písm. b). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 169 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro podávání:  
a) zjednodušeného celního prohlášení uvedeného v článku 166;  
b) doplňkového celního prohlášení uvedeného v článku 167.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 170 odst. 1 1. Aniž je dotčen čl. 167 odst. 1, celní prohlášení může podat každá 

osoba, která je schopna poskytnout veškeré informace, které jsou 

požadovány pro použití ustanovení upravujících celní režim, do kterého 

je zboží navrženo v celním prohlášení. Tato osoba musí být rovněž 

schopna celnímu úřadu předmětné zboží předložit nebo zajistit jeho 

předložení.  
 
Vyplývají-li však z přijetí celního prohlášení pro určitou osobu zvláštní 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

povinnosti, podá uvedené celní prohlášení tato osoba nebo její zástupce. 
Čl. 170 odst. 2 2. Deklarant musí být usazen na celním území Unie.   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
Čl. 170 odst. 3 3. Odchylně od odstavce 2 nemusí být na celním území Unie usazeni tito 

deklaranti:  
a) osoby podávající celní prohlášení pro režim tranzitu nebo dočasného 

použití;  
b) osoby příležitostně podávající celní prohlášení, a to i pro účely 

konečného užití nebo aktivního zušlechťovacího styku, pokud to celní 

orgány považují za odůvodněné;  
c) osoby usazené v zemi, jejíž území sousedí s celním územím Unie, 

které předkládají zboží, na něž se vztahuje celní prohlášení, u hraničního 

celního úřadu Unie sousedícího s touto zemí, pokud tato země, v níž 

jsou osoby usazeny, poskytuje reciproční výhody osobám usazeným na 

celním území Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 170 odst. 4 4. Celní prohlášení podléhají úřednímu ověření.   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
Čl. 171 Celní prohlášení lze podat před očekávaným předložením zboží celnímu 

úřadu. Není-li zboží předloženo do 30 dnů od podání celního prohlášení, 

má se za to, že celní prohlášení nebylo podáno. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 172 odst. 1 1. Celní prohlášení splňující podmínky stanovené v této kapitole přijmou 

celní orgány okamžitě, za podmínky, že zboží, na které se vztahuje, bylo 

předloženo celnímu úřadu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 172 odst. 2 2. Není-li stanoveno jinak, je dnem přijetí celního prohlášení celními 

orgány den, který se použije pro použití ustanovení upravujících celní 

režim, do kterého je zboží v celním prohlášení navrženo, a pro veškeré 

další dovozní nebo vývozní formality. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 173 odst. 1 1. Deklarantovi se na jeho žádost povolí změna jednoho nebo více údajů 

uvedených v již přijatém celním prohlášení. Změnou však nesmí být 

rozšířena působnost celního prohlášení na jiné zboží než na zboží, na 

které se původně vztahovalo. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 173 odst. 2 2. Změna se však nepovolí, jestliže je o její provedení požádáno poté, co 

došlo k jedné z těchto událostí:  
a) celní orgány informovaly deklaranta o svém záměru provést kontrolu 

zboží;  
b) celní orgány zjistily nesprávnost údajů uvedených v celním 

prohlášení;  
c) celní orgány zboží propustily. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 173 odst. 3 3. Na žádost deklaranta podanou do tří let ode dne přijetí celního 

prohlášení může být povolena změna celního prohlášení po propuštění 

zboží, aby deklarant mohl splnit své povinnosti v souvislosti s 

propuštěním zboží do příslušného celního režimu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 174 odst. 1 1. Na žádost deklaranta zruší celní orgány platnost již přijatého celního 

prohlášení v každém z těchto případů:  
a) jsou-li přesvědčeny, že zboží má být neprodleně propuštěno do jiného 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

celního režimu;  
b) jsou-li přesvědčeny, že v důsledku zvláštních okolností již není 

propuštění do celního režimu, do kterého bylo zboží navrženo v celním 

prohlášení, odůvodněné.  
 
Pokud však celní orgány informovaly deklaranta o svém záměru provést 

kontrolu zboží, přijme se žádost o zrušení platnosti celního prohlášení 

poté, co bude tato kontrola provedena. 
Čl. 174 odst. 2 2. Není-li stanoveno jinak, po propuštění zboží již platnost celního 

prohlášení nelze zrušit. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 175 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví případy, kdy je platnost 

celního prohlášení zrušena po propuštění zboží, jak je uvedeno v čl. 174 

odst. 2. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 176 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro:  
a) podávání celního prohlášení podle článku 171;  
b) přijímání celního prohlášení uvedeného v článku 172, včetně 

uplatňování těchto pravidel v případech uvedených v článku 179;  
c) změny celního prohlášení po propuštění zboží podle čl. 173 odst. 3.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 177 odst. 1 1. Tvoří-li zásilku zboží, které patří do různých podpoložek celního 

sazebníku, a zacházení s jednotlivým zbožím podle příslušných 

podpoložek celního sazebníku pro účely vyhotovení celního prohlášení 

by bylo spojeno s prací a náklady neúměrnými dovoznímu nebo 
vývoznímu clu, které se na ně vztahuje, mohou celní orgány na žádost 

deklaranta souhlasit s tím, že celá zásilka bude podléhat dovoznímu 

nebo vývoznímu clu odpovídajícímu podpoložce zboží s nejvyšší celní 

sazbou dovozního nebo vývozního cla. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 177 odst. 2 2. Celní orgány odmítnou použití zjednodušení uvedeného v odstavci 1 

na zboží podléhající zákazům nebo omezením nebo spotřební dani, 

pokud je k uplatnění příslušného opatření zapotřebí správné zařazení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 178 Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme opatření pro určení 

sazební podpoložky pro použití čl. 177 odst. 1.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 179 odst. 1 1. Celní orgány mohou na žádost povolit, aby u celního úřadu 

příslušného v místě, kde je osoba usazena, tato osoba podala celní 

prohlášení pro zboží, které je předkládáno celním orgánům na jiném 

celním úřadě.  
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Od požadavku na povolení uvedeného v první pododstavci lze upustit, 

pokud je celní prohlášení podáno a zboží předloženo celním úřadům 

podřízeným stejnému celnímu orgánu. 
Čl. 179 odst. 2 2. Žadatel o povolení uvedené v odstavci 1 musí být oprávněným 

hospodářským subjektem pro celní zjednodušení. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 179 odst. 3 3. Celní úřad, u nějž je celní prohlášení podáno:  
a) dohlíží nad propuštěním zboží do příslušného celního režimu;  
b) provádí celní kontroly za účelem ověření celního prohlášení podle čl. 

188 písm. a) a b);  
c) v odůvodněných případech žádá celní úřad, u nějž je zboží 

předkládáno, o provedení celních kontrol za účelem ověření celního 

prohlášení podle čl. 188 písm. c) a d); a  
d) provádí celní formality za účelem zajištění částky dovozního a 

vývozního cla, jež odpovídá celnímu dluhu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 179 odst. 4 4. Celní úřad, u nějž je podáno celní prohlášení, a celní úřad, u nějž je 

předkládáno zboží, si vyměňují informace nezbytné pro ověření celního 

prohlášení a pro propuštění zboží. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 179 odst. 5 5. Celní úřad, u nějž je zboží předkládáno, provádí bez ohledu na vlastní 

kontroly související se zbožím, jež vstoupilo na celní území Unie nebo 

jej opustilo, celní kontroly uvedené v odst. 3 písm. c) a poskytuje 

celnímu úřadu, u nějž bylo podáno celní prohlášení, výsledky těchto 

kontrol. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 179 odst. 6 6. Celní úřad, u nějž bylo podáno celní prohlášení, propustí zboží v 

souladu s články 194 a 195, přičemž zohlední:  
a) výsledky vlastních kontrol provedených za účelem ověření celního 

prohlášení;  
b) výsledky kontrol provedených celním úřadem, u nějž je zboží 

předkládáno, za účelem ověření celního prohlášení, a kontrol 

souvisejících se zbožím, jež vstoupilo na celní území Unie nebo jej 

opustilo. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 180 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví podmínky pro udělování 

povolení podle čl. 179 odst. 1 prvního pododstavce. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 181 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro:  
a) centralizované celní řízení včetně příslušných celních formalit a 

kontrol podle článku 179;  
b) upuštění od povinnosti předložit zboží podle čl. 182 odst. 3 v 

souvislosti s centralizovaným celním řízením.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 182 odst. 1 1. Celní úřady mohou osobě na žádost povolit podání celního prohlášení, 

včetně zjednodušeného celního prohlášení, ve formě zápisu do záznamů 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

deklaranta, pokud celní orgány mají v elektronickém systému deklaranta 

přístup k údajům z daného celního prohlášení v okamžiku, kdy je 

podáno celní prohlášení ve formě zápisu do záznamů deklaranta. 
Čl. 182 odst. 2 2. Celní prohlášení se považuje za přijaté v okamžiku zápisu zboží do 

záznamů. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 182 odst. 3 3. Celní úřady mohou na žádost upustit od povinnosti předložit zboží. V 

takovém případě se zboží považuje za propuštěné v okamžiku zápisu do 

záznamů deklaranta.  
 
Od uvedené povinnosti lze upustit pouze v případech, kdy jsou splněny 

všechny tyto podmínky:  
a) deklarant je oprávněným hospodářským subjektem pro celní 

zjednodušení;  
b) povaha a oběh příslušného zboží to vyžadují a jsou celnímu úřadu 

známy;  
c) celní úřad vykonávající dohled má přístup ke všem informacím, jež 

považuje za nezbytné k tomu, aby v případě potřeby mohl uplatnit své 

právo zboží přezkoumat; a  
d) v okamžiku zápisu do záznamů se na zboží již nevztahují zákazy nebo 

omezení, ledaže je v povolení uvedeno něco jiného.  
 
Celní úřad vykonávající dohled může nicméně ve zvláštních případech 

požádat o předložení zboží. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 182 odst. 4 4. V povolení se uvedou podmínky, za nichž je propuštění zboží 

povoleno. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 183 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví podmínky pro udělování 

povolení podle čl. 182 odst. 1. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 184 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro zápis do záznamů 

deklaranta podle článku 182 včetně příslušných celních formalit a 

kontrol.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 185 odst. 1 1. Celní orgány mohou na žádost povolit hospodářskému subjektu, aby 
provedl některé celní formality, které mají provádět celní orgány, s 

cílem určit částku splatného dovozního a vývozního cla a provést 

některé kontroly pod celním dohledem. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 185 odst. 2 2. Žadatel o povolení uvedené v odstavci 1 musí být oprávněným 

hospodářským subjektem pro celní zjednodušení. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 186 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví: 
a) podmínky pro udělování povolení podle čl. 185 odst. 1;  

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

b) celní formality a kontroly, jež má provádět držitel povolení podle čl. 

185 odst. 1. 
Čl. 187 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro celní formality a 

kontroly, které může provádět držitel povolení v souladu s čl. 185 odst. 

1.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 188 Za účelem ověření správnosti údajů uvedených v celním prohlášení, 

které bylo přijato, celní orgány mohou:  
a) kontrolovat prohlášení a podklady;  
b) požadovat od deklaranta poskytnutí dalších dokladů;  
c) kontrolovat zboží;  
d) odebírat vzorky za účelem analýzy nebo důkladné kontroly zboží. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 189 odst. 1 1. Přepravu zboží na místa, kde bude kontrolováno a kde budou 

odebrány vzorky, jakož i veškerou nezbytnou manipulaci, která je s 

kontrolou zboží či odebráním vzorků spojená, zajišťuje deklarant sám 

nebo na svou odpovědnost. Vzniklé náklady nese deklarant. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 189 odst. 2 2. Deklarant má právo být přítomen či zastoupen při kontrole zboží a 

odebírání vzorků. Mají-li k tomu celní orgány přiměřené důvody, mohou 

vyžadovat, aby byl deklarant nebo jeho zástupce přítomen při kontrole 

zboží nebo odebírání vzorků nebo aby jim poskytl potřebnou součinnost 

k usnadnění kontroly zboží nebo odebrání vzorků. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 189 odst. 3 3. Jsou-li vzorky odebrány v souladu s platnými předpisy, nevzniká 

celním orgánům povinnost tyto vzorky zaplatit nebo nahradit, avšak 

nesou náklady na jejich analýzu nebo kontrolu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 190 odst. 1 1. Je-li kontrolována pouze část zboží, na které se vztahuje celní 

prohlášení, nebo jsou-li odebrány vzorky pouze z části zboží, jsou 

výsledky této částečné kontroly, analýzy nebo kontroly vzorků platné 

pro veškeré zboží, na které se vztahuje totéž celní prohlášení.  
 
Jestliže se však deklarant domnívá, že výsledky částečné kontroly, 

analýzy nebo kontroly odebraných vzorků neplatí pro zbývající zboží, na 

které se vztahuje celní prohlášení, může požadovat provedení další 

kontroly nebo odběru vzorků. Žádosti se vyhoví, pokud zboží ještě 

nebylo propuštěno, nebo v případě, že již propuštěno bylo, prokáže-li 
deklarant, že zboží nebylo nijak upraveno. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 190 odst. 2 2. Obsahuje-li celní prohlášení zboží spadající pod dvě nebo více 

položek, pokládají se pro účely odstavce 1 údaje ke zboží spadajícímu 

pod každou položku za samostatné celní prohlášení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 191 odst. 1 1. Výsledky ověření celního prohlášení jsou podkladem pro použití 

ustanovení upravujících celní režim, do kterého je zboží propuštěno. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 191 odst. 2 2. Není-li celní prohlášení ověřováno, použije se odstavec 1 na základě   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

údajů uvedených v dotyčném celním prohlášení. 
Čl. 191 odst. 3 3. Výsledky ověření zjištěné celními orgány mají stejnou dokazovací 

hodnotu na celém celním území Unie. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 192 odst. 1 1. Je-li k zajištění dodržování ustanovení upravujících celní režim, do 

kterého je zboží navrženo v celním prohlášení, nutná jeho identifikace, 

přijmou celní orgány či případně hospodářské subjekty oprávněné k 

tomu celními orgány nezbytná opatření k identifikaci zboží.  
 
Tato opatření k identifikaci zboží mají stejný právní účinek na celém 

celním území Unie. 

242/2016 § 7 odst. 1 a 2 (1) Správce cla může při místním šetření zajistit celní závěrou zboží 

podléhající celnímu dohledu také za účelem zabránění jeho 

neoprávněné změně či záměně za jiné zboží. 
(2) Při zajištění zboží podléhajícího celnímu dohledu může správce 
cla zajistit celní závěrou prostor, dopravní prostředek, kontejner nebo 

obal, v nichž se zboží nachází. 

PAD  

Čl. 192 odst. 2 2. Prostředky k identifikaci umístěné na zboží, obalu nebo dopravních 

prostředcích odstraní nebo zničí pouze celní orgány nebo případně 

hospodářské subjekty oprávněné k tomu celními orgány, není-li v 
důsledku nepředvídatelných okolností nebo vyšší moci jejich odstranění 

nebo zničení nezbytné k zajištění ochrany zboží nebo dopravních 

prostředků. 

242/2016 § 7 odst. 1 a 2 (1) Správce cla může při místním šetření zajistit celní závěrou zboží 

podléhající celnímu dohledu také za účelem zabránění jeho 

neoprávněné změně či záměně za jiné zboží. 
(2) Při zajištění zboží podléhajícího celnímu dohledu může správce 

cla zajistit celní závěrou prostor, dopravní prostředek, kontejner nebo 

obal, v nichž se zboží nachází. 

PAD  

Čl. 193 Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví opatření týkající se 

ověření celního prohlášení, kontroly zboží a odběru vzorků a výsledků 

ověření.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 194 odst. 1 1. Jsou-li splněny podmínky stanovené pro propuštění zboží do 

dotyčného režimu a pod podmínkou, že se na zboží nevztahují žádná 

omezení ani zákazy, propustí celní orgány zboží ihned poté, co byly 

údaje uvedené v celním prohlášení ověřeny nebo přijaty bez ověření.  
 
První pododstavec se použije rovněž v případech, kdy ověření uvedené v 

článku 188 nelze dokončit v přiměřené lhůtě a přítomnost zboží pro 

účely ověření již není nutná. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 194 odst. 2 2. Veškeré zboží, na které se vztahuje totéž celní prohlášení, se 

propouští současně.  
 
Obsahuje-li celní prohlášení zboží spadající pod dvě nebo více položek, 

pokládají se pro účely prvního pododstavce údaje ke zboží spadajícímu 

pod každou položku za samostatné celní prohlášení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 195 odst. 1 1. Vznikne-li propuštěním zboží do celního režimu celní dluh, je 

propuštění zboží podmíněno zaplacením částky dovozního nebo 

vývozního cla odpovídající celnímu dluhu nebo poskytnutím jistoty, 

kterou se tento dluh zajistí.  
 
První pododstavec se však, aniž je dotčen třetí pododstavec, nevztahuje 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

na dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla.  
 
Požadují-li celní orgány na základě ustanovení upravujících celní režim, 

do kterého je zboží navrženo v celním prohlášení, poskytnutí jistoty, je 

zboží do tohoto celního režimu propuštěno až po poskytnutí této jistoty. 
Čl. 195 odst. 2 2. Ve zvláštních případech není propuštění zboží podmíněno 

poskytnutím jistoty pro zboží, na které se vztahuje žádost o čerpání celní 

kvóty. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 195 odst. 3 3. Pokud se použije zjednodušení podle článků 166, 182 a 185 a je 

poskytnuta souborná jistota, není propuštění zboží podmíněno 

sledováním jistoty celními orgány. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 196 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 284, kterými stanoví případy uvedené v čl. 195 odst. 

2. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 197 Mají-li k tomu celní orgány dostatečné důvody, mohou požadovat, aby 

bylo zboží, které bylo předloženo celnímu úřadu, zničeno, a o této 
skutečnosti vyrozumí jeho držitele. Náklady na zničení zboží nese 

držitel zboží. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 198 odst. 1 1. Celní orgány přijmou veškerá nezbytná opatření, včetně zabavení a 

prodeje nebo zničení zboží, pro nakládání se zbožím v těchto případech:  
 
a) nebyla-li splněna jedna z povinností stanovených celními předpisy 

týkající se vstupu zboží, které není zbožím Unie, na celní území Unie, 

nebo bylo zboží vyjmuto z dohledu celních orgánů;  
 
b) pokud zboží nemohlo být propuštěno z některého z těchto důvodů:  
i) ve lhůtě stanovené celními orgány nebylo možno provést kontrolu 

zboží nebo v ní pokračovat z důvodů, které lze přičítat deklarantovi,  
ii) doklady, které musí být poskytnuty před umístěním nebo propuštěním 

zboží do daného celního režimu, nebyly poskytnuty,  
iii) ve stanovené lhůtě nebyly uhrazeny platby nebo nebyla poskytnuta 

jistota, které měly být uhrazeny nebo poskytnuty v souvislosti s 

dovozním nebo vývozním clem,  
iv) na zboží se vztahují zákazy nebo omezení;  
 
c) pokud zboží nebylo v přiměřené lhůtě po propuštění vyzvednuto;  
 
d) pokud se po propuštění zjistí, že zboží nesplňovalo podmínky pro toto 

propuštění; nebo  
 
e) pokud je zboží přenecháno ve prospěch státu v souladu s článkem 

199. 

242/2016 
ve znění 

183/2017 

§ 39 odst. 1 (1) Správce cla může kromě případů stanovených přímo 

použitelným předpisem Evropské unie zadržet zboží. 
a) řízení o přestupcích podle tohoto zákon 
b) úhrady nedoplatku evidovaného u orgánu Celní správy České 

republiky nebo orgánu Finanční správy České republiky. 

PAD  

  242/2016 § 44 odst. 1 (1) Správce cla při prodeji zadrženého zboží v případě, kdy lze   
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Poznámka 

 

zboží prodat podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, 

postupuje podle ustanovení daňového řádu o daňové exekuci 

prodejem movitých věcí.  
 

  242/2016 § 45 odst. 1 (1) Správce cla při zničení zadrženého zboží v případě, kdy lze zboží 

zničit podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, postupuje 

obdobně jako v případě zničení propadlé nebo zabrané věci. 
 

  

Čl. 198 odst. 2 2. Zboží, které není zbožím Unie a které bylo přenecháno ve prospěch 

státu, zabráno nebo zabaveno, se považuje za zboží, které bylo 

propuštěno do režimu uskladnění v celním skladu. Zanese se do 

záznamů provozovatele celního skladu, popřípadě do záznamů celních 

orgánů, pokud mají zboží v držení ony.  
 
Je-li již zboží, které má být zničeno, přenecháno ve prospěch státu, 

zajištěno nebo zabaveno, předmětem celního prohlášení, uvede se do 

záznamů odkaz na toto celní prohlášení. Celní orgány platnost tohoto 

celního prohlášení zruší. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 198 odst. 3 3. Náklady opatření uvedených v prvním odstavci nese:  
a) v případě uvedeném v odst. 1 písm. a) osoba, jež měla splnit příslušné 

povinnosti nebo jež celním orgánům neumožnila dohled nad zbožím;  
b) v případech uvedených v odst. 1 písm. b) a c) deklarant;  
c) v případě uvedeném v odst. 1 písm. d) osoba, jež má splnit podmínky, 

jimiž se řídí propuštění zboží;  
d) v případě uvedeném v odst. 1 písm. e) osoba, jež zboží přenechá ve 

prospěch státu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 199 Zboží, které není zbožím Unie, a zboží v režimu konečného užití může 

držitel režimu nebo případně držitel zboží na základě předchozího 

povolení celních orgánů přenechat ve prospěch státu. 

242/2016 § 46 (1) Správce cla povolí přenechání zboží ve prospěch České republiky 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, pokud   

a)  tím České republice nevzniknou náklady, s výjimkou nákladů 

souvisejících s držením, skladováním a prodejem zboží, a  

b)  jde o zboží, se kterým lze podle jiných právních předpisů volně 

nakládat.  

(2) Vlastníkem přenechaného zboží se stává stát. 

PAD  

Čl. 200 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro:  
a) zničení zboží podle článku 197;  
b) prodej zboží podle čl. 198 odst. 1;  
c) přenechání zboží ve prospěch státu podle článku 199.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Poznámka 

 

Čl. 201 odst. 1 1. Zboží, které není zbožím Unie a které má být uvedeno na trh Unie 

nebo je zamýšleno k soukromému použití nebo k osobní spotřebě na 

celním území Unie, se propustí do volného oběhu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 201 odst. 2 2. Propuštění do volného oběhu zahrnuje:  
a) výběr veškerého dlužného dovozního cla;  
b) případně výběr dalších poplatků stanovených příslušnými platnými 

předpisy týkajícími se výběru těchto poplatků;  
c) uplatnění obchodněpolitických opatření a zákazů a omezení, pokud 

nebyla uplatněna v dřívější fázi; a  
d) splnění dalších formalit stanovených pro dovoz daného zboží. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 201 odst. 3 3. Propuštěním do volného oběhu získává zboží, které není zbožím 

Unie, celní status zboží Unie. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 202 odst. 1 1. Pokud byly do volného oběhu propuštěny výrobky v režimu aktivního 

zušlechťovacího styku a výpočet částky dovozního cla se provádí podle 

čl. 86 odst. 3, použijí se obchodněpolitická opatření týkající se 

propuštění zboží, které bylo propuštěno do režimu aktivního 

zušlechťovacího styku, do volného oběhu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 202 odst. 2 2. Odstavec 1 se nepoužije na odpad a zbytky.   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
Čl. 202 odst. 3 3. Pokud byly do volného oběhu propuštěny výrobky v režimu aktivního 

zušlechťovacího styku a výpočet částky dovozního cla se provádí podle 

čl. 85 odst. 1, použijí se obchodněpolitická opatření týkající se tohoto 

zboží pouze tehdy, pokud těmto opatřením podléhá zboží propuštěné do 

režimu aktivního zušlechťovacího styku. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 202 odst. 4 4. Pokud právní předpisy Unie stanoví obchodněpolitická opatření pro 

propuštění do volného oběhu, nepoužijí se tato opatření na zpracované 

výrobky propuštěné do volného oběhu z režimu pasivního 

zušlechťovacího styku, pokud:  
a) si zpracované výrobky zachovají původ v Unii ve smyslu článku 60;  
b) je součástí pasivního zušlechťovacího styku oprava, včetně systému 

prosté výměny uvedeného v článku 261; nebo  
c) režim pasivního zušlechťovacího styku následuje po činnostech 
dalšího zpracování v souladu s článkem 258. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 203 odst. 1 1. Zboží, které není zbožím Unie a původně bylo vyvezeno z celního 

území Unie jako zboží Unie a které je ve lhůtě tří let vráceno na toto 

území a v celním prohlášení navrženo na propuštění do volného oběhu, 

je na žádost dotyčné osoby osvobozeno od dovozního cla.  
 
První pododstavec se použije i v případě, že vrácené zboží představuje 

pouze část zboží původně vyvezeného z celního území Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 203 odst. 2 2. Pokud to zvláštní okolnosti odůvodňují, lze tříletou lhůtu uvedenou v 

odstavci 1 prodloužit. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 203 odst. 3 3. Bylo-li vrácené zboží před vývozem z celního území Unie propuštěno 

do volného oběhu bez cla nebo se sníženou sazbou dovozního cla na 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

základě konkrétního konečného užití, přizná se osvobození od 

dovozního cla podle odstavce 1 pouze tehdy, má-li toto zboží být 

propuštěno do volného oběhu k témuž konečnému užití.  
 
Má-li být dotyčné zboží propuštěno do volného oběhu k jinému 

konečnému užití, sníží se částka dovozního cla o případně vybranou 

částku cla při prvním propuštění tohoto zboží do volného oběhu. Je-li 
tato částka vyšší než částka vyměřená při propuštění vráceného zboží do 

volného oběhu, žádná náhrada se neposkytuje. 
Čl. 203 odst. 4 4. Ztratí-li zboží Unie svůj celní status zboží Unie podle článku 154 a je-

li následně propuštěno do volného oběhu, použijí se odstavce 1, 2 a 3. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 203 odst. 5 5. Osvobození od dovozního cla se poskytuje pouze tehdy, je-li zboží 

vráceno ve stavu, v němž bylo vyvezeno. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 203 odst. 6 6. Osvobození od dovozního cla musí být podloženo informacemi, jež 

potvrzují splnění podmínek pro osvobození. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 204 Není-li ve zvláštních případech stanoveno jinak, osvobození od 

dovozního cla stanovené v článku 203 se nepřizná zboží, které bylo 

zvýhodněno opatřeními v rámci společné zemědělské politiky a jež 

zahrnují jejich vývoz z celního území Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 205 odst. 1 1. Článek 203 se použije na zušlechtěné výrobky, které byly původně 

zpětně vyvezeny z celního území Unie poté, co byly propuštěny do 

režimu aktivního zušlechťovacího styku. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 205 odst. 2 2. Na žádost deklaranta a za předpokladu, že deklarant předloží nezbytné 

informace, se částka dovozního cla za zboží uvedené v odstavci 1 určí v 

souladu s čl. 86 odst. 3. Den přijetí prohlášení o zpětném vývozu se 

považuje za den propuštění zboží do volného oběhu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 205 odst. 3 3. Osvobození od dovozního cla podle článku 203 se nepřizná v případě 

zušlechtěných výrobků, které byly vyvezeny v souladu s čl. 223 odst. 2 

písm. c), není-li zajištěno, že zboží nebude propuštěno do režimu 

aktivního zušlechťovacího styku. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 206 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví:  
a) případy, kdy se zboží považuje za vrácené ve stavu, v němž bylo 

vyvezeno;  
b) zvláštní případy podle článku 204. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 207 Komise stanoví v prováděcích aktech procesní pravidla pro poskytování 

informací podle čl. 203 odst. 6.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 208 odst. 1 1. Aniž je dotčen čl. 60 odst. 1, jsou od dovozního cla při svém 

propuštění do volného oběhu osvobozeny tyto produkty:  
a) produkty mořského rybolovu a jiné produkty získané z teritoriálních 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

vod země nebo území mimo celní území Unie pouze plavidly 

registrovanými nebo přihlášenými v některém členském státě a plujícími 

pod vlajkou tohoto státu;  
b) produkty, které byly vyrobeny z produktů uvedených v písmenu a) na 

palubě plavidel, která je zpracovávají, splňujících podmínky stanovené v 

písmenu a). 
Čl. 208 odst. 2 2. Osvobození od dovozního cla podle odstavce 1 musí být doloženo 

splněním podmínek uvedených v uvedeném odstavci. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 209 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy, jakými se dokládá 

splnění podmínky podle čl. 208 odst. 2.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 210 Zboží může být propuštěno do některé z těchto kategorií zvláštních 

režimů:  
a) tranzit, což zahrnuje vnější a vnitřní tranzit;  
b) uskladnění, což zahrnuje uskladnění v celním skladu a svobodná 

pásma;  
c) zvláštní účel, což zahrnuje dočasné použití a konečné užití;  
d) zušlechtění, což zahrnuje aktivní a pasivní zušlechťovací styk. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 211 odst. 1 1. Povolení vydané celními orgány se vyžaduje pro:  
a) použití režimu aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku, 

režimu dočasného použití nebo režimu konečného užití;  
b) provozování zařízení pro uskladnění zboží v celním skladu, kromě 

případů, kdy skladovací zařízení provozuje samotný celní orgán.  
 
Podmínky, za kterých je povoleno použití jednoho nebo více režimů 

uvedených v prvním pododstavci nebo provozování skladovacích 

zařízení, se uvedou v povolení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 211 odst. 2 2. Celní orgány udělí povolení se zpětným účinkem, pokud jsou splněny 

všechny tyto podmínky:  
 
a) jsou prokázány hospodářské důvody;  
 
b) žádost nesouvisí s pokusem o klamavé jednání;  
 
c) žadatel na základě účtů nebo záznamů prokázal, že:  
i) jsou splněny veškeré požadavky daného režimu;  
ii) zboží může popřípadě být pro rozhodné období identifikováno;  
iii) uvedené účty nebo záznamy umožňují kontrolu daného režimu;  
 
d) je možné splnit všechny formality nezbytné pro nápravu situace u 

zboží, včetně případného zrušení platnosti příslušného celního 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

prohlášení;  
 
e) žadateli nebylo uděleno povolení se zpětným účinkem v průběhu tří 

let ode dne přijetí žádosti;  
 
f) posouzení ekonomických podmínek se nevyžaduje, ledaže se žádost 

týká obnovení povolení pro stejný druh operace a zboží;  
 
g) žádost se netýká provozování skladovacích zařízení pro uskladnění 

zboží v celním skladu; a  
 
h) pokud se žádost týká obnovení povolení pro stejný druh operace a 

zboží, musí být podána do tří let od pozbytí platnosti původního 

povolení.  
 
Celní orgány mohou povolení se zpětným účinkem udělit i tehdy, pokud 

zboží propuštěné do celního režimu již není dostupné v okamžiku, kdy 

byla žádost o toto povolení přijata. 
Čl. 211 odst. 3 3. Není-li stanoveno jinak, je povolení uvedené v odstavci 1 udělováno 

pouze osobám, které splňují všechny následující podmínky:  
a) jsou usazeny na celním území Unie;  
b) poskytnou potřebnou záruku řádného provedení operací; pokud je v 
povolení uvedeném v čl. 38 odst. 2 písm. a) zohledněna činnost týkající 

se dotyčného zvláštního režimu, má se za to, že oprávněný hospodářský 

subjekt pro celní zjednodušení splňuje tuto podmínku. 
c) může-li u zboží, které bylo propuštěno do zvláštního režimu, 

vzniknout celní dluh nebo jiné poplatky, poskytnou jistotu v souladu s 

článkem 89; a  
d) v případě dočasného použití používají zboží nebo zajišťují jeho 

použití, a v případě režimu aktivního zušlechťovacího styku provádějí 

nebo zajišťují provádění zušlechťovacích operací. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 211 odst. 4 4. Není-li stanoveno jinak, je povolení uvedené v odstavci 1 uděleno 

pouze tehdy, jsou-li kromě podmínek uvedených v odstavci 3 splněny i 

všechny tyto podmínky:  
a) celní orgány mohou nad prováděním daného režimu vykonávat celní 

dohled, aniž by musely uplatňovat administrativní opatření, která jsou 

neúměrná daným hospodářským potřebám;  
b) povolením použít režim zušlechťovacího styku nejsou nepříznivě 

dotčeny zásadní zájmy výrobců Unie (hospodářské podmínky). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 211 odst. 5 5. Není-li prokázáno něco jiného, nebo pokud se hospodářské podmínky 

považují za splněné, má se za to, že zásadní zájmy výrobců Unie 

uvedené v odst. 4 písm. b) nejsou nepříznivě dotčeny. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 211 odst. 6 6. Je-li prokázáno, že by zásadní zájmy výrobců Unie mohly být   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

nepříznivě dotčeny, provede se přezkoumání hospodářských podmínek 

na úrovni Unie. 
Čl. 212 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví:  
a) podmínky pro udělování povolení pro postupy uvedené v čl. 211 odst. 

1;  
b) výjimky z podmínek uvedených v čl. 211 odst. 3 a 4;  
c) případy, ve kterých se hospodářské podmínky považují za splněné, 

jak je uvedeno v čl. 211 odst. 5. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 213 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro přezkoumání 

hospodářských podmínek podle čl. 211 odst. 6.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 214 odst. 1 1. S výjimkou režimu tranzitu nebo není-li stanoveno jinak, vede držitel 

povolení, držitel režimu a všechny osoby, které provádějí činnost 

zahrnující uskladnění, opracování nebo zpracování zboží nebo prodej či 

nákup zboží ve svobodných pásmech, vhodné záznamy o zboží ve formě 

schválené celními orgány.  
 
Záznamy obsahují informace a údaje, které celním orgánům umožní 

dohled nad dotyčným režimem, zejména pokud jde o identifikaci zboží, 

které bylo do tohoto režimu propuštěno, jeho celní status a pohyb. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 214 odst. 2 2. Má se za to, že oprávněný hospodářský subjekt pro celní zjednodušení 

splnil povinnost stanovenou v odstavci 1, pokud jsou jeho záznamy 

vhodné pro účely dotyčného zvláštního režimu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 215 odst. 1 1. V případech jiných než režim tranzitu a aniž je dotčen článek 254, je 

zvláštní režim, vyřízen v okamžiku, kdy zboží propuštěné do režimu, či 

zušlechtěné výrobky propuštěné do následného celního režimu, opustily 

celní území Unie nebo byly zničeny a nezůstal po nich žádný odpad 

nebo byly přenechány ve prospěch státu podle článku 199. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 215 odst. 2 2. Celní orgány režim tranzitu vyřídí, pokud je na základě porovnání 

údajů, které má k dispozici celní úřad odeslání, s údaji, které má k 

dispozici celní úřad určení, patrné, že tento režim byl řádně ukončen. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 215 odst. 3 3. Celní orgány učiní všechna opatření potřebná k tomu, aby napravily 

situaci u zboží, u nějž nebyl příslušný režim vyřízen v souladu se 

stanovenými podmínkami. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 215 odst. 4 4. Není-li stanoveno jinak, proběhne vyřízení režimu ve stanovené lhůtě.   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
Čl. 216 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví lhůta uvedená v čl. 215 odst. 

4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 217 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro vyřízení zvláštního 

režimu podle článku 216.  
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 
Čl. 218 Práva a povinnosti držitele režimu ve vztahu ke zboží, které bylo 

propuštěno do jiného zvláštního režimu, než je tranzit, mohou být zcela 

nebo zčásti převedeny na jinou osobu, která splňuje podmínky stanovené 

pro daný režim. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 219 Ve zvláštních případech se zboží propuštěné do jiného zvláštního 

režimu, než je tranzit, nebo zboží ve svobodném pásmu může pohybovat 

mezi různými místy na celním území Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 220 Zboží, které bylo propuštěno do režimu uskladnění v celním skladu nebo 

režimu zušlechtění nebo které bylo umístěno do svobodného pásma, 

může být podrobeno obvyklým formám manipulace, jejichž cílem je 

zajistit uchování zboží, zlepšit jeho vzhled nebo obchodní jakost nebo je 

upravit pro distribuci nebo další prodej. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 221 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví:  
a) příslušné případy a podmínky, pokud jde o pohyb zboží propuštěného 

do jiného zvláštního režimu, než je tranzit, nebo umístěného do 

svobodného pásma podle článku 219;  
b) obvyklé formy manipulace se zbožím propuštěným do režimu 

uskladnění v celním skladu nebo režimu zušlechtění nebo umístěným do 

svobodného pásma podle článku 220. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 222 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro:  
a) převod práv a povinností držitele režimu ve vztahu ke zboží, které 

bylo propuštěno do jiného zvláštního režimu, než je tranzit, v souladu s 

článkem 218;  
b) pohyb zboží propuštěného do jiného zvláštního režimu, než je tranzit, 

nebo umístěného do svobodného pásma podle článku 219.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 
odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 223 odst. 1 1. Rovnocenným zbožím je zboží Unie, které je uskladněno, použito 

nebo zpracováno místo zboží propuštěného do zvláštního režimu.  
 
V režimu pasivního zušlechťovacího styku je rovnocenným zbožím 

zboží, které není zbožím Unie a které je zpracováno místo zboží Unie, 

které bylo propuštěno do režimu pasivního zušlechťovacího styku.  
 
Není-li stanoveno jinak, má rovnocenné zboží stejný osmimístný kód 

kombinované nomenklatury, stejnou obchodní jakost a stejné technické 

charakteristiky jako zboží, které nahrazuje. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 223 odst. 2 2. Je-li zajištěn řádný průběh režimu, zejména pokud jde o celní dohled,   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

celní orgány na žádost povolí:  
a) použití rovnocenného zboží v režimu uskladnění v celním skladu, 

svobodných pásem, konečného užití a zušlechťovacího styku;  
b) použití rovnocenného zboží v režimu dočasného použití ve zvláštních 

případech; 
c) v případě režimu aktivního zušlechťovacího styku vývoz 

zušlechtěných výrobků, které byly získány z rovnocenného zboží ještě 

před dovozem zboží, které nahrazují;  
d) v případě režimu pasivního zušlechťovacího styku dovoz 

zušlechtěných výrobků, které byly získány z rovnocenného zboží ještě 

před vývozem zboží, které nahrazují.  
 
Pokud je v povolení uvedeném v čl. 38 odst. 2 písm. a) zohledněna 

činnost týkající se použití rovnocenného zboží pro dotyčný režim, má se 

za to, že oprávněný hospodářský subjekt pro celní zjednodušení splnil 

podmínku zajištění řádného průběhu režimu. 
Čl. 223 odst. 3 3. Použití rovnocenného zboží není povoleno v žádném z těchto případů:  

a) provádí-li se u zboží v režimu aktivního zušlechťovacího styku pouze 

obvyklé formy manipulace vymezené v článku 220;  
b) platí-li zákaz vracet dovozní clo nebo přiznávat osvobození od 

dovozního cla pro nepůvodní zboží, které bylo použito při výrobě 

zušlechtěných výrobků v režimu aktivního zušlechťovacího styku a pro 

něž je vydán nebo vystaven doklad o původu v rámci preferenční 

dohody mezi Unií a některými zeměmi či územími mimo celní území 

Unie nebo skupinami těchto zemí či území;  
c) pokud by to vedlo k neoprávněné výhodě týkající se dovozního cla 

nebo je-li to stanoveno v právních předpisech Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 223 odst. 4 4. V případě uvedeném v odst. 2 písm. c) a pokud by zušlechtěné 

výrobky podléhaly vývoznímu clu, jestliže by nebyly vyvezeny v rámci 

aktivního zušlechťovacího styku, poskytne držitel povolení jistotu pro 

zajištění úhrady vývozního cla pro případ, že zboží, které není zbožím 

Unie, nebude dovezeno ve lhůtě uvedené v čl. 257 odst. 3. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 224 Komise je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví:  
a) výjimky z čl. 223 odst. 1 třetího pododstavce;  
b) podmínky, za nichž se užívá rovnocenné zboží podle čl. 223 odst. 2;  
c) zvláštní případy, kdy se rovnocenné zboží použije v režimu 

dočasného použití podle čl. 223 odst. 2 písm. b);  
d) případy, kdy použití rovnocenného zboží není povoleno podle čl. 223 

odst. 3 písm. c). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 225 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro používání 

rovnocenného zboží povolené podle čl. 223 odst. 2.  
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 
Čl. 226 odst. 1 1. Režim vnějšího tranzitu umožňuje přepravu zboží, které není zbožím 

Unie, mezi dvěma místy na celním území Unie, aniž by toto zboží 

podléhalo:  
a) dovoznímu clu;  
b) jiným poplatkům stanoveným dalšími příslušnými platnými předpisy;  
c) obchodněpolitickým opatřením, pokud tato opatření nezakazují vstup 

zboží na celní území Unie nebo jeho výstup z tohoto území. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 226 odst. 2 2. Ve zvláštních případech se zboží Unie propustí do režimu vnějšího 

tranzitu. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 226 odst. 3 3. Přeprava uvedená v odstavci 1 se uskutečňuje jedním z těchto 

způsobů: 
 
a) v režimu vnějšího tranzitu Unie;  
 
b) v souladu s Úmluvou TIR, pokud tato přeprava:  
i) byla zahájena nebo má být ukončena mimo celní území Unie;  
ii) probíhá mezi dvěma místy na celním území Unie přes území země 

nebo území mimo celní území Unie;  
 
c) v souladu s Úmluvou ATA/Istanbulskou úmluvou, pokud jde o 

tranzit;  
 
d) na podkladě Rýnského manifestu (článek 9 Revidované úmluvy pro 

plavbu na Rýně);  
 
e) na podkladě formuláře 302 v rámci Dohody mezi stranami 

Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil, podepsané v 

Londýně dne 19. června 1951;  
 
f) v rámci poštovního systému v souladu s akty Světové poštovní unie, 

pokud je zboží přepravováno držiteli nebo pro držitele práv a povinností 

vyplývajících z těchto aktů. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 227 odst. 1 1. Režim vnitřního tranzitu umožňuje za podmínek stanovených v 

odstavci 2 přepravu zboží Unie mezi dvěma místy na celním území Unie 

přes zemi nebo území mimo toto celní území beze změny jeho celního 

statusu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 227 odst. 2 2. Přeprava uvedená v odstavci 1 se uskutečňuje jedním z těchto 

způsobů:  
a) v režimu vnitřního tranzitu Unie, je-li tato možnost upravena v 

mezinárodní dohodě;  
b) v souladu s Úmluvou TIR;  

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

c) v souladu s Úmluvou ATA / Istanbulskou úmluvou, pokud jde o 

tranzit;  
d) na podkladě Rýnského manifestu (článek 9 Revidované úmluvy pro 

plavbu na Rýně);  
e) na podkladě formuláře 302 stanoveného v Dohodě mezi stranami 

Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil, podepsané v 

Londýně dne 19. června 1951;  
f) v rámci poštovního systému v souladu s akty Světové poštovní unie, 

pokud je zboží přepravováno držiteli nebo pro držitele práv a povinností 

vyplývajících z těchto aktů. 
Čl. 228  Je-li zboží v rámci celního území Unie přepravováno z jednoho bodu do 

druhého v souladu s Úmluvou TIR, v souladu s Úmluvou ATA / 

Istanbulskou úmluvou, na podkladě formuláře 302 nebo v rámci 

poštovního systému, považuje se celní území Unie pro účely této 

přepravy za jediné území. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 229 odst. 1 1. Pokud celní orgány rozhodnou o vyloučení osoby z operací TIR na 

základě článku 38 Úmluvy TIR, vztahuje se toto rozhodnutí na celé celní 

území Unie a žádné celní úřady nesmí přijmout karnety TIR předložené 

touto osobou. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 229 odst. 2 2. Členský stát oznámí své rozhodnutí uvedené v odstavci 1 spolu s 

datem jeho použitelnosti ostatním členským státům a Komisi. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 230 Celní orgány mohou na žádost povolit osobě (oprávněný příjemce) 

přijímat zboží přepravované v souladu s Úmluvou TIR na schváleném 

místě tak, aby byl režim ukončen v souladu s čl. 1 písm. d) Úmluvy TIR. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 231 Komise je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví:  
a) zvláštní případy, kdy má být zboží Unie propuštěno do režimu 

vnějšího tranzitu podle čl. 226 odst. 2. 
b) podmínky pro udělování povolení podle článku 230. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 232 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy, které se použijí na celním 

území Unie při uplatňování čl. 226 odst. 3 písm. b) až f) a čl. 227 odst. 2 

písm. b) až f), a to s ohledem na potřeby Unie.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 233 odst. 1 1. Držitel tranzitního režimu Unie je povinen:  
a) předložit zboží v nezměněném stavu, jakož i požadované informace, 

celnímu úřadu určení ve stanovené lhůtě a dodržet přitom opatření 

přijatá celními orgány k zajištění totožnosti tohoto zboží;  
b) dodržovat celní předpisy vztahující se na režim; a  
c) nestanoví-li celní předpisy jinak, poskytnout jistotu k zajištění úhrady 

částky dovozního nebo vývozního cla odpovídající celnímu dluhu nebo 

zaplacení jiných poplatků stanovených dalšími příslušnými platnými 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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předpisy, které mohou u zboží vzniknout. 
Čl. 233 odst. 2 2. Povinnosti držitele režimu jsou splněny a režim tranzitu je ukončen, 

jakmile je zboží v tomto režimu spolu s požadovanými informacemi k 

dispozici celnímu úřadu určení v souladu s celními předpisy. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 233 odst. 3 3. Dopravce nebo příjemce zboží, který zboží přijímá s vědomím, že se 

toto zboží přepravuje v tranzitním režimu Unie, je rovněž povinen ve 

stanovené lhůtě předložit celnímu úřadu určení zboží v nezměněném 

stavu a dodržet přitom opatření přijatá celními orgány k zajištění 

totožnosti tohoto zboží. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 233 odst. 4 4. Celní orgány mohou na žádost povolit kterékoliv z následujících 

zjednodušení, pokud jde o propuštění zboží do tranzitního režimu Unie 

nebo o ukončení uvedeného režimu:  
a) status oprávněného odesílatele, který umožňuje držiteli povolení 

propouštět zboží do tranzitního režimu Unie bez jeho předložení 

celnímu úřadu;  
b) status oprávněného příjemce, který umožňuje držiteli povolení 

přijímat zboží přepravované v tranzitním režimu Unie na schváleném 

místě a ukončit tento režim podle čl. 233 odst. 2;  
c) použití zvláštního typu celních závěr, pokud se celní závěra vyžaduje 

pro zajištění totožnosti zboží propuštěného do tranzitního režimu Unie;  
d) použití celního prohlášení na propuštění zboží do tranzitního režimu 

Unie se sníženými požadavky na údaje;  
e) použití elektronického přepravního dokladu jakožto celního 

prohlášení na propuštění zboží do tranzitního režimu Unie, pokud tento 

přepravní doklad obsahuje údaje uváděné v prohlášení a tyto údaje jsou 

dostupné celním orgánům v místě odeslání i v místě určení, aby mohl 

celní úřad provádět celní dohled nad zbožím a vyřízení daného režimu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 234 odst. 1 1. Režimu vnějšího tranzitu Unie podléhá zboží, které je přepravováno 

přes zemi nebo území, které není součástí celního území Unie, je-li 
splněna jedna z těchto podmínek:  
a) tuto možnost stanoví mezinárodní smlouva;  
b) přeprava přes tuto zemi nebo území je uskutečněna na základě 

jediného přepravního dokladu vystaveného na celním území Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 234 odst. 2 2. V případě uvedeném v odst. 1 písm. b) se po dobu, kdy se zboží 

nachází mimo celní území Unie, účinky režimu vnějšího tranzitu Unie 

pozastaví. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 235 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví podmínky pro udělování 

povolení podle čl. 233 odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 236 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro:  
a) propouštění zboží do tranzitního režimu Unie a ukončení tohoto 

režimu;  
b) fungování zjednodušení uvedených v čl. 233 odst. 4;  

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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c) celní dohled nad zbožím přepravovaným v režimu vnějšího tranzitu 

Unie přes území země nebo území mimo celní území Unie, uvedený v 

článku 234.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 
Čl. 237 odst. 1 1. Režim uskladnění umožňuje skladovat na celním území Unie zboží, 

které není zbožím Unie, aniž by toto zboží podléhalo:  
a) dovoznímu clu;  
b) jiným poplatkům stanoveným dalšími příslušnými platnými předpisy;  
c) obchodně-politickým opatřením, pokud tato opatření nezakazují vstup 

zboží na celní území Unie nebo jeho výstup z tohoto území. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 237 odst. 2 2. Zboží Unie může být propuštěno do režimu uskladnění v celním 

skladu nebo může být umístěno do svobodného pásma v souladu se 

zvláštními předpisy Unie nebo proto, aby se na ně vztahovalo 

rozhodnutí o vrácení nebo prominutí dovozního cla. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 237 odst. 3 3. Je-li to hospodářsky odůvodněné a nebude-li tím nepříznivě dotčen 

celní dohled, mohou celní orgány povolit uskladnění zboží Unie ve 

skladovacím zařízení pro uskladnění v celním skladu. Uvedené zboží se 

nepovažuje za zboží v režimu uskladnění v celním skladu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 238 odst. 1 1. Doba, po kterou se zboží může nacházet v režimu uskladnění, není 

omezena. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 238 odst. 2 2. Za výjimečných okolností mohou celní orgány stanovit lhůtu, v níž 

musí být režim uskladnění vyřízen, zejména pokud druh a povaha zboží 

mohou v případě dlouhodobého skladování ohrozit zdraví lidí, zvířat 

nebo rostlin nebo životní prostředí. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 239 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro propouštění zboží 

Unie do režimu uskladnění v celním skladu nebo režimu svobodného 

pásma, jak je uvedeno v čl. 237 odst. 2.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 240 odst. 1 1. Režim uskladnění v celním skladu umožňuje skladovat zboží, které 

není zbožím Unie, v prostorách nebo na jiných místech schválených pro 

tento režim celními orgány a pod celním dohledem ("celní sklady"). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 240 odst. 2 2. Celní sklady může pro celní skladování zboží použít jakákoli osoba 

("veřejný celní sklad") nebo mohou být provozovány držitelem povolení 

k provozování celního skladu ("soukromý celní sklad"). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 240 odst. 3 3. Zboží, které bylo propuštěno do režimu uskladnění v celním skladu, 

může být dočasně vyjmuto z celního skladu. Vyjmutí zboží schválí s 

výjimkou případu vyšší moci předem celní orgány. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 241 odst. 1 1. Je-li to hospodářsky odůvodněné a není-li tím nepříznivě dotčen celní 

dohled, mohou celní orgány povolit, aby v celním skladu došlo ke 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

zpracování zboží v režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo v 

režimu konečného užití, a to za podmínek stanovených uvedenými 

režimy. 
Čl. 241 odst. 2 2 Zboží uvedené v odstavci 1 se nepovažuje za zboží v režimu 

uskladnění v celním skladu. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 242 odst. 1 1. Držitel povolení a držitel režimu je povinen:  
a) zajistit, že zboží v režimu uskladnění v celním skladu nebude vyjmuto 

z celního dohledu; a  
b) splnit povinnosti vyplývající ze skladování zboží v režimu uskladnění 

v celním skladu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 242 odst. 2 2. Odchylně od odstavce 1 lze v povolení týkajícím se veřejného celního 

skladu stanovit, že za splnění povinností podle odst. 1 písm. a) nebo b) 

odpovídá výlučně držitel režimu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 242 odst. 3 3. Za splnění povinností vyplývajících z propuštění zboží do režimu 

uskladnění v celním skladu odpovídá držitel režimu. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 243 odst. 1 1. Členské státy mohou některé části celního území Unie prohlásit za 

svobodná pásma.  
 
Pro každé svobodné pásmo členský stát určí zeměpisné vymezení a 

místa vstupu a výstupu. 

242/2016 § 69 odst. 1 (1) Správce cla může opatřením obecné povahy prohlásit část území 

České republiky za svobodné pásmo, a to na podnět osoby, která bude 

provozovatelem tohoto svobodného pásma.  

PAD  

Čl. 243 odst. 2 2. Členské státy sdělí Komisi informace o svých svobodných pásmech, 

která jsou v provozu. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 243 odst. 3 3. Svobodná pásma musí být ohrazena.  
 
Obvod a místa vstupu do svobodného pásma a výstupu z něj podléhají 

celnímu dohledu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 243 odst. 4 4. Osoby, zboží a dopravní prostředky vstupující do svobodných pásem 

nebo z nich vystupující mohou být podrobeny celním kontrolám. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 244 odst. 1 1. Ke stavbě budov ve svobodném pásmu je zapotřebí předchozího 

povolení celních orgánů. 
ID 9936 § 69 odst. 3 (3) Rozhodnutí při umisťování a povolování staveb ve svobodném 

pásmu nelze vydat bez přechozího souhlasného stanoviska správce 

cla, vydaného na základě posouzení rizik pro provádění celního 

dohledu a souladu s opatřením obecné povahy podle odstavce 1 a 

rozhodnutím podle odstavce 2. 

PAD  

Čl. 244 odst. 2 2. S výhradou celních předpisů je ve svobodném pásmu povolena 

jakákoli průmyslová či obchodní činnost nebo poskytování služeb. 

Provozování těchto činností a poskytování služeb musí být předem 

oznámeno celním orgánům. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 244 odst. 3 3. S ohledem na povahu daného zboží nebo potřeby celního dohledu či 

požadavky na bezpečnost a zabezpečení mohou celní orgány činnosti 

uvedené v odstavci 2 zakázat nebo omezit. 

242/2016 § 69 odst. 2 (2) Správce cla, v jehož obvodu územní působnosti se nachází 

svobodné pásmo, stanoví provozovateli svobodného pásma technické, 

provozní, skladovací, evidenční a další podmínky výkonu činnosti ve 

svobodném pásmu zajišťující dodržování celních předpisů a řádný 

výkon celního dohledu. 

PAD  
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Čl. 244 odst. 4 4. Celní orgány mohou zakázat výkon činnosti ve svobodném pásmu 

osobám, které neposkytují potřebnou záruku dodržování celních 

předpisů. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 245 odst. 1 1. Zboží přepravené do svobodného pásma se předkládá celnímu úřadu a 

je podrobeno předepsaným celním formalitám ve všech těchto 

případech:  
a) pokud je zboží do svobodného pásma přepraveno přímo z území 

mimo celní území Unie;  
b) pokud bylo zboží propuštěno do celního režimu, který je ukončen 

nebo vyřízen propuštěním do režimu svobodného pásma;  
c) pokud je zboží propuštěno do režimu svobodného pásma proto, aby se 

na něj vztahovalo rozhodnutí o vrácení nebo prominutí dovozního cla; 
d) pokud jsou tyto formality stanoveny jinými než celními předpisy. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 245 odst. 2 2. Zboží přepravené do svobodného pásma za jiných okolností, než které 

jsou uvedeny v odstavci 1, se nepředkládá celnímu úřadu. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 245 odst. 3 3. Aniž je dotčen článek 246, považuje se zboží přepravené do 

svobodného pásma za zboží propuštěné do režimu svobodného pásma:  
a) okamžikem jeho vstupu do svobodného pásma, pokud již nebylo 

propuštěno do jiného celního režimu; nebo  
b) okamžikem ukončení režimu tranzitu, pokud není ihned propuštěno 

do následného celního režimu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 246 odst. 1 1. Zboží Unie může do svobodného pásma vstoupit, může v něm být 

uskladněno, přepravováno, lze ho v něm užít, zušlechtit nebo 
spotřebovat. V takových případech se zboží nepovažuje za zboží v 

režimu svobodného pásma. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 246 odst. 2 2. Na žádost dotyčné osoby celní orgány stanoví celní status zboží jako 

zboží Unie u veškerého následujícího zboží:  
a) zboží Unie, které vstupuje do svobodného pásma;  
b) zboží Unie, které ve svobodném pásmu prošlo zpracovatelskými 

operacemi;  
c) zboží, které bylo ve svobodném pásmu propuštěno do volného oběhu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 247 odst. 1 1 Zboží, které není zbožím Unie, umístěné ve svobodném pásmu lze 

propustit do volného oběhu nebo do režimu aktivního zušlechťovacího 

styku, dočasného použití nebo konečného užití za podmínek 

stanovených pro tyto režimy. 
 
V takových případech se zboží nepovažuje za zboží v režimu 

svobodného pásma. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 247 odst. 2 2. Aniž jsou dotčena ustanovení týkající se zásob nebo zásobovacích 

skladů, u nichž tak daný režim stanoví, odstavec 1 nevylučuje použití 

nebo spotřebování zboží, jehož propuštění do režimu volného oběhu 

nebo dočasného použití by nepodléhalo uplatnění dovozního cla nebo 

opatření v rámci společné zemědělské politiky nebo obchodní politiky.  

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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V případě takového použití nebo spotřeby se nepožaduje celní 

prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu nebo do 

režimu dočasného použití.  
 
Toto prohlášení se však požaduje, jestliže zboží podléhá celní kvótě 

nebo stropu. 
Čl. 248 odst. 1 1. Aniž jsou dotčeny právní předpisy v oblastech jiných než v celní 

oblasti, může být zboží nacházející se ve svobodném pásmu vyvezeno 

nebo zpětně vyvezeno z celního území Unie nebo přepraveno do jiné 

části celního území Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 248 odst. 2 2. Články 134 až 149 se použijí na zboží, které bylo ze svobodného 

pásma přepraveno do jiných částí celního území Unie. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 249 Zboží, které je ze svobodného pásma přepraveno do jiné části celního 

území Unie nebo které je propuštěno do celního režimu, se považuje za 

zboží, které není zbožím Unie, pokud se jeho celní status zboží Unie 

neprokáže.  
 
Pro účely uplatnění vývozního cla a vývozních licencí nebo opatření na 

kontrolu vývozu stanovených v rámci společné zemědělské politiky 

nebo obchodní politiky se však takové zboží považuje za zboží Unie, 

pokud se nezjistí, že nemá celní status zboží Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 250 odst. 1 1. Režim dočasného použití umožňuje, aby zboží, které není zbožím 

Unie a které má být zpětně vyvezeno, podléhalo na celním území Unie 

zvláštnímu účelu s úplným nebo částečným osvobozením od dovozního 

cla a aniž by se na ně vztahovaly: 
a) jiným poplatkům stanoveným dalšími příslušnými platnými předpisy;  
b) obchodněpolitickým opatřením, pokud tato opatření nezakazují vstup 

zboží na celní území Unie nebo jeho výstup z tohoto území. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 250 odst. 2 2. Režim dočasného použití může být použit pouze v případě, že jsou 

splněny tyto podmínky:  
a) zboží nemá být kromě běžného snížení hodnoty způsobeného jeho 

používáním nijak změněno;  
b) je možné zajistit identifikaci zboží, které bylo do režimu propuštěno, 

s výjimkou případu, kdy s ohledem na povahu zboží nebo zamýšlené 

použití nemůže neprovedení identifikace vést ke zneužití režimu, nebo 

kdy je v případě uvedeném v článku 223 možné ověřit splnění podmínek 

stanovených pro rovnocenné zboží;  
c) držitel režimu je usazen mimo celní území Unie, není-li stanoveno 
jinak;  
d) jsou splněny požadavky pro úplné nebo částečné osvobození od cla 

stanovené v právních předpisech.  

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 251 odst. 1 1. Celní orgány stanoví dobu, během níž musí být zboží, které bylo   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Poznámka 

 

propuštěno do režimu dočasného použití, zpětně vyvezeno nebo musí 

být propuštěno do následného celního režimu. Tato doba musí být 

dostatečně dlouhá pro dosažení cíle povoleného použití. 
Čl. 251 odst. 2 2. Není-li stanoveno jinak, doba, po kterou může zboží setrvat v režimu 

dočasného použití za stejným účelem a na odpovědnost téhož držitele 

povolení, nesmí přesáhnout 24 měsíců, a to i v případě, že byl režim 

vyřízen tím, že zboží bylo propuštěno do jiného zvláštního režimu a 

následně opět do režimu dočasného použití. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 251 odst. 3 3. Pokud za mimořádných okolností nelze povoleného použití dosáhnout 

během doby uvedené v odstavcích 1 a 2, mohou celní orgány na 

odůvodněnou žádost držitele povolení povolit přiměřené prodloužení 

uvedené doby. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 251 odst. 4 4. Celková doba, po kterou může zboží setrvat v režimu dočasného 

použití, nesmí přesáhnout s výjimkou nepředvídatelné události deset let. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 252 odst. 1 1. Výše dovozního cla u zboží, které bylo propuštěno do režimu 

dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, činí 3 % 

z částky dovozního cla, které by bylo v případě uvedeného zboží 

splatné, kdyby v okamžiku propuštění do režimu dočasného použití bylo 

propuštěno do volného oběhu.  
 
Částka je splatná za každý byť jen započatý měsíc, během kterého bylo 

zboží propuštěno do režimu dočasného použití s částečným 

osvobozením od dovozního cla. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 252 odst. 2 2. Částka dovozního cla nesmí být vyšší než částka cla, která by byla 

splatná, kdyby dané zboží bylo v okamžiku propuštění do režimu 

dočasného použití propuštěno do volného oběhu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 253 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 243, kterými se stanoví:  
a) zvláštní účel podle čl. 250 odst. 1;  
b) požadavky podle čl. 250 odst. 2 písm. d). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 254 odst. 1 1. Režim konečného užití umožňuje, aby bylo zboží z důvodu svého 

zvláštního účelu propuštěno do volného oběhu s osvobozením od cla 

nebo se sníženou sazbou cla. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 254 odst. 2 2. Pokud se zboží nachází ve výrobní fázi, ve které je nákladově 

účinným způsobem možné dosáhnout pouze předepsaného konečného 

užití, mohou celní orgány v povolení stanovit podmínky, za nichž se má 

za to, že zboží bylo použito k účelům stanoveným pro uplatnění 

osvobození od cla nebo snížené sazby cla. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 254 odst. 3 3. Pokud je zboží vhodné pro opakované použití a celní orgány to 

považují za vhodné za účelem zamezení zneužití, pokračuje celní dohled 

po dobu nejdéle dvou let od data prvního použití zboží pro účely 

stanovené pro uplatnění osvobození od cla nebo snížené sazby cla. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 254 odst. 4 4. Celní dohled u režimu konečného užití končí v každém z   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

následujících případů:  
a) jakmile bylo zboží použito pro účely uvedené v žádosti o osvobození 

od cla nebo snížení sazby cla;  
b) jakmile zboží opustí celní území Unie, je zničeno nebo přenecháno ve 

prospěch státu;  
c) jakmile bylo zboží použito k jiným účelům, než které jsou uvedeny v 

žádosti o osvobození od cla nebo snížení sazby cla, a bylo zaplaceno 
dovozní clo. 

Čl. 254 odst. 5 5. Požaduje-li se výtěžnost, použije se článek 255 na režim konečného 

užití. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 254 odst. 6 6. Odpad a zbytky vzniklé při opracování nebo zpracování zboží podle 

předepsaného konečného užití a ztráty na základě přirozeného úbytku se 

považují za zboží, jež dosáhlo předepsaného konečného užití. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 254 odst. 7 7. Odpad a zbytky vzniklé při zničení zboží propuštěného do režimu 

konečného užití se považují za propuštěné do režimu uskladnění v 

celním skladu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 255 S výjimkou případů, kdy je výtěžnost vymezena ve zvláštních právních 

předpisech Unie, celní orgány stanoví buď výtěžnost či průměrnou 

výtěžnost zušlechťovací operace, nebo případně způsob, jak ji stanovit.  
 
Výtěžnost nebo průměrná výtěžnost se stanoví na základě skutečných 

podmínek, za kterých jsou nebo budou zušlechťovací operace 

prováděny. Výtěžnost lze případně upravit podle článku 28. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 256 odst. 1 1. Aniž je dotčen článek 223, umožňuje režim aktivního 

zušlechťovacího styku, aby pro účely jedné nebo několika 

zušlechťovacích operací na celním území Unie bylo použito zboží, které 

není zbožím Unie, aniž by toto zboží podléhalo:  
a) dovoznímu clu;  
b) jiným poplatkům stanoveným dalšími příslušnými platnými předpisy;  
c) obchodně-politickým opatřením, pokud tato opatření nezakazují vstup 

zboží na celní území Unie nebo jeho výstup z tohoto území. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 256 odst. 2 2. V jiných případech, než jsou opravy a zničení, lze režim aktivního 

zušlechťovacího styku použít pouze tehdy, je-li zboží, které bylo do 

tohoto režimu propuštěno, v zušlechtěných produktech možné 

identifikovat, aniž by bylo dotčeno použití příslušenství pro výrobu.  
 
V případě uvedeném v článku 223 lze režim použít, je-li možné ověřit 

soulad s podmínkami stanovenými pro rovnocenné zboží. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 256 odst. 3 3. Kromě případů uvedených v odstavcích 1 a 2 může být režim 

aktivního zušlechťovacího styku použit i na kterékoliv z následujícího 

zboží:  
a) zboží, které má projít operacemi, jež zajistí dodržování technických 

požadavků na jeho propuštění do volného oběhu;  

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

b) zboží, které se má podrobit obvyklým formám manipulace v souladu 

s článkem 220. 
Čl. 257 odst. 1 1. Celní orgány stanoví lhůtu, v níž má být režim aktivního 

zušlechťovacího styku v souladu s článkem 216 vyřízen. 
 
Tato lhůta začíná dnem, kdy bylo zboží, které není zbožím Unie, do 

tohoto režimu propuštěno, a musí zohledňovat dobu potřebnou pro 

provedení zušlechťovacích operací a vyřízení režimu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 257 odst. 2 2. Na odůvodněnou žádost držitele povolení mohou celní orgány lhůtu 

uvedenou v odstavci 1 přiměřeně prodloužit.  
 
V povolení může být uvedeno, že lhůta, která začíná v průběhu 

kalendářního měsíce, čtvrtletí nebo pololetí, skončí posledním dne 

následujícího kalendářního měsíce, čtvrtletí nebo pololetí. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 257 odst. 3 3. V případě předčasného vývozu v souladu s čl. 223 odst. 2 písm. c) se 

v povolení uvede lhůta, v níž musí být zboží, které není zbožím Unie, 

navrženo do režimu aktivního zušlechťovacího styku, přičemž se 

zohlední doba potřebná pro opatření a přepravu zboží na celní území 

Unie.  
 
Lhůta uvedená v prvním pododstavci se stanoví v měsících a nepřesáhne 

šest měsíců. Začíná dnem přijetí vývozního prohlášení vztahujícího se 

na zušlechtěné produkty získané z odpovídajícího rovnocenného zboží. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 257 odst. 4 4. Na žádost držitele povolení může být šestiměsíční lhůta uvedená v 

odstavci 3 prodloužena, a to i po jejím uplynutí, pokud celková lhůta 

nepřesáhne 12 měsíců. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 258 Na žádost mohou celní orgány povolit, aby část zboží nebo veškeré 

zboží, které bylo propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku, 

nebo zušlechtěné produkty byly dočasně zpětně vyvezeny pro účely 

dalšího zpracování mimo celní území Unie v souladu s podmínkami 

stanovenými pro režim pasivního zušlechťovacího styku. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 259 odst. 1 1. Režim pasivního zušlechťovacího styku umožňuje, aby zboží Unie 

bylo dočasně vyvezeno z celního území Unie za účelem zušlechťovacích 

operací. Zušlechtěné produkty, které jsou výsledkem zušlechtění tohoto 

zboží, mohou být na žádost držitele povolení nebo jakékoli jiné osoby 

usazené na celním území Unie, získá-li tato osoba souhlas držitele 

povolení a jsou-li splněny podmínky povolení, propuštěny do volného 

oběhu s úplným nebo částečným osvobozením od dovozního cla. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 259 odst. 2 2. Režim pasivního zušlechťovacího styku nelze použít v případě 

žádného z tohoto zboží Unie:  
a) zboží, jehož vývoz zakládá nárok na vrácení nebo prominutí 

dovozního cla;  
b) zboží, které bylo před vývozem propuštěno do volného oběhu s 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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osvobozením od cla nebo se sníženou sazbou cla na základě jeho 

konečného užití, dokud účely tohoto konečného užití nejsou splněny, 

ledaže má toto zboží projít opravami;  
c) zboží, jehož vývoz zakládá nárok na poskytnutí vývozních náhrad;  
d) zboží, jemuž je na základě vývozu v rámci společné zemědělské 

politiky přiznána jiná finanční výhoda než náhrady uvedené v písmenu 

c). 
Čl. 259 odst. 3 3. Celní orgány stanoví lhůtu, během níž musí být dočasně vyvezené 

zboží dovezeno zpět na celní území Unie ve formě zušlechtěných 
výrobků a propuštěno do volného oběhu, aby mu mohlo být přiznáno 

úplné nebo částečné osvobození od dovozního cla. Na odůvodněnou 

žádost držitele povolení mohou povolit přiměřené prodloužení této 

lhůty. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 260 odst. 1 1. Je-li celním orgánům náležitě prokázáno, že zboží bylo opraveno 

bezúplatně v důsledku smluvních nebo zákonných záručních povinností 

nebo v důsledku výrobní vady nebo vady materiálu, má toto zboží nárok 

na úplné osvobození od dovozního cla. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 260 odst. 2 2. Odstavec 1 se nevztahuje na případy, kdy výrobní vada zboží nebo 

vada materiálu byly vzaty do úvahy již při prvním propuštění zboží do 

volného oběhu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 261 odst. 1 1. Systém prosté výměny umožňuje, aby dovezený produkt ("náhradní 

produkt") v souladu s odstavci 2 až 5 nahradil zušlechtěný výrobek. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 261 odst. 2 2. Celní orgány na žádost povolí použití systému prosté výměny, je-li 
předmětem zušlechťovací operace oprava vadného zboží Unie, které 

není předmětem opatření stanovených v rámci společné zemědělské 

politiky, ani se na ně nevztahují zvláštní režimy pro některé druhy zboží 

vzniklého zpracováním zemědělských produktů. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 261 odst. 3 3. Náhradní produkty musejí mít stejný osmimístný kód kombinované 

nomenklatury, stejnou obchodní jakost a stejné technické charakteristiky 

jako vadné zboží, pokud by bylo podrobeno opravě. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 261 odst. 4 4. Bylo-li vadné zboží před vývozem používáno, musí být náhradní 

produkty také použité.  
 
Byly-li však náhradní produkty dodány zdarma v důsledku smluvních 

nebo zákonných záručních povinností nebo v důsledku vady materiálu 

nebo výrobní vady, celní orgány od splnění požadavku stanoveného v 

prvním pododstavci upustí. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 261 odst. 5 5. Na náhradní produkty se použijí ustanovení, která by se vztahovala na 

zušlechtěné produkty. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 262 odst. 1 1. Celní orgány povolí za podmínek, které samy stanoví, na žádost 

dotyčné osoby dovoz náhradních produktů ještě před vývozem vadného 

zboží.  
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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V případě takovéhoto předčasného dovozu náhradního produktu se 
poskytne jistota ve výši částky dovozního cla, které by bylo splatné, 

pokud by vadné zboží nebylo vyvezeno v souladu s odstavcem 2. 
Čl. 262 odst. 2 2. Vadné zboží se vyveze ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy celní 

orgány přijmou celní prohlášení s návrhem na propuštění náhradních 

produktů do volného oběhu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 262 odst. 3 3. Pokud za mimořádných okolností nelze vadné zboží vyvézt ve lhůtě 

uvedené v odstavci 2, mohou celní orgány na odůvodněnou žádost 

držitele povolení udělit přiměřené prodloužení této lhůty. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 263 odst. 1 1. Zboží, které má opustit celní území Unie, je předmětem prohlášení 

před výstupem zboží, které se příslušnému celnímu úřadu podává ve 

stanovené lhůtě před tím, než zboží opustí celní území Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 263 odst. 2 2. Od povinnosti uvedené v odstavci 1 se upustí:  
a) u dopravních prostředků a zboží přepravovaného dopravními 

prostředky, které pouze proplouvají teritoriálními vodami nebo prolétají 

vzdušným prostorem celního území Unie bez zastávky na tomto území; 

nebo  
b) v jiných zvláštních případech, které jsou řádně odůvodněny druhem 

zboží nebo dopravy nebo vyžadovány mezinárodními dohodami. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 263 odst. 3 3. Prohlášení před výstupem zboží má jednu z těchto forem:  
a) celní prohlášení, pokud zboží, které má opustit celní území Unie, je 

propuštěno do celního režimu, pro který se toto celní prohlášení 

vyžaduje;  
b) prohlášení o zpětném vývozu podle článku 270;  
c) výstupní souhrnné celní prohlášení podle článku 271. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 263 odst. 4 4. V prohlášení před výstupem zboží se uvedou údaje nezbytné pro 

analýzu rizik pro účely bezpečnosti a zabezpečení. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 264 Celní úřad, u nějž se podává prohlášení před výstupem zboží uvedené v 

článku 263, zajistí, aby ve stanovené lhůtě byla především pro účely 

bezpečnosti a zabezpečení provedena analýza rizik založená na 

uvedeném prohlášení, a na základě výsledků této analýzy rizik přijme 

nezbytná opatření. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 265 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví:  
a) zvláštní lhůta podle čl. 263 odst. 1, v níž má být podáno prohlášení 

před výstupem zboží předtím, než zboží opustí celní území Unie, s 

ohledem na druh dopravy;  
b) zvláštní případy, v nichž se v souladu s čl. 263 odst. 2 písm. c) 

upouští od povinnosti podat prohlášení před výstupem zboží; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 266 Komise stanoví v prováděcích aktech lhůtu uvedenou v článku 264, v 

níž je třeba provést analýzu rizik, a to s ohledem na lhůtu uvedenou v čl. 

263 odst. 1.  
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 
Čl. 267 odst. 1 1. Zboží, které má opustit celní území Unie, podléhá celnímu dohledu a 

může podléhat celním kontrolám. Celní orgány mohou případně určit 

trasu, kterou má zboží celní území Unie opustit, a lhůtu, kterou je třeba 

dodržet. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 267 odst. 2 2. Zboží, které má opustit celní území Unie, předloží celnímu úřadu na 

výstupu jedna z těchto osob:  
a) osoba, která zboží z celního území Unie přepravuje;  
b) osoba, jejímž jménem nebo na jejíž účet jedná osoba, která zboží z 

celního území Unie přepravuje;  
c) osoba, která nese odpovědnost za přepravu zboží před jeho výstupem 

z celního území Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 267 odst. 3 3. Zboží, které má opustit celní území Unie, podléhá podle okolností:  
a) vrácení nebo prominutí dovozního cla;  
b) platbě vývozních náhrad;  
c) výběru vývozního cla;  
d) formalitám vyžadovaným podle platných právních předpisů s 

ohledem na další poplatky;  
e) použití zákazů a omezení, včetně kontrol zaměřených na prekurzory 

omamných látek, na zboží porušující některá práva duševního vlastnictví 

a na hotovost, odůvodněných mimo jiné veřejnými mravy, veřejným 
pořádkem nebo veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí, 

zvířat nebo rostlin, ochranou životního prostředí, ochranou národních 

kulturních statků, jež mají uměleckou, historickou nebo archeologickou 

hodnotu, a ochranou průmyslového nebo obchodního vlastnictví, jakož i 

provádění opatření na zachování a řízení rybolovu a 

obchodněpolitických opatření. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 267 odst. 4 4. Celní orgány výstup zboží povolí, pokud dotyčné zboží opustí celní 

území Unie ve stejném stavu, v jakém se nacházelo v okamžiku:  
a) přijetí celního prohlášení nebo prohlášení o zpětném vývozu; nebo  
b) podání výstupního souhrnného celního prohlášení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 268 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro výstup uvedený v 

článku 267.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 269 odst. 1 1. Zboží Unie, které má opustit celní území Unie, se propustí do režimu 

vývozu. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 269 odst. 2 2. Odstavec 1 se nevztahuje na žádné z následujícího zboží Unie:  
a) zboží propuštěné do režimu pasivního zušlechťovacího styku;  
b) zboží, které opustilo celní území Unie poté, co bylo propuštěno do 

režimu konečného užití;  

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

c) zboží dodané při osvobození od DPH nebo spotřební daně v režimu 

dodávek v letadle nebo na lodi bez ohledu na místo určení daného 

letadla či lodi, pro něž se vyžaduje doklad o dodání;  
d) zboží, které bylo propuštěno do režimu vnitřního tranzitu;  
e) zboží, které bylo dočasně vyvezeno z celního území Unie podle 

článku 155. 
Čl. 269 odst. 3 3. Formality související s celním prohlášením pro vývoz stanovené v 

celních předpisech se použijí v případech uvedených v odstavci 2 písm. 

a), b) a c). 

   NA  

Čl. 270 odst. 1 1. Zboží, které není zbožím Unie a které má opustit celní území Unie, 

podléhá prohlášení o zpětném vývozu, které se podá příslušnému 

celnímu úřadu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 270 odst. 2 2. Články 158 až 195 se použijí na prohlášení o zpětném vývozu.   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
Čl. 270 odst. 3 3. Odstavec 1 se nevztahuje na žádné z následujícího zboží:  

a) zboží, které bylo propuštěno do režimu vnějšího tranzitu a které se 
přes celní území Unie pouze přepravuje;  
b) zboží překládané ve svobodném pásmu nebo z něj přímo zpětně 

vyvezené;  
c) dočasně uskladněné zboží, které je zpětně vyvezeno přímo z 

dočasného skladu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 271 odst. 1 1. Má-li zboží opustit celní území Unie a není podáno celní prohlášení 

nebo prohlášení o zpětném vývozu jakožto prohlášení před výstupem 

zboží, podá se u celního úřadu výstupu výstupní souhrnné celní 

prohlášení.  
 
Celní orgány mohou dovolit podání výstupního souhrnného celního 

prohlášení u jiného celního úřadu, jestliže tento úřad nezbytné údaje 

neprodleně sdělí nebo poskytne elektronickou cestou celnímu úřadu 

výstupu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 271 odst. 2 2. Výstupní souhrnné celní prohlášení podává dopravce.  
 
Aniž jsou dotčeny povinnosti dopravce, může výstupní souhrnné celní 

prohlášení místo něj podat jedna z těchto osob:  
a) vývozce nebo odesílatel nebo jiná osoba, jejímž jménem nebo na jejíž 

účet dopravce jedná;  
b) každá osoba, která je schopny dotčené zboží předložit nebo zajistit 

jeho předložení celnímu úřadu výstupu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 271 odst. 3 3. Celní orgány mohou povolit, aby k podání výstupního souhrnného 

celního prohlášení byly použity obchodní, přístavní nebo přepravní 

informační systémy, pokud tyto systémy obsahují údaje, které jsou pro 

toto prohlášení nezbytné, a tyto údaje jsou k dispozici ve stanovené lhůtě 

předtím, než zboží opustí celní území Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 271 odst. 4 4. Celní orgány mohou povolit, aby bylo místo výstupního souhrnného   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

celního prohlášení podáno oznámení a zajištěn přístup k údajům 

výstupního souhrnného celního prohlášení v počítačovém systému 

hospodářského subjektu. 
Čl. 272 odst. 1 1. Deklarantovi se na žádost může povolit, aby změnil jeden nebo více 

údajů uvedených v již podaném výstupním souhrnném celním 

prohlášení.  
 
Změnu však nelze provést poté, co:  
a) celní orgány informovaly osobu, která výstupní souhrnné prohlášení 

podala, o svém záměru provést kontrolu zboží; 
b) celní orgány zjistily, že jeden nebo více údajů výstupního souhrnného 

celního prohlášení jsou nesprávné nebo neúplné;  
c) celní orgány již povolily výstup zboží. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 272 odst. 2 2. Neopustí-li zboží, pro něž bylo podáno výstupní souhrnné celní 

prohlášení, celní území Unie, celní orgány zruší platnost tohoto 

prohlášení v těchto případech:  
a) na žádost deklaranta; nebo  
b) do 150 dnů od podání prohlášení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 273 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro:  
a) podávání výstupního souhrnného celního prohlášení podle článku 

271;  
b) změny výstupního souhrnného celního prohlášení podle čl. 272 odst. 

1 prvního pododstavce;  
c) zrušení platnosti výstupního souhrnného celního prohlášení podle čl. 

272 odst. 2.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 274 odst. 1 1. Pokud zboží, které není zbožím Unie a je uvedeno v čl. 270 odst. 3 

písm. b) a c), opustí celní území Unie a u tohoto zboží je upuštěno od 

povinnosti podat výstupní souhrnné celní prohlášení, podá odpovědná 

osoba oznámení o zpětném vývozu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 274 odst. 2 2. Oznámení o zpětném vývozu podává u celního úřadu výstupu zboží 

osoba odpovědná za předložení zboží na výstupu podle čl. 267 odst. 2. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 274 odst. 3 3. Oznámení o zpětném vývozu obsahuje údaje nezbytné pro vyřízení 

režimu svobodného pásma nebo ukončení dočasného uskladnění.  
 
Celní orgány mohou povolit, aby k podání oznámení o zpětném vývozu 

byly použity obchodní, přístavní nebo přepravní informační systémy, 

pokud tyto systémy obsahují údaje, které jsou pro toto oznámení 

nezbytné, a tyto údaje jsou k dispozici předtím, než zboží opustí celní 

území Unie. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 274 odst. 4 4. Celní orgány mohou povolit, aby místo podání oznámení o zpětném   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

vývozu, bylo podáno oznámení a poskytnut přístup k údajům oznámení 

o zpětném vývozu v počítačovém systému hospodářského subjektu.  
 

Čl. 275 odst. 1 1. Deklarantovi může být na žádost povolena změna jednoho nebo více 

údajů v oznámení o zpětném vývozu po jeho podání.  
 
Změnu však nelze provést poté, co:  
a) celní orgány informovaly osobu, která oznámení o zpětném vývozu 

podala, o svém záměru provést kontrolu zboží;  
b) celní orgány zjistily, že jeden nebo více údajů v oznámení o zpětném 

vývozu jsou nesprávné nebo neúplné;  
c) celní orgány již povolily výstup zboží. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 275 odst. 2 2. Neopustí-li zboží, pro něž bylo podáno oznámení o zpětném vývozu, 

celní území Unie, celní orgány zruší platnost uvedeného oznámení v 

každém z těchto případů:  
a) na žádost deklaranta; nebo  
b) do 150 dnů od podání oznámení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 276 Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro:  
a) podávání oznámení o zpětném vývozu podle článku 274;  
b) změny oznámení o zpětném vývozu podle čl. 275 odst. 1 prvního 

pododstavce;  
c) zrušení platnosti oznámení o zpětném vývozu podle čl. 275 odst. 2.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 277 Aniž je dotčen článek 259, je zboží Unie, které je dočasně vyvezeno z 

celního území Unie, osvobozeno od vývozního cla pod podmínkou jeho 

zpětného dovozu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 278 Jiné způsoby výměny a uchovávání informací než metody 

elektronického zpracování dat uvedené v čl. 6 odst. 1 lze přechodně 

používat do 31. prosince 2020, pokud elektronické systémy nezbytné 

pro uplatňování kodexu dosud nejsou v provozu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 279 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 284, kterými se stanoví pravidla pro výměnu a 

uchovávání údajů v situaci uvedené v článku 278. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 280 odst. 1 1. Komise za účelem podpory vývoje elektronických systémů 

uvedených v článku 278 a vymezení přechodných období vypracuje do 

1. května 2014 pracovní program pro vývoj elektronických systémů 

uvedených v čl. 16 odst. 1 a jejich uvedení do provozu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 280 odst. 2 2. Prioritami pracovního programu uvedeného v prvním odstavci jsou:  
a) harmonizovaná výměna informací na základě mezinárodně uznaných 

datových modelů a formátů zpráv;  
b) přepracování celních a souvisejících postupů s cílem zlepšit jejich 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

účinnost, efektivnost a jednotné uplatňování, jakož i snížit náklady 

spojené s jejich dodržováním; a  
c) nabídka široké škály služeb elektronického celnictví hospodářským 

subjektům, jež jim umožní komunikovat stejným způsobem s celními 

orgány všech členských států. 
Čl. 280 odst. 3 3. Pracovní program uvedený v odstavci 1 se pravidelně aktualizuje.   Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
Čl. 281 Komise v prováděcích aktech stanoví pracovní program uvedený v 

článku 280.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4.  
 
Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise prováděcí akty uvedené 

v prvním pododstavci nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí 

pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 282 Komise může rozhodnout, že jednomu nebo několika členským státům 

na žádost povolí, aby po omezenou dobu testovaly zjednodušení při 

uplatňování celních předpisů, zejména pokud souvisejí s informačními 

technologiemi. Testování nesmí mít dopad na uplatňování celních 

předpisů v členských státech, které se tohoto testování neúčastní, a je 

pravidelně vyhodnocováno. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 283 Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijímá rozhodnutí podle 
článku 282.  
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 

odst. 4. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 284 odst. 1 1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za 

podmínek stanovených v tomto článku. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 284 odst. 2 2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 2, 

7, 10, 20, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 
142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 213, 
221, 224, 231, 235, 253, 265, a 279 je svěřena Komisi na dobu pěti let 

ode dne 30. října 2013. Komise vypracuje zprávu o přenesené 

pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého 

období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto 

prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z 

těchto období. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 284 odst. 3 3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článcích 2, 7, 10, 20, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 

126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 
212, 213, 221, 224, 231, 235, 253, 265, a 279 kdykoli zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 

rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v 

přenesené pravomoci. 
Čl. 284 odst. 4 4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí 

současně Evropskému parlamentu a Radě. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 284 odst. 5 5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 2, 7, 10, 20, 24, 31, 

36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 
164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 213, 221, 224, 231, 235, 
253, 265 a 279 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, 

kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada 

před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky 

nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 285 odst. 1 1. Komisi je nápomocen Výbor pro celní kodex. Tento výbor je 

výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 285 odst. 2 2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 

182/2011. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 285 odst. 3 3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 

182/2011 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 285 odst. 4 4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 

182/2011. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 285 odst. 5 5. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 

182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 285 odst. 6 6. Má-li být stanovisko výboru získáno písemným postupem a odkazuje-
li se na tento odstavec, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o 
tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 286 odst. 1 1. Zrušuje se nařízení (ES) č. 450/2008.   Nerelevantní z hlediska adaptace  NA  
Čl. 286 odst. 2 2. Nařízení (EHS) č. 3925/91, nařízení (EHS) č. 2913/92 a nařízení (ES) 

č. 1207/2001 se zrušují od data uvedeného v čl. 288 odst. 2. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 286 odst. 3 3. Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v 

souladu se srovnávacími tabulkami uvedenými v příloze. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 286 odst. 4 4. V čl. 3 odst. 1 šesté odrážce nařízení (EHS) č. 2913/92 se k 1. lednu 

2014 vypouští část věty "a Mayotte". 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 286 odst. 5 5. Ke dni uvedenému v čl. 288 odst. 2 se zrušuje čl. 9 odst. 1 písm. a) 

první odrážka nařízení (EHS) č. 2658/87. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 287 Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 
  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Čl. 288 odst. 1 1. Články 2, 7, 8, 10, 11, 17, 20, 21, 24, 25, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 50, 

52, 54, 58, 62, 63, 65, 66, 68, 75, 76, 88, 99, 100, 106, 107, 115, 122, 
123, 126, 131, 132, 138, 142, 143, 151, 152, 156, 157, 160, 161, 164, 
165, 168, 169, 175, 176, 178, 180, 181,183, 184a, 186, 187, 193, 196, 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex: 32013R0952 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 269 2013 Gestor GRC/
MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. František Berka, 9. 7. 2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie Schválil    (jméno+datum): Mgr. Ladislava Muzikářová, 9. 7. 2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

200, 206, 207, 209, 212, 213, 216, 217, 221, 222, 224, 225, 231, 232, 
235, 236, 239, 253, 265, 266, 268, 273, 276, 279, 280, 281, 283, 284, 
285 a 286 se použijí ode dne 30. října 2013. 

Čl. 288 odst. 2 2. Články, které nejsou uvedeny v odstavci 1, se použijí ode dne 1. 

června 2016.  
 
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech 

členských státech. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

       
       

 
 

Rekapitulace legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  242/2016 Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 29. července 2016, 
s výjimkou 

ustanovení § 56 odst. 

2 písm. d), které 

nabývá účinnosti 

dnem 1. září 2016. 
2.  183/2017 Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 1. července 2017 
3.  80/2019 Zákon č. 80/2009, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 1. dubna 2019 

 
2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

                         
Poř.č. Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum 
předložení vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1. 1. ID 9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona příprava zahájena 

24.6.2019  
předloženo vládě 

28.5.2020 
1.7.2023 
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Celex: 32014L0052 Lhůta pro implementaci 16.5.2017 Úřední věstník                     L 124 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová, 1.11.2017 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 

Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

Čl. 1, odst. 1, 
písm. a) 

Směrnice 2011/92/EU se mění takto:  
1) Článek 1 se mění takto:  
a) v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:  
„g) ‚posuzováním vlivů na životní prostředí‘ proces sestávající z: i) 

vypracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

oznamovatelem podle čl. 5 odst. 1 a 2, ii) projednávání podle článku 6 a 

případně článku 7, iii) přezkoumání informací uvedených v dokumentaci 

vlivů záměru na životní prostředí a jakýchkoli dalších doplňujících 

informací, které v případě potřeby poskytne oznamovatel v souladu s čl. 5 

odst. 3, a jakýchkoli jiných významných informací získaných při 

projednávání podle článků 6 a 7, provedené příslušným orgánem, iv) 

odůvodněný závěr příslušného orgánu o významných vlivech záměru na 

životní prostředí, v němž přihlédne k výsledkům přezkoumání uvedeného 

v bodě iii) a případně svého vlastního doplňujícího přezkoumání, v) 

začlenění odůvodněného závěru příslušného orgánu do kteréhokoli 

rozhodnutí uvedeného v článku 8a.“; 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

§ 3 písm. l) l) posouzením vlivů záměru na životní prostředí proces, který sestává 

z vypracování a projednání dokumentace, zpracování posudku, vydání 

stanoviska a jeho zahrnutí do příslušného rozhodnutí vydaného v 

navazujícím řízení, 

PT  

Čl. 1, odst. 1, 
písm. b) 

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto: „3.Členské státy se mohou případ od 
případu v souladu s vnitrostátními právem rozhodnout neuplatňovat tuto 

směrnici na záměry nebo části záměrů určené výhradně pro účely obrany 

nebo na záměry, jejichž jediným účelem je reakce na mimořádné civilní 

události, pokud se domnívají, že by takové uplatnění mohlo uvedené účely 

nepříznivě ovlivnit.“; 
 
 
 
 
 
 
 
 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

§ 4 odst. 2 (2) Vláda může rozhodnout, že předmětem posuzování podle tohoto 

zákona není záměr, popřípadě jeho část, který je určený výhradně pro 

účely obrany nebo bezprostředního odvrácení nebo zmírnění důsledků 

mimořádné události, která by mohla vážně ohrozit zdraví, bezpečnost, 

majetek obyvatelstva nebo životní prostředí, pokud by mohlo 

posuzování tyto účely nepříznivě ovlivnit. 

PT  

Čl. 1, odst. 1, 

písm. c) 
c) odstavec 4 se zrušuje.   Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 1, odst. 2, 

písm. a), bod 1.  
2) Článek 2 se mění takto:  
a) odstavce 1 až 3 se nahrazují tímto:  
„1.Členské státy přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění, aby před 

vydáním povolení musely záměry, které mohou mít významný vliv na 

životní prostředí mimo jiné v důsledku své povahy, rozsahu nebo umístění, 

získat povolení a posouzení z hlediska jejich vlivů na životní prostředí. 

Tyto záměry jsou vymezeny v článku 4. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

  9934     
Čl. 1, odst. 2, 

písm. a), bod 2. 
2.Posuzování vlivů na životní prostředí může být zahrnuto do 

povolovacích řízení již existujících v členských státech, nebo pokud 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
  

NT  
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 

Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

taková řízení neexistují, do jiných řízení nebo do řízení, která mají být 

zavedena pro dosažení souladu s cíli této směrnice. 
  9934     
Čl. 1, odst. 2, 

písm. a), bod 3 
3.V případě záměrů, u nichž je povinnost provést posouzení vlivů na 

životní prostředí dána současně touto směrnicí a směrnicí Rady 92/43/EHS 

(*) nebo směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (**), 

členské státy případně zajistí koordinované nebo společné postupy, které 

splňují požadavky uvedených právních předpisů Unie. V případě záměrů, 

u nichž je povinnost provést posouzení vlivů na životní prostředí dána 

současně touto směrnicí a jinými právními předpisy Unie, než jsou 

směrnice uvedené v prvním pododstavci, mohou členské státy stanovit 

koordinované nebo společné postupy. 25.4.2014 L 124/7 Úřední věstník 

Evropské unie CS 
V rámci koordinovaného postupu podle prvního a druhého pododstavce 

členské státy usilují o koordinaci různých individuálních posouzení vlivů 

konkrétního záměru na životní prostředí vyžadovaných příslušnými 

právními předpisy Unie tím, že určí orgán k tomuto účelu, aniž jsou 

dotčena ustanovení obsažená v jiných příslušných právních předpisech 

Unie. V rámci společného postupu podle prvního a druhého pododstavce 

členské státy usilují o vypracování jednotného posouzení vlivů 

konkrétního záměru na životní prostředí vyžadovaného příslušnými 

právními předpisy Unie, aniž jsou dotčena ustanovení obsažená v jiných 

příslušných právních předpisech Unie. Pro záměry, u nichž je povinnost 

provést posouzení vlivů na životní prostředí dána současně touto směrnicí 

a směrnicemi 92/43/EHS, 2000/60/ES, 2009/147/ES a 2010/75/EU, 

poskytne Komise pokyny ohledně stanovení koordinovaných nebo 

společných postupů. (*)Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 

o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7). (**)Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně 

volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).“; 

114/1992 
ve znění 
349/2009 
350/2012 
225/2017 

§ 45i odst. 

1 a 2 
(1) Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr uvedený 

v § 45h odst. 1 (dále jen „předkladatel“), je povinen návrh koncepce 

nebo záměru předložit orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda 

může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo 

záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti. Orgán ochrany přírody vydá 

odůvodněné stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti. V případě 

politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se 

předkládá zpráva o jejím uplatňování nebo její zadání.  
  
(2) Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle odstavce 1 
významný vliv podle § 45h odst. 1 nevyloučí, musí být daná koncepce 

nebo záměr předmětem posouzení podle tohoto ustanovení a 

zvláštních právních předpisů.19d) Nelze-li vyloučit negativní vliv 

koncepce nebo záměru na takové území, musí předkladatel zpracovat 

varianty řešení, jejichž cílem je negativní vliv na území vyloučit nebo 

v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit. Politika 

územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se posuzují podle 

zvláštního právního předpisu17). 

PT  

  100/2001 
ve znění 

326/2017 

§ 3 písm. a)  

bod 2 
2. stavby, zařízení, činnosti a technologie, které podle stanoviska 
orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a 

krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit 

předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti, 
 

  

  100/2001 
ve znění  
326/2017 

§ 4 odst. 1 

písm. f) 
 
 

f) záměry podle § 3 písm. a) bodu 2; tyto záměry podléhají posouzení 

vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím 

řízení, 

  

Čl. 1, odst. 2, b) v odstavci 4 se první pododstavec nahrazuje tímto: „4.Aniž je dotčen 100/2001 § 4 odst. 3 (3) Vláda může dále ve výjimečném případě rozhodnout, že PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

písm. b) článek 7, mohou členské státy ve výjimečných případech vyjmout určitý 

záměr z působnosti ustanovení této směrnice, jestliže by uplatňování 

těchto ustanovení nepříznivě ovlivnilo účel záměru, pokud jsou splněny 

cíle této směrnice.“; 

ve znění 
326/2017 

a 4 předmětem posuzování podle tohoto zákona není záměr, u kterého 

veřejný zájem na jeho provedení výrazně převažuje nad veřejným 

zájmem na ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, není-li 
vzhledem k okolnostem možné posuzování záměru provést, aniž by 

byl nepříznivě ovlivněn účel záměru. Součástí návrhu na postup podle 

věty první je vždy vyjádření Ministerstva životního prostředí (dále jen 

"ministerstvo"). U záměru vyloučeného podle věty první vláda  
  
a) může stanovit jinou formu posuzování,  
  
b) zajistí zveřejnění informace o vyloučení podle věty první, jeho 

důvodech a výsledku posuzování podle písmene a) a  
  
c) před vydáním rozhodnutí, které povoluje umístění nebo provedení 

záměru, informuje Evropskou komisi o důvodech vyloučení podle 

věty první a poskytne jí informace zveřejněné podle písmene b).  
  
(4) Rozhodne-li vláda podle odstavce 3 o tom, že záměr není 

předmětem posuzování, použijí se § 11 až 13 přiměřeně. U záměrů 

podle § 4 odst. 1 písm. f) oznamovatel zajistí zpracování posouzení 

zpracovaného osobou, která je držitelem zvláštní autorizace. Závěry 

tohoto posouzení zahrne orgán příslušný ke schválení záměru do 

svého rozhodnutí; § 45i odst. 8 až 11 zákona o ochraně přírody a 

krajiny se použijí obdobně. 
  9934     
Čl. 1, odst. 2, 

písm. c) 
c) doplňuje se nový odstavec, který zní: „5.Aniž je dotčen článek 7, v 

případě záměru přijatého zvláštním vnitrostátním legislativním aktem jej 

mohou členské státy vyjmout z působnosti ustanovení této směrnice 

týkajících se projednání s veřejností, pokud jsou splněny cíle této 

směrnice. Členské státy každé dva roky ode dne 16. května 2017 informují 

Komisi o všech případech, v nichž byla uplatněna výjimka uvedená v 

prvním pododstavci.“ 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 1, odst. 3,  3) Článek 3 se nahrazuje tímto:  
„Článek 3 1.Posuzování vlivů na životní prostředí vhodným způsobem 

určí, popíše a posoudí v každém jednotlivém případě přímé a nepřímé 

významné vlivy záměru na tyto faktory: a) obyvatelstvo a lidské zdraví; b) 
biologickou rozmanitost, se zvláštním zřetelem na druhy a přírodní 

stanoviště chráněné podle směrnice Rady 92/43/EHS a směrnice 

2009/147/ES; c) půdu, vodu, ovzduší a klima; d) hmotný majetek, kulturní 

dědictví a krajinu; e) vzájemné působení mezi faktory uvedenými v 

písmenech a) až d). 

100/2001 
ve znění 

93/2004 
326/2017 

§ 2 Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní 

prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, 

biologickou rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, 
přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní dědictví, vymezené 

zvláštními právními předpisy2) a na jejich vzájemné působení a 

souvislosti. Vlivy na biologickou rozmanitost se posuzují se zvláštním 

zřetelem na evropsky významné druhy, ptáky a evropská stanoviště15). 

PT  

  100/2001 § 5 odst. 1 (1) Posuzování zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

ve znění 
326/2017 

předpokládaných přímých a nepřímých významných vlivů provedení i 

neprovedení záměru na životní prostředí. 
Čl. 1, odst. 3, 2.Mezi vlivy podle odstavce 1 působící na faktory v něm uvedené patří 

vlivy předpokládané v důsledku zranitelnosti záměru vůči závažným 

nehodám nebo katastrofám, které jsou pro dotčený záměr relevantní.“ 

100/2001 
ve znění 
326/2017 

§ 5 odst. 3 (3) Při posuzování záměru se hodnotí vlivy na životní prostředí při 

jeho přípravě, provádění, provozování i jeho případné ukončení, 

popřípadě důsledky jeho likvidace a dále sanace nebo rekultivace 

území, pokud povinnost sanace nebo rekultivace stanoví zvláštní 

právní předpis. Posuzují se vlivy související s běžným provozováním 

záměru i vlivy vyplývající ze zranitelnosti záměru vůči závažným 

nehodám nebo katastrofám, které jsou pro daný záměr relevantní. 

PT  

Čl. 1, odst. 4, 

písm. a) 
4) Článek 4 se mění takto:  
a) odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto: „3.V případě přezkoumávání každého 

jednotlivého případu nebo při stanovení kritérií nebo prahových hodnot 

pro účely odstavce 2 jsou brána v úvahu odpovídající kritéria výběru 

uvedená v příloze III. Členské státy mohou stanovit prahové hodnoty nebo 

kritéria, na jejichž základě určí, kdy záměry nemusí podléhat určení podle 

odstavců 4 a 5 ani posouzení vlivů na životní prostředí, nebo prahové 

hodnoty a kritéria, na jejichž základě určí, kdy záměry musí v každém 

případě podléhat posouzení vlivů na životní prostředí, aniž by podléhaly 

určení podle odstavců 4 a 5. 

100/2001 
ve znění 
326/2017 

§ 3 písm. 

n) 
n) podlimitním záměrem záměr uvedený v příloze č. 1 k tomuto 
zákonu kategorii II, který nedosahuje příslušné limitní hodnoty, je-li 
uvedena. 

PT  

  100/2001 
ve znění 
326/2017 

§ 4 odst. 1 

písm. d) 
d) podlimitní záměry, které dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní 

hodnoty, nacházejí se ve zvláště chráněném území nebo jeho 

ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny a 
příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto 

záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud 

se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 
 

  

  100/2001 
ve znění 
326/2017 

§ 4 odst. 1 

písm. e) 
e) změny podlimitních záměrů, které vlastní kapacitou nebo rozsahem 

dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, v jejichž důsledku 

podlimitní záměr současně naplní příslušnou limitní hodnotu nebo 

kritéria podle písmene d) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat 

zjišťovacímu řízení; tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů 

záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím 

řízení, 
 

  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 
326/2017 
 

§ 7 odst. 3 (3) Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení a provádí se 
podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Při určování, 

zda záměr nebo změna záměru může mít významné vlivy na životní 

prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k  
  
a) povaze a rozsahu záměru a jeho umístění,  
  
b) okolnosti, zda záměr nebo změna záměru svou kapacitou dosahuje 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)

aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%2523P%25F8%25EDl.1'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'


Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32014L0052_140605      str. 5 z 61   

Celex: 32014L0052 Lhůta pro implementaci 16.5.2017 Úřední věstník                     L 124 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová, 1.11.2017 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 

Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

limitních hodnot uvedených u záměrů příslušného druhu v příloze č. 1 
k tomuto zákonu kategorie II,  
  
c) obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených 

orgánů a dotčených územních samosprávných celků. 
  9936     
Čl. 1, odst. 4, 

písm. a) 
4.Rozhodne-li se členský stát požadovat určení pro záměry uvedené v 

příloze II, oznamovatel poskytne informace o povaze záměru a o jeho 

možných významných vlivech na životní prostředí. Podrobný seznam 

informací, jež mají být poskytnuty, je upřesněn v příloze IIA. 

Oznamovatel případně zohlední dostupné výsledky jiných příslušných 

posouzení vlivů na životní prostředí, která byla provedena podle jiných 

právních předpisů Unie než této směrnice. Oznamovatel může rovněž 

poskytnout popis prvků záměru nebo zamýšlených opatření k vyloučení či 

prevenci významných negativních vlivů na životní prostředí.“; 

100/2001 
ve znění  
216/2007 
326/2017  

§ 6 odst. 4 (4) Oznamovatel je povinen předložit oznámení záměru v listinné 

podobě a na technickém nosiči dat, popřípadě zaslat elektronickou 

poštou (dále jen "v elektronické podobě"), a to v počtu vyhotovení 

stanoveném dohodou s příslušným úřadem. Náležitosti oznámení 

záměru podle § 4 odst. 1 písm. a), b), c) a f) a g)) stanoví příloha č. 3 k 
tomuto zákonu; oznámení se zpracovává se zohledněním současného 

stavu poznatků a metod posuzování, případných výsledků jiných 

environmentálních hodnocení podle zvláštních právních předpisů a s 

případným zohledněním kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v 

příloze č. 2 k tomuto zákonu. Pokud se jedná o záměr podle § 4 odst. 1 

písm. a), musí oznamovatel vždy uvést nástin studovaných hlavních 

variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní 

prostředí. 

PT  

Čl. 1, odst. 4, 
písm. b) 

b) doplňují se nové odstavce, které znějí: „5.Příslušný orgán provede 

určení na základě informací poskytnutých oznamovatelem v souladu s 

odstavcem 4 a případně s ohledem na výsledky předběžného ověření či 

posouzení vlivů na životní prostředí, která byla provedena podle jiných 

právních předpisů Unie než této směrnice. Toto určení se zpřístupní 

veřejnosti a: a) v případě, že bylo rozhodnuto o nutnosti provést posouzení 

vlivů na životní prostředí, uvede hlavní důvody, proč je toto posouzení 

vyžadováno, s ohledem na příslušná kritéria uvedená v příloze III, nebo b) 

v případě, že bylo rozhodnuto, že posouzení vlivů na životní prostředí není 

třeba provést, uvede hlavní důvody, proč toto posouzení není vyžadováno, 

s ohledem na příslušná kritéria uvedená v příloze III a uvede prvky záměru 

nebo zamýšlená opatření k vyloučení či prevenci významných negativních 

vlivů na životní prostředí, jestliže je oznamovatel navrhuje. 6.Členské 

státy zajistí, aby příslušný orgán provedl určení co nejdříve, nejpozději 

však do 90 dnů ode dne, kdy mu oznamovatel předložil všechny informace 

potřebné podle odstavce 4. Ve výjimečných případech, souvisejících 

například s povahou, složitostí, umístěním či rozsahem záměru, může 

příslušný orgán uvedenou lhůtu k určení prodloužit; v takovém případě 

musí příslušný orgán oznamovatele písemně informovat o důvodech 

prodloužení lhůty a dni, kdy lze jeho určení očekávat.“ 

100/2001 
ve znění 
39/2015 
326/2017 

§ 7 odst. 2 (2) U záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až h) je 
cílem zjišťovacího řízení zjištění, zda záměr nebo jeho změna může 

mít významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může 

samostatně nebo ve spojení s jinými mít významný vliv na předmět 

ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 

oblasti, a tedy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí 

podle tohoto zákona. Podléhá-li záměr posouzení vlivů záměru na 

životní prostředí podle tohoto zákona, je předmětem zjišťovacího 

řízení také upřesnění podle odstavce 1. 

PT  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 

§ 7 odst. 4 
až 6 

(4) Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 45 dnů ode dne 

zveřejnění informace o oznámení podle § 16; v odůvodněných, zvlášť 

složitých, případech může být tato lhůta překročena, nejdéle však o 25 
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 

Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

225/2017 
326/2017 

dnů. Závěr zjišťovacího řízení neprodleně zašle příslušný úřad 

oznamovateli, dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným 

orgánům a zveřejní jej podle § 16.  
  
(5) Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr podle odstavce 2 
podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto 

zákona, vydá o tom odůvodněný písemný závěr obsahující základní 

údaje o záměru v rozsahu bodů B.I.1. až B.I.4. a B.I.6. přílohy č. 3 k 
tomuto zákonu a úvahy, kterými se řídil při hodnocení kritérií 

uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.  
  
(6) Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr podle odstavce 2 
nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto 

zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení. V 

rozhodnutí se uvedou základní údaje o záměru v rozsahu bodů B.I.1. 

až B.I.4. a B.I.6. přílohy č. 3 k tomuto zákonu a úvahy, kterými se 

příslušný úřad řídil při hodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k 
tomuto zákonu. Rozhodnutí se zveřejňuje způsobem podle § 16 a 
doručuje veřejnou vyhláškou. Právo podat odvolání proti rozhodnutí 

má oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2. 

Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží dotčená veřejnost v 

odvolání. 
  9936     
Čl. 1, odst. 5, bod 
1 

5) V článku 5 se odstavce 1 až 3 nahrazují tímto: „1.Pokud je posouzení 

dopadu na životní prostředí vyžadováno, oznamovatel vypracuje a předloží 

dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. Oznamovatel v 

dokumentaci uvede alespoň tyto informace: a) popis záměru obsahující 

informace o jeho umístění, podobě, rozsahu a dalších relevantních prvcích 

záměru; b) popis možných významných vlivů záměru na životní prostředí; 

c) popis prvků záměru a zamýšlených opatření k vyloučení, prevenci, 

snížení a pokud možno vyrovnání možných významných negativních vlivů 

na životní prostředí; 
d) popis vhodných alternativ týkajících se záměru a jeho zvláštní povahy, 

které oznamovatel zvažoval, a uvedení hlavních důvodů, které vedly k 

volbě dané varianty při zohlednění vlivů záměru na životní prostředí; e) 

všeobecně srozumitelné shrnutí informací uvedených v písmenech a) až d) 

netechnické povahy a f) jakékoli dodatečné informace uvedené v příloze 

IV týkající se zvláštní povahy určitého záměru nebo typu záměru a 

environmentálních faktorů, které mohou být ovlivněny. Pokud je vydáno 

stanovisko podle odstavce 2, musí být dokumentace vlivů záměru na 

životní prostředí založena na tomto stanovisku a musí obsahovat 
informace, které lze důvodně vyžadovat pro učinění odůvodněného závěru 

100/2001 
ve znění 

225/2017 

§ 8 odst. 1 
 
 

(1) Nejde-li o postup podle § 6 odst. 5, zajistí oznamovatel na základě 

oznámení, vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 a odůvodněného 

písemného závěru podle § 7 odst. 5 zpracování dokumentace osobou k 

tomu oprávněnou podle § 19, a to v listinné podobě v počtu 

vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem a v 

elektronické podobě. Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze 

č. 4 k tomuto zákonu; dokumentace se zpracovává se zohledněním 

současného stavu poznatků a metod posuzování a případných 

výsledků jiných environmentálních hodnocení podle příslušných 

právních předpisů. 

PT  
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 

Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

o významných vlivech záměru na životní prostředí s ohledem na současné 

poznatky a metody posuzování. Při vypracovávání dokumentace vlivů 

záměru na životní prostředí oznamovatel s cílem zabránit opakovanému 

posuzování zohlední dostupné výsledky příslušných posouzení 

vypracovaných na základě právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 

právních předpisů. 
  100/2001 

ve znění 
326/2017 
225/2017 

Příl. č. 4 

část B.I 
I. Základní údaje  
  
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1  
  
2. Kapacita (rozsah) záměru  
  
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)  
  
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry  
  
5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných 

variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, 

včetně srovnání vlivů na životní prostředí  
  
6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně 

případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v 

případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi 

spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry  
  
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
  
8. Výčet dotčených územních samosprávných celků  
  
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů, 

které budou tato rozhodnutí vydávat. 
 

PT  

  100/2001 
ve znění 
326/2017 

Příl. č. 4 

část D 
ČÁST D  

 
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ 

MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  
 
 I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti 

předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, 

přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých 
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Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z 

výstavby a existence záměru (včetně případných demoličních prací 

nezbytných pro jeho realizaci), použitých technologií a látek, emisí 

znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými 

stávajícími nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu 

stavu území chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny a 
využívání přírodních zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou 

dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních předpisů na 

ochranu životního prostředí:  
  
1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví  
  
2. Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí 

znečisťujících látek a skleníkových plynů, zranitelnost záměru vůči 

změně klimatu)  
  
3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 

charakteristiky (např. vibrace, záření, vznik rušivých vlivů)  
  
4. Vlivy na povrchové a podzemní vody  
  
5. Vlivy na půdu  
  
6. Vlivy na přírodní zdroje  
  
7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)  
  
8. Vlivy na krajinu a jeji ekologické funkce  
  
9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně 

architektonických a archeologických aspektů  
  
 II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví 

a životní prostředí při možných nehodách, katastrofách a 

nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich 

plynoucích  
  
 III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D 

bodů I a II z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich 

vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost 

přeshraničních vlivů  
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Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

 IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných 

opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných 

negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis 

kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě 

opatření k monitorování možných negativních vlivů na životní 

prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi 

výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se 

připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně  
  
 V. Charakteristika použitých metod prognózování a 

výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení 

významných vlivů záměru na životní prostředí  
  
 VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků 

nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování 

dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích 
 

  100/2001 
ve znění 
326/2017 

Příl. č. 4 

část E 
ČÁST E  

 
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly 

předloženy)  
 
 Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném 

rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení 

záměru 
 

  

  100/2001 
ve znění 
326/2017 

Příl. č. 4 

část G 
ČÁST G  

 
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

  

  9934     
Čl. 1, odst. 5, bod 
2 

2.Na žádost oznamovatele příslušný orgán s přihlédnutím k informacím 

poskytnutých oznamovatelem, jež se týkají zejména zvláštní povahy 

záměru, včetně jeho umístění a technické kapacity, a jeho možných vlivů 

na životní prostředí, vydá stanovisko, v němž určí rozsah a míru 

podrobnosti informací, které musí oznamovatel podle odstavce 1 uvést v 

dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. Příslušný orgán před 

vydáním svého stanoviska projedná záměr s orgány uvedenými v čl. 6 

odst. 1. Členské státy mohou rovněž požadovat, aby příslušné orgány 

vyjádřily své stanovisko uvedené v prvním pododstavci bez ohledu na to, 

zda o ně žádá oznamovatel. 

100/2001 
ve znění 

326/2017 
225/2017 
 

§ 6 odst. 8  (8) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní 

samosprávné celky mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení 

příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o 

oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 

PT  

  100/2001 § 7 odst. 1 (1) Cílem zjišťovacího řízení u záměrů a změn záměrů uvedených v §   
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Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

ve znění 
39/2015 

4 odst. 1 písm. a) je upřesnění informací, které je vhodné uvést do 

dokumentace, a to se zřetelem na  
  
a) povahu konkrétního záměru nebo druh záměru,  
  
b) faktory životního prostředí uvedené v § 2, které mohou být 

provedením záměru ovlivněny,  
  
c) současný stav poznatků a metody posuzování. 

  9934     
Čl. 1, odst. 5, bod 
3 

3.Za účelem zajištění úplnosti a kvality dokumentace vlivů záměru na 

životní prostředí: a) oznamovatel zajistí, aby dokumentaci vlivů záměru na 

životní prostředí vypracovali kvalifikovaní odborníci; b) příslušný orgán 

zajistí, že má k dispozici dostatečné odborné zázemí pro posouzení 

dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, nebo že má k takovému 

odbornému zázemí potřebný přístup, a c) příslušný orgán si v případě 

potřeby od oznamovatele vyžádá další informace podle přílohy IV, které 

přímo souvisejí s učiněním odůvodněného závěru o významných vlivech 

na životní prostředí.“ 

100/2001 
 ve znění 
225/2017 

§ 8 odst. 1 
 
 

(1) Nejde-li o postup podle § 6 odst. 5, zajistí oznamovatel na základě 

oznámení, vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 a odůvodněného 

písemného závěru podle § 7 odst. 5 zpracování dokumentace osobou k 

tomu oprávněnou podle § 19, a to v listinné podobě v počtu 

vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem a v 

elektronické podobě. Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze 

č. 4 k tomuto zákonu; dokumentace se zpracovává se zohledněním 

současného stavu poznatků a metod posuzování a případných 

výsledků jiných environmentálních hodnocení podle příslušných 

právních předpisů. 
 

PT  

  100/2001 
ve znění 
225/2017 

§ 8 odst. 2 (2) Pokud příslušný úřad dojde k závěru, že dokumentace neobsahuje 

náležitosti na základě tohoto zákona, vrátí ji do 10 pracovních dnů ode 

dne, kdy mu byla doručena, oznamovateli; jinak ji v téže lhůtě 

zveřejní podle § 16 a dokumentaci, popřípadě informaci o 

dokumentaci, zašle s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a 

dotčeným územním samosprávným celkům. Příslušný úřad bez 

zbytečného odkladu doručí dokumentaci zpracovateli posudku o 

vlivech záměru na životní prostředí (dále jen "posudek"). 
 

  

  100/2001 
ve znění 
216/2007 
326/2017 

§ 8 odst. 5 (5) Příslušný úřad může na základě obdržených vyjádření k 

dokumentaci nebo na základě doporučení zpracovatele posudku, 

nejdéle však do 40 dnů ode dne, kdy byla dokumentace záměru 

doručena zpracovateli posudku, vrátit oznamovateli tuto dokumentaci 

k přepracování nebo doplnění; informaci o vrácení dokumentace 
zveřejní podle § 16. Není-li doplněná nebo přepracovaná dokumentace 

předložena ve lhůtě 3 let ode dne vrácení dokumentace podle věty 

první, příslušný úřad posuzování ukončí. 
 

  

  100/2001 § 9 odst. 1 (1) Příslušný úřad smluvně zajistí zpracování posudku osobou k tomu 

oprávněnou podle § 19 (dále jen "zpracovatel posudku"). 
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  100/2001 

ve znění 

93/2004  
124/2008 
39/2015 
326/2017 

§ 19 (1) pracovávat dokumentaci, posudek, oznámení předkládané podle § 

6 odst. 5 věty první a vyhodnocení jsou oprávněny jen fyzické osoby, 

které jsou držiteli autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní 

prostředí (dále jen "autorizace"). Právnická osoba nebo fyzická osoba 

oprávněná k podnikání se může zavazovat k vypracování těchto 

dokumentů jen tehdy, pokud pro ni tuto činnost zabezpečuje fyzická 

osoba, která je držitelem autorizace. U záměrů uvedených v § 4 odst. 1 

písm. a), u záměrů předkládaných podle § 6 odst. 5 a dále u ostatních 

záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, musí být 

část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví 

zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti 

pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Osvědčení odborné 

způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví uděluje a 

odnímá Ministerstvo zdravotnictví.  
  
(2) Držitel autorizace je povinen zpracovávat dokumenty podle příloh 

č. 3, 3a, 4, 5, 7 a 9 k tomuto zákonu odborně, objektivně a v plném 

rozsahu, s dodržením stanovených náležitostí.  
  
(3) Podmínkou udělení nebo prodloužení autorizace je bezúhonnost, 

odborná způsobilost, praxe v oboru v délce nejméně 3 let, jakož i plná 

svéprávnost.  
  
(4) Odborná způsobilost se prokazuje  
  
a) dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání alespoň 

magisterského studijního programu se zaměřením na přírodní nebo 

technické vědy, a  
  
b) dokladem o zkoušce odborné způsobilosti vykonané nejdříve 2 roky 

před podáním žádosti o udělení nebo prodloužení autorizace a 

nejpozději v den podání žádosti o udělení nebo prodloužení 

autorizace.  
  
(5) Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která nebyla 

pravomocně odsouzena za trestný čin, který souvisí s autorizovanou 

činností podle tohoto zákona. Bezúhonnost se prokazuje dokladem o 

bezúhonnosti, kterým je výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 

3 měsíce, u cizinců obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním 

občanem nebo v němž má trvalé bydliště, nebo čestné prohlášení v 

případě, že stát, jehož je občanem, takový doklad nevydává. 
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Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle 

zvláštního právního předpisu7) výpis z evidence Rejstříku trestů. 

Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence 
Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Cizinec, který je nebo byl státním 

občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl 

adresu trvalého bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může 

místo dokladu o bezúhonnosti vydaného příslušným orgánem jiného 

členského státu Evropské unie doložit bezúhonnost výpisem z 

Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v 

evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie7).  
  
(6) Autorizaci pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí 

uděluje, prodlužuje a odnímá ministerstvo po dohodě s Ministerstvem 

zdravotnictví.  
  
(7) Autorizace se uděluje na dobu 5 let. Autorizaci lze prodloužit o 

dalších 5 let, a to i opakovaně. Žádost o prodloužení autorizace lze 

podat nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla 

autorizace udělena, a nejpozději v den uplynutí doby, na kterou byla 

autorizace udělena. Pokud nebyla žádost o prodloužení autorizace 

podána ve lhůtě podle věty druhé, ministerstvo řízení o prodloužení 

autorizace zastaví.  
  
(8) Udělená autorizace nepřechází na jinou fyzickou osobu.  
  
(9) Ministerstvo odejme autorizaci fyzické osobě, která závažným 

způsobem porušila tento zákon nebo nesplnila povinnosti vyplývající 

z rozhodnutí o udělení autorizace anebo přestala splňovat podmínky 

podle odstavce 3. Závažným porušením zákona se rozumí zejména, 

pokud fyzická osoba nejméně dvakrát v průběhu posledních 3 let  
  
a) porušila povinnosti podle odstavce 2 nebo  
  
b) bez vážného důvodu nedodržela lhůtu pro předložení posudku 

stanovenou tímto zákonem nebo smlouvou podle § 9 odst. 1.  
  
(10) Shledá-li orgán kraje v rámci výkonu své působnosti důvody pro 

odnětí autorizace podle odstavce 9, zašle ministerstvu podnět k 

zahájení řízení o odnětí autorizace.  
  
(11) Rozhodnutí o udělení, prodloužení a odejmutí autorizace se 
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vydává ve správním řízení podle správního řádu.8) Autorizace vzniká 

též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o 

volném pohybu služeb.  
  
(12) Rozhodnutí o autorizaci zaniká  
  
a) uplynutím doby, na kterou byla vydána,  
  
b) rozhodnutím ministerstva o odnětí autorizace,  
  
c) smrtí fyzické osoby, které byla autorizace udělena, nebo jejím 

prohlášením za mrtvou.  
  
(13) Úplatu spojenou se zkouškou odborné způsobilosti ve výši 1 000 

Kč uhradí uchazeč o tuto zkoušku předem na účet příspěvkové 

organizace nebo organizační složky státu, kterou ministerstvo pověřilo 

zajišťováním zkoušky odborné způsobilosti. Výše úplaty za 

opakovanou zkoušku odborné způsobilosti činí 500 Kč. Zkouška 

odborné způsobilosti konaná pro účely prodloužení autorizace je 

bezplatná.  
  
(14) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah požadovaného vzdělání a 

obsah zkoušek odborné způsobilosti pro udělení a prodloužení 

autorizace. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem 

stanoví vyhláškou bližší podmínky odborné způsobilosti pro oblast 

posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a 

postup při udělování a odnímání osvědčení odborné způsobilosti pro 

oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.  
  
(15) Rozhodnutí o autorizaci se nevyžaduje u osoby, která je usazena 

v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky 

hodlá dočasně vykonávat činnost uvedenou v odstavci 1, pokud 
prokáže, že  
  
a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie,  
  
b) je oprávněna k výkonu činnosti uvedené v odstavci 1 podle 
právních předpisů jiného členského státu Evropské unie.  
  
(16) O nesplnění požadavků pro výkon činnosti uvedené v odstavci 1 
vydá ministerstvo rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu byly 

předloženy úplné doklady o splnění podmínek podle odstavce 15 
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písm. a) a b).  
  
(17) Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 16, činnost 

podle odstavce 1 může být vykonávána nejdéle po dobu 1 roku ode 

dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta pro vydání tohoto 

rozhodnutí. 
  9936     
  9934     
Čl. 1, odst. 6, 

písm. a)  
6) Článek 6 se mění takto:  
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: „1.Členské státy přijmou nezbytná 

opatření k zajištění toho, aby orgány, kterých by se záměr mohl týkat, 

měly vzhledem ke své zvláštní působnosti v otázkách životního prostředí 

nebo na základě místní a regionální příslušnosti možnost vyjádřit své 

stanovisko k informacím poskytnutým oznamovatelem a k žádosti o 

povolení, přičemž v případě potřeby vezmou v potaz případy uvedené v čl. 

8a odst. 3. Za tímto účelem členské státy určí orgány, s nimiž je třeba 

záměr projednat, buď obecně, nebo v jednotlivých případech. Těmto 

orgánům musí být předány informace shromážděné podle článku 5. 

Podrobné podmínky týkající se projednání stanoví členské státy.“; 

100/2001 
ve znění 

326/2017 
225/2017 

§ 6 odst. 8 (8) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní 

samosprávné celky mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení 

příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o 

oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 

PT  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 
326/2017 

§ 8 odst. 3 (3) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní 

samosprávné celky se mohou vyjádřit k dokumentaci u příslušného 

úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o 
dokumentaci. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad 

nepřihlíží. 
 

  

  500/2004 § 136 (1) Dotčenými orgány jsou 
  
a) orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, a 
  
b) správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání 

závazného stanoviska (§ 149 odst. 1) nebo vyjádření, které je 

podkladem rozhodnutí správního orgánu. 
  
(2) Postavení dotčených orgánů mají územní samosprávné celky, 

jestliže se věc týká práva územního samosprávného celku na 

samosprávu. 
  
(3) Dotčené orgány poskytují správnímu orgánu, který vede řízení, 

všechny informace důležité pro řízení, nebude-li tím porušena 

povinnost podle zvláštního zákona. 
  
(4) Dotčené orgány mají v souvislosti s posouzením otázky, zda 
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Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

zahájit řízení, s probíhajícím řízením nebo s výkonem dozoru právo 

nahlížet do spisu a právo obdržet kopii materiálů tvořících součást 

spisu, jsou-li pro výkon jejich působnosti podstatné. K ostatním 

podkladům pro vydání rozhodnutí se dotčené orgány vyjadřují, je-li to 
třeba k plnění jejich úkolů nebo jestliže si to vyhradily. Dotčené 

orgány mají právo podat podnět k zahájení přezkumného řízení. 
  
(5) Správní orgán, který vede řízení, a dotčené orgány mohou v 

mezích své působnosti činit společné úkony, s výjimkou vydání 

rozhodnutí, popřípadě může být v řízení před správním orgánem 

využito výsledků úkonu dotčeného orgánu, jestliže s tím správní orgán 

i dotčený orgán souhlasí a jestliže tím nemůže být účastníkům řízení 

způsobena újma na jejich právech. 
  
(6) Při řešení rozporů mezi správním orgánem, který vede řízení, a 
správními orgány, které jsou dotčenými orgány, jakož i mezi 

dotčenými orgány navzájem, týkajících se řešení otázky, jež je 

předmětem rozhodování, se postupuje přiměřeně podle ustanovení o 

řešení sporů o příslušnost s tím, že v případě bezvýslednosti 

dohodovacího řízení musí být zpráva o jeho průběhu spolu s návrhy 

jednotlivých ústředních správních úřadů ústředním správním úřadem, 

na jehož návrh bylo dohodovací řízení zahájeno, bez zbytečného 

odkladu předložena k řešení vládě. Ustanovení tohoto odstavce se 
nepoužije na řešení rozporů s územními samosprávnými celky, jestliže 

se věc týká práva územního samosprávného celku na samosprávu. 

Ustanovení § 133 odst. 6 platí obdobně. 
Čl. 1, odst. 6, 

písm. b) 
b) v odstavci 2 se návětí nahrazuje tímto: „2.V zájmu zajištění účinné 

účasti dotčené veřejnosti na rozhodovacích procesech se následující 

informace sdělují veřejnosti prostřednictvím elektronických sdělovacích 

prostředků a veřejného oznámení nebo jiným vhodným způsobem v 

počáteční fázi rozhodovacích procesů týkajících se životního prostředí 

podle čl. 2 odst. 2, a nejpozději jakmile je možné tyto informace rozumně 

poskytnout:“; 

100/2001 
ve znění 

39/20152
25/2017 
 

§ 9b odst. 1 (1) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení zveřejňuje 

postupem podle § 25 správního řádu spolu s oznámením o zahájení 

řízení  
  
a) žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr podléhající 

posuzování podle tohoto zákona, případně záměr podléhající 

posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České 

republiky, spolu s informací, kde lze nahlédnout do příslušné 

dokumentace pro navazující řízení,  
  
b) informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být v 

navazujícím řízení vydáno,  
  
c) informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořizovanými v 

průběhu posuzování, které se zveřejňují podle § 16,  
  

PT  
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Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

d) informace o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle § 9c 

odst. 1 a podle zvláštních právních předpisů, kterými se rozumí 

především informace o místě a čase konání případného veřejného 

ústního jednání, o lhůtě pro uplatnění připomínek veřejnosti k záměru 

a o případných důsledcích zmeškání takové lhůty, informace o tom, 

zda a případně v jaké lhůtě může veřejnost nahlížet do podkladů 

rozhodnutí, o dotčených orgánech a informace o možnostech dotčené 

veřejnosti účastnit se navazujícího řízení podle § 9c odst. 3 a 4.  
 Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední 

desce správního orgánu, který navazující řízení vede. Informace musí 

být vyvěšena po dobu 30 dnů. 
 

  100/2001 
ve znění 
225/2017 

§ 16 (1) Příslušný úřad na internetu zveřejní  
  
a) oznámení,  
  
b) závěr zjišťovacího řízení,  
  
c) informaci o vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění,  
  
d) dokumentaci,  
  
e) informaci o místě a času konání veřejného projednání záměru, bylo-
li nařízeno,  
  
f) posudek,  
  
g) stanovisko,  
  
h) zápis z veřejného projednání záměru, bylo-li konáno,  
  
i) oznámení koncepce,  
  
j) návrh koncepce,  
  
k) informaci o konzultaci při mezistátním posuzování,  
  
l) stanovisko ke koncepci,  
  
m) sdělení o ukončení posuzování.  
  
(2) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c) a e) vyvěsí dotčené 
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Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

územní samosprávné celky neprodleně po jejich obdržení na své 

úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Informace o dokumentech 

uvedených v odstavci 1 písm. a), b), d), g), i), j) a l) a o tom, kdy a kde 
je možné do nich nahlížet, vyvěsí dotčené územní samosprávné celky 

neprodleně po jejich obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 15 

dnů. O vyvěšení informací podle věty první a druhé dotčené územní 

samosprávné celky neprodleně vyrozumí příslušný úřad. Za den 

zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace podle vět 

první a druhé na úřední desce dotčeného kraje.  
  
(3) O vyvěšení informací podle odstavce 2 vět první a druhé vyrozumí 

dotčené územní samosprávné celky v případě stavebního záměru i 

stavební úřad. 
 

  500/2004 § 25 odst. 2 (2) Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, 

popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední 

desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se 

vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení 

se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i 

povinnost podle věty druhé. 

  

  9936     
Čl. 1, odst. 6, 

písm. c) 
c) odstavec 5 se nahrazuje tímto: „5.Podrobné podmínky informování 

veřejnosti (například formou vývěsek v určité oblasti nebo oznámeními v 

místním tisku) a projednání s dotčenou veřejností (například písemným 

vyjádřením nebo veřejnou anketou) stanoví členské státy. Členské státy 

přijmou na vhodné správní úrovni nezbytná opatření s cílem zajistit, aby 

příslušné informace byly veřejnosti přístupné v elektronické podobě, a to 

alespoň prostřednictvím ústředního portálu nebo snadno dostupných 

přístupových míst.“; 

100/2001 
ve znění 

39/20152
25/2017 
 

§ 9b odst. 1 (1) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení zveřejňuje 

postupem podle § 25 správního řádu spolu s oznámením o zahájení 

řízení  
  
a) žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr podléhající 

posuzování podle tohoto zákona, případně záměr podléhající 

posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České 

republiky, spolu s informací, kde lze nahlédnout do příslušné 

dokumentace pro navazující řízení,  
  
b) informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být v 

navazujícím řízení vydáno,  
  
c) informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořizovanými v 

průběhu posuzování, které se zveřejňují podle § 16,  
  
d) informace o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle § 9c 

odst. 1 a podle zvláštních právních předpisů, kterými se rozumí 

především informace o místě a čase konání případného veřejného 

ústního jednání, o lhůtě pro uplatnění připomínek veřejnosti k záměru 

PT  
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Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

a o případných důsledcích zmeškání takové lhůty, informace o tom, 

zda a případně v jaké lhůtě může veřejnost nahlížet do podkladů 

rozhodnutí, o dotčených orgánech a informace o možnostech dotčené 

veřejnosti účastnit se navazujícího řízení podle § 9c odst. 3 a 4.  
 Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední 

desce správního orgánu, který navazující řízení vede. Informace musí 

být vyvěšena po dobu 30 dnů. 
 

  100/2001 
ve znění 
225/2017 

§ 16 (1) Příslušný úřad na internetu zveřejní  
  
a) oznámení,  
  
b) závěr zjišťovacího řízení,  
  
c) informaci o vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění,  
  
d) dokumentaci,  
  
e) informaci o místě a času konání veřejného projednání záměru, bylo-
li nařízeno,  
  
f) posudek,  
  
g) stanovisko,  
  
h) zápis z veřejného projednání záměru, bylo-li konáno,  
  
i) oznámení koncepce,  
  
j) návrh koncepce,  
  
k) informaci o konzultaci při mezistátním posuzování,  
  
l) stanovisko ke koncepci,  
  
m) sdělení o ukončení posuzování.  
  
(2) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c) a e) vyvěsí dotčené 

územní samosprávné celky neprodleně po jejich obdržení na své 

úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Informace o dokumentech 

uvedených v odstavci 1 písm. a), b), d), g), i), j) a l) a o tom, kdy a kde 
je možné do nich nahlížet, vyvěsí dotčené územní samosprávné celky 
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 

Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

neprodleně po jejich obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 15 

dnů. O vyvěšení informací podle věty první a druhé dotčené územní 

samosprávné celky neprodleně vyrozumí příslušný úřad. Za den 

zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace podle vět 

první a druhé na úřední desce dotčeného kraje.  
  
(3) O vyvěšení informací podle odstavce 2 vět první a druhé vyrozumí 

dotčené územní samosprávné celky v případě stavebního záměru i 

stavební úřad. 
 

  500/2004 § 25 odst. 2 (2) Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, 

popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední 

desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se 

vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení 

se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i 

povinnost podle věty druhé. 

  

  9936     
Čl. 1, odst. 6, 

písm. d) 
d) odstavec 6 se nahrazuje tímto: „6.Pro jednotlivé fáze se stanoví 

přiměřené lhůty poskytující dostatek času, aby a) bylo možné informovat 

orgány uvedené v odstavci 1 a veřejnost a b) orgány uvedené v odstavci 1 

a dotčená veřejnost měly dost času na přípravu a účinnou účast na 

rozhodování ve věcech životního prostředí podle ustanovení tohoto 

článku.“; 

100/2001 
ve znění 

326/2017 
225/2017 
 

§ 6 odst. 8 (8) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní 

samosprávné celky mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení 

příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o 

oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 

PT  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 
326/2017 

§ 8 odst. 3 (3) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní 

samosprávné celky se mohou vyjádřit k dokumentaci u příslušného 

úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o 

dokumentaci. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad 

nepřihlíží. 
 

  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 

§ 9c odst. 1 (1) Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k 

záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění 

informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce, nestanoví-li zvláštní 

právní předpis či správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení 

lhůtu delší. 

  

Čl. 1, odst. 6, 

písm. e) 
e) doplňuje se nový odstavec, který zní: „7.Lhůty pro jednání s dotčenou 

veřejností o dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí uvedené v čl. 5 

odst. 1 nesmí být kratší než 30 dnů.“ 

100/2001 
ve znění 

39/2015 
326/2017 

§ 8 odst. 3 (3) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní 

samosprávné celky se mohou vyjádřit k dokumentaci u příslušného 

úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o 

dokumentaci. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad 

nepřihlíží. 

PT  

Čl. 1, odst. 7, 

písm. a) 
7) Článek 7 se mění takto:  
a) odstavec 4 se nahrazuje tímto: „4.Dotčené členské státy zahájí 

100/2001 
ve znění 

§ 11 odst. 1 (1) Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících 

hranice České republiky (dále jen "mezistátní posuzování") je  
PT  
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 

Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

projednávání mimo jiné o možných vlivech záměru překračujících hranice 

států a opatřeních zamýšlených ke snížení nebo vyloučení těchto vlivů a 

dohodnou přiměřený časový rámec pro dobu jednání. Tato projednávání 

mohou být vedena prostřednictvím vhodného společného orgánu.“. 

93/2004 
216/2007 
326/2017 

  
a) záměr podle § 4 odst. 1 a koncepce podle tohoto zákona, pokud 

dotčené území může zasahovat i mimo území České republiky,  
  
b) záměr podle § 4 odst. 1 nebo koncepce podle tohoto zákona, pokud 

o takové posuzování stát, jehož území může být zasaženo závažnými 

vlivy na životní prostředí (dále jen "dotčený stát"), požádá,  
  
c) záměr a koncepce, které mají být prováděné na území jiného státu 

(dále jen "stát původu") a které mohou mít závažný vliv na životní 

prostředí na území České republiky. 
 

  100/2001 
ve znění 
93/2004 

§ 12 odst. 1 (1) Při mezistátním posuzování se postupuje podle hlavy I tohoto 

zákona, pokud ustanovení hlavy II tohoto zákona nebo mezinárodních 

smluv, kterými je Česká republika vázána, postup při mezistátním 

posuzování nestanoví jinak. Lhůty pro vyjádření při mezistátním 

posuzování může ministerstvo prodloužit až o 30 dnů, požádá-li o to 
dotčený stát. Ostatní lhůty se v takovém případě prodlouží přiměřeně. 

  

  9936     
Čl. 1, odst. 7, 

písm. b) 
b) odstavec 5 se nahrazuje tímto: „5.Podrobné podmínky provádění 

odstavců 1 až 4, včetně lhůt pro projednávání, stanoví dotčené členské 

státy na základě ustanovení a lhůt uvedených v čl. 6 odst. 5 až 7, přičemž 

tyto podmínky musí umožňovat dotčené veřejnosti na území dotčeného 

členského státu účinně se účastnit rozhodovacích procesů ve věcech 

životního prostředí podle čl. 2 odst. 2, která se týkají daného záměru.“ 

100/2001 
ve znění 
39/2015 

§ 3 písm. i) i) dotčenou veřejností  
1. osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení 

dotčena ve svých právech nebo povinnostech,  
2. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je 

podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí 

nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná 

výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění 
informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem 

vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými 

podpisy nejméně 200 osob, 
 

PT  

  100/2001
326/2017 
225/2017 
 

§ 6 odst. 8 (8) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní 

samosprávné celky mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení 

příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o 

oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 
 

  

  100/2001
ve znění 
39/2015 
326/2017 

§ 8 odst. 3 
 

(3) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní 

samosprávné celky se mohou vyjádřit k dokumentaci u příslušného 

úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o 

dokumentaci. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad 

nepřihlíží. 
 

  

  100/2001 § 12 odst. 1 (1) Při mezistátním posuzování se postupuje podle hlavy I tohoto   
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 

Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

ve znění 
93/2004 

zákona, pokud ustanovení hlavy II tohoto zákona nebo mezinárodních 

smluv, kterými je Česká republika vázána, postup při mezistátním 

posuzování nestanoví jinak. Lhůty pro vyjádření při mezistátním 

posuzování může ministerstvo prodloužit až o 30 dnů, požádá-li o to 
dotčený stát. Ostatní lhůty se v takovém případě prodlouží přiměřeně. 

Čl. 1, odst. 8 8) Článek 8 se nahrazuje tímto: „Článek 8 Výsledky jednání a informace 

shromážděné podle článků 5 až 7 jsou patřičně zohledněny v povolovacím 

řízení.“ 

100/2001 
ve znění 
326/2017 
 

§ 9a odst. 3 (3) Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících 

řízeních. Stanovisko předkládá oznamovatel v žádosti jako jeden z 

podkladů pro navazující řízení. Stanovisko musí být platné v době 

vydání rozhodnutí v navazujících řízeních v prvním stupni. 
 

PT  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 

§ 9b odst. 5 (5) Správní orgán při svém rozhodování v navazujícím řízení, pokud 

jde o podklady pro rozhodnutí, vychází také z dokumentace, 

popřípadě oznámení, připomínek veřejnosti, vyjádření dotčeného státu 

při mezistátním posuzování podle § 13 a výsledků veřejného ústního 

jednání, bylo-li konáno. 

  

  9936     
Čl. 1, odst. 9 9) Vkládá se nový článek, který zní: „Článek 8a 1.Rozhodnutí, jímž se 

uděluje povolení, obsahuje alespoň tyto informace: a) odůvodněný závěr 

podle čl. 1 odst. 2 písm. g) bodu iv); b) veškeré environmentální podmínky 

připojené k rozhodnutí a popis prvků záměru nebo zamýšlených opatření k 

vyloučení, prevenci nebo snížení a pokud možno vyrovnání významných 

negativních vlivů na životní prostředí, jakož případně i popis opatření pro 

monitorování. 2.Rozhodnutí, jímž se udělení povolení zamítá, uvede 

hlavní důvody tohoto zamítnutí. 3.Pokud členské státy uplatňují řízení 

uvedená v čl. 2 odst. 2 jiná než povolovací řízení, má se za to, že 

požadavky odstavců 1 a 2 tohoto článku jsou splněny, jestliže jakékoli 

rozhodnutí vydané v rámci těchto řízení obsahuje informace uvedené v 

těchto odstavcích a jsou stanoveny mechanismy umožňující splnit 

požadavky odstavce 6 tohoto článku. 4.V souladu s požadavky uvedenými 

v odst. 1 písm. b) členské státy zajistí, aby oznamovatel provedl prvky 

záměru nebo opatření, které mají za cíl vyloučení, prevenci, snížení a 

pokud možno vyrovnání významných negativních vlivů na životní 

prostředí, a stanoví postupy pro monitorování významných negativních 

vlivů na životní prostředí. Parametry, které mají být sledovány, a délka 

trvání monitorování musí být přiměřené povaze, umístění a rozsahu 

záměru a významnosti jeho vlivů na životní prostředí. S cílem zabránit 

duplikaci monitorování mohou být, pokud je to vhodné, použita stávající 

opatření pro monitorování, která vyplývají z jiných právních předpisů 

Unie než z této směrnice a z vnitrostátních právních předpisů. 
5.Členské státy zajistí, aby příslušný orgán přijal rozhodnutí podle 

odstavců 1 až 3 v přiměřené časové lhůtě. 6.Dříve než příslušný orgán 

rozhodne o vydání povolení, přesvědčí se, že odůvodněný závěr uvedený v 

100/2001 
ve znění 
326/2017 

§ 5 odst. 4 (4) Posuzování záměru zahrnuje i návrh opatření k předcházení 

možným významným negativním vlivům na životní prostředí 

provedením záměru, k vyloučení, snížení, zmírnění nebo minimalizaci 

těchto vlivů, popřípadě ke zvýšení příznivých vlivů na životní 

prostředí provedením záměru, a to včetně vyhodnocení 

předpokládaných účinků navrhovaných opatření, a dále návrh opatření 

k monitorování možných významných negativních vlivů na životní 

prostředí, nevyplývají-li z požadavků jiných právních předpisů. 

PT  
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Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

čl. 1 odst. 2 písm. g) bodě iv) nebo kterékoli z rozhodnutí uvedených v 

odstavci 3 tohoto článku je stále aktuální. Členské státy mohou za tímto 

účelem stanovit dobu platnosti odůvodněného závěru uvedeného v čl. 1 

odst. 2 písm. g) bodě iv) nebo kteréhokoli z rozhodnutí uvedených v 

odstavci 3 tohoto článku.“ 
  100/2001 

ve znění 
326/2017 

§ 9a odst. 3 (3) Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících 

řízeních. Stanovisko předkládá oznamovatel v žádosti jako jeden z 

podkladů pro navazující řízení. Stanovisko musí být platné v době 

vydání rozhodnutí v navazujících řízeních v prvním stupni. 
 

  

  100/2001 
ve znění 
326/2017 
 

§ 9a odst. 4 

a 5 
(4) Platnost stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání. Platnost 
stanoviska příslušný úřad na žádost oznamovatele prodlouží o 5 let, a 

to i opakovaně, pokud nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném 

území nebo poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by 

záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní 

prostředí. Žádost o prodloužení platnosti stanoviska musí být podána 

před jejím uplynutím; platnost stanoviska neuplyne, dokud není žádost 

vyřízena. Součástí žádosti o prodloužení platnosti stanoviska je 

podklad obsahující popis aktuálního stavu dotčeného území včetně 

souhrnu změn oproti stavu v době vydání stanoviska. Dojde-li ke 
zrušení rozhodnutí v navazujícím řízení v prvním stupni podle 

odstavce 3 věty třetí, má se za to, že platnost stanoviska neuplyne 

dříve než 60 dnů po dni, kdy ke zrušení takového rozhodnutí došlo.  
  
(5) Nelze-li platnost stanoviska prodloužit z důvodu změn podle 

odstavce 4 věty druhé, které se vztahují pouze k určité části nebo etapě 

záměru, je taková část nebo etapa předmětem posuzování podle § 4 

odst. 1 písm. h). Oznamovatel k takové části nebo etapě záměru 

předloží oznámení podle § 6 ve lhůtě stanovené příslušným úřadem. 

Dojde-li k vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, příslušný úřad platnost 

stanoviska prodlouží. Nepředloží-li oznamovatel oznámení ve 

stanovené lhůtě nebo je-li vydán odůvodněný písemný závěr podle § 7 

odst. 5, příslušný úřad platnost stanoviska prodlouží jen částečně, a to 

v rozsahu, ve kterém se jej nedotýkají změny podle věty první. 
 
 

  

  100/2001 
ve znění 
326/2017 

Příl. č. 4 

část D.IV 
IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k 

prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na 

životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou 

vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování 

možných negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová 

analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně 
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/ ID 
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(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
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Poznám

ka 
 

opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace podle 

kapitoly II a reakcí na ně 
 
 

  100/2001 
ve znění 
39/2015 
326/2017 

Příl. č. 6 

část I.8 
8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, 

provozu záměru, popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu 

záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě 

kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně 

povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní 

prostředí 
 

  

  500/2004 
ve znění 
183/2017 
 

§ 68 odst. 1 

až 3 
(1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení 

účastníků. 
  
(2) Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem 

řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení 

účastníků podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, 

se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); 

účastníci, kteří jsou právnickými osobami, se označují názvem a 

sídlem. Ve výrokové části se uvede lhůta ke splnění ukládané 

povinnosti, popřípadě též jiné údaje potřebné k jejímu řádnému 

splnění a výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání (§ 85 odst. 

2). Výroková část rozhodnutí může obsahovat jeden nebo více výroků; 

výrok může obsahovat vedlejší ustanovení. 
  
(3) V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, 

podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při 

jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, 

jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s 

jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. 
 

  

  500/2004 § 71 odst. 3 (3) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán 

povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k 

nimž se připočítává doba 
  
a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní 

šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo 

doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří 

doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ, 
  
b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování 

znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny. 
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Poznám

ka 
 

  500/2004 § 149 odst. 

1 
(1) Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě 

zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a 

jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního 

orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou 

dotčenými orgány. 

  

  9934     
Čl. 1, odst. 10 10) V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto: „1.Jakmile bylo povolení 

uděleno nebo jeho udělení zamítnuto, příslušný orgán nebo orgány o tom 

bezodkladně uvědomí veřejnost a orgány uvedené v čl. 6 odst. 1 této 

směrnice v souladu s vnitrostátními postupy a zajistí, aby veřejnosti a 

orgánům uvedeným v čl. 6 odst. 1 byly při případném zohlednění postupů 

uvedených v čl. 8a odst. 3 zpřístupněny tyto informace: a) obsah 

rozhodnutí a všechny podmínky k němu připojené, jak je uvedeno v čl. 8a 

odst. 1 a 2; b) hlavní důvody a úvahy, na kterých je rozhodnutí založeno, 

včetně informací o účasti veřejnosti. Tyto informace zahrnují rovněž 

shrnutí výsledků projednávání a informací shromážděných podle článků 5 

až 7 a způsob, jakým byly tyto výsledky začleněny nebo jiným způsobem 

vypořádány, zejména pokud jde o připomínky obdržené od dotčených 

členských států podle článku 7.“ 

100/2001 
ve znění 

39/2015 

§ 9b odst. 3 (3) Navazující řízení se vždy považuje za řízení s velkým počtem 

účastníků podle správního řádu. 
PT  

  500/2004 § 25 odst. 2 
 

(2) Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, 

popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední 

desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se 

vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení 

se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i 

povinnost podle věty druhé. 
 

  

  500/2004 
ve znění 
183/2017 

§ 68 odst. 1 

až 3 
 

(1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení 

účastníků. 
  
(2) Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem 

řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení 

účastníků podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, 

se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); 

účastníci, kteří jsou právnickými osobami, se označují názvem a 

sídlem. Ve výrokové části se uvede lhůta ke splnění ukládané 

povinnosti, popřípadě též jiné údaje potřebné k jejímu řádnému 

splnění a výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání (§ 85 odst. 

2). Výroková část rozhodnutí může obsahovat jeden nebo více výroků; 

výrok může obsahovat vedlejší ustanovení. 
  
(3) V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, 
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podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při 

jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, 

jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s 

jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. V případě, že podkladem 

rozhodnutí jsou písemnosti a záznamy, které jsou za podmínek v § 17 

odst. 3 uchovávány odděleně mimo spis, v odůvodnění rozhodnutí se 

na tyto podklady odkáže takovým způsobem, aby nebyl zmařen účel 

jejich utajení; není-li to možné, uvedou se v odůvodnění rozhodnutí 

pouze v obecné rovině skutečnosti, které z těchto podkladů vyplývají. 
 

  500/2004 
ve znění 
183/2017 

§ 71 odst. 2  (2) Vydáním rozhodnutí se rozumí 
  
a) předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení 

podle § 19, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní 

orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost 

vyznačí slovy: "Vypraveno dne:", 
  
b) ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení (§ 72 odst. 1), 
  
c) vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li doručováno podle § 25, nebo 
  
d) poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze 

poznamenává do spisu. 
 

  

  500/2004 
ve znění 
183/2017 

§ 144 odst. 

6 
(6) V řízení s velkým počtem účastníků řízení lze doručovat 

písemnosti, včetně písemností uvedených v § 19 odst. 4, veřejnou 

vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1, 

kteří jsou správnímu orgánu známi; těmto účastníkům řízení se 

doručuje jednotlivě. 

  

Čl. 1, odst. 11 11) Za článek 9 se vkládá nový článek, který zní: „Článek 9a Členské státy 

zajistí, aby příslušný orgán či orgány plnily povinnosti vyplývající z této 

směrnice objektivně a nedostaly se do situace, při níž by mohlo dojít ke 

střetu zájmů. V případě, že příslušný orgán je současně oznamovatelem, 

členské státy alespoň rozdělí pravomoci v rámci své správy tak, aby 

zajistily, že u orgánů vykonávajících povinnosti podle této směrnice jsou 

funkce, u nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů, náležitě odděleny.“ 

500/2004 
ve znění  
250/2014 

§ 14 (1) Každá osoba bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci 

správního orgánu (dále jen "úřední osoba"), o níž lze důvodně 

předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům 

řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro 

nějž lze pochybovat o její nepodjatosti, je vyloučena ze všech úkonů v 

řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit.  
  
(2) Účastník řízení může namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o 

ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu 

vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku 

neuplatnil. O námitce rozhodne bezodkladně usnesením služebně 

nadřízený úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení (dále jen 

"představený").  

PT  
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(3) Úřední osoba, která se dozví o okolnostech nasvědčujících, že je 

vyloučena, je povinna o nich bezodkladně uvědomit svého 

představeného. Do doby, než představený posoudí, zda je úřední 

osoba vyloučena, a provede potřebné úkony, může tato osoba provádět 

jen takové úkony, které nesnesou odkladu.  
  
(4) Představený úřední osoby, která je vyloučena, za ni bezodkladně 

určí jinou úřední osobu, která není k vyloučenému ve vztahu 

podřízenosti. Usnesení o tom se pouze poznamená do spisu. Nelze-li 
určit nikoho jiného, bezodkladně o tom uvědomí nadřízený správní 

orgán a spolu s tím mu předá spis. Nadřízený správní orgán postupuje 

podle § 131 odst. 4.  
  
(5) Vyloučena je též ta úřední osoba, která se účastnila řízení v téže 
věci na jiném stupni. Důvodem vyloučení není účast na úkonech před 

zahájením řízení nebo na výkonu kontroly prováděné podle zvláštního 

zákona.  
  
(6) Ustanovení předchozích odstavců se nepoužijí pro vedoucí 

ústředních správních úřadů.  
  
(7) Ustanovení odstavců 1 až 4 se obdobně užijí pro znalce a 

tlumočníky.  
  

  129/2000 
ve znění 

231/2002 

§ 2  (1) Kraj spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná 

působnost"). Státní orgány mohou do samostatné působnosti 

zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který 

stanoví zákon. Rozsah samostatné působnosti může být též omezen 

zákonem.  
  
(2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánům kraje, 
vykonávají orgány kraje jako svou přenesenou působnost (§ 29 a 30). 
Kraj je při výkonu státní správy správním obvodem. Kraj je povinen 

zabezpečit výkon přenesené působnosti.  
  
(3) Kraj při výkonu samostatné působnosti a přenesené působnosti 

chrání veřejný zájem.  
  
(4) Kraj zajišťuje výkon finanční kontroly podle rozpočtových 
pravidel územních rozpočtů a podle zvláštního právního předpisu.1) 

  

Čl. 1, odst. 12 12) V článku 10 se první pododstavec nahrazuje tímto: „Aniž je dotčena 100/2001 § 17 odst. 7 (7) Předmětem veřejného projednávání nejsou skutečnosti chráněné PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

směrnice 2003/4/ES, ustanoveními této směrnice není dotčena povinnost 

příslušných orgánů dodržovat omezení uložená vnitrostátními právními a 

správními předpisy a uznávané právní zvyklosti v oblasti zachovávání 

obchodního a průmyslového tajemství, včetně duševního vlastnictví, a 

ochrany veřejného zájmu.“ 

zvláštními právními předpisy.5) 

 

  123/1998 
ve znění 
6/2005 
413/2005 

§ 8 odst. 1 (1) Odepřeno bude zpřístupnění informace, pokud je vylučují předpisy 
a) o ochraně utajovaných informací,5) 
  
b) o ochraně osobních 6) nebo individuálních údajů2) a o ochraně 

osobnosti,7) 
  
c) o ochraně duševního vlastnictví,8) 
  
d) o ochraně obchodního tajemství.9) 
 

  

  106/1999 
ve znění 

61/2006 

§ 9  (1) Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím6), povinný 

subjekt ji neposkytne. 
  
(2) Při poskytování informace, která se týká používání veřejných 

prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci 

těchto prostředků za porušení obchodního tajemství. 
 

  

  106/1999 
ve znění 
61/2006 
222/2015 

§ 11 odst. 2  (2) Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud: 
  
a) jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která 

byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud 

nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí, 
  
b) ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona9) a v předem 

stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího 

období, 
  
c) by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva 

autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen 

„právo autorské“)2b), nebo 
  
d) jde o informaci, která se týká stability finančního systému18). 

  

Čl. 1, odst. 13 13) Vkládá se nový článek, který zní: „Článek 10a Členské státy stanoví 

sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této 

směrnice. Takto stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a 

odrazující.“ 

61/1988 
ve znění  
376/2007 
184/2011 
206/2015 

§ 44 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
  
a) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým 

způsobem bez oprávnění podle § 5 odst. 2, 
  

PT  
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(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

204/2015 
451/2016 
183/2017 

b) nedbá nebo zneužije výstražného znamení, výstražné nebo 

informativní tabule nebo výstražného signálu při provádění trhacích 

anebo je úmyslně zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní, 
  
c) neoprávněně získá, přechovává nebo použije výbušninu anebo jinak 

neoprávněně nakládá s výbušninami, 
  
d) neoprávněně vyrábí nebo zpracovává výbušniny anebo provádí 

výzkum, vývoj nebo pokusnou výrobu výbušnin anebo sobě nebo 

jinému opatřuje prostředky k výrobě, výzkumu nebo vývoji výbušnin, 
  
e) v rozporu s § 22 odst. 10 neoznámí bezodkladně odcizení, ztrátu 

nebo nález výbušniny anebo porušení nákladu či přepravního obalu 

výbušniny Policii České republiky nebo organizaci, jde-li o 
výbušninu, s kterou organizace nakládá, nebo 
  
f) poruší požadavek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

nebo bezpečnosti provozu při nakládání s výbušninami stanovený 

prováděcím právním předpisem vydaným na základě § 23 odst. 6, 

anebo uvede výbušninu na trh v rozporu s § 24. 
  
(2) Fyzická osoba se jako osoba určená organizací k výkonu hornické 

činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem dopustí 

přestupku tím, že poruší požadavek k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu včetně bezpečnosti 

používaných technických zařízení a požární ochrany v podzemí 

stanovený podle § 6 odst. 6, s nímž ho organizace seznámila , anebo 

jako báňský projektant poruší některou z povinností podle § 5b odst. 

2. 
  
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do 
  
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo e) 

nebo odstavce 2, 
  
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo 

f). 
  
(4) V blokovém řízení lze za přestupek uložit pokutu až do výše 3 000 

Kč. 
  
(5) Přestupky podle odstavce 1 písmene c) až f) se zapisují do 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů. 
 

  61/1988 
ve znění 
 
376/2007 
184/2011 
64/2014 
206/2015 
451/2016 
183/2017 

§ 44a (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního 

deliktu tím, že 
  
a) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým 

způsobem bez oprávnění podle § 5 odst. 2, anebo jako báňský 

projektant poruší některou z povinností podle § 5b odst. 2. 
  
b) neoprávněně získá, přechovává nebo použije výbušninu anebo jinak 

neoprávněně nakládá s výbušninami, 
  
c) neoprávněně vyrábí nebo zpracovává výbušniny anebo provádí 

výzkum, vývoj nebo pokusnou výrobu výbušnin anebo sobě nebo 

jinému opatřuje prostředky k výrobě, výzkumu nebo vývoji výbušnin, 
  
d) v rozporu s § 22 odst. 10 neoznámí bezodkladně odcizení, ztrátu 

nebo nález výbušniny anebo porušení nákladu či přepravního obalu 

výbušniny Policii České republiky nebo organizaci, jde-li o 
výbušninu, s kterou organizace nakládá, 
  
e) uvede výbušninu nebo pomůcku na trh v rozporu s § 24, nebo 
  
f) jako vlastník nebo jím písemně pověřený provozovatel podzemního 

objektu nesplní některou z povinností podle § 37 odst. 4, 5 nebo 6. 
  
(2) Organizace se dopustí správního deliktu tím, že 
  
a) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým 

způsobem bez povolení nebo ohlášení podle § 5 odst. 2, 
  
b) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým 

způsobem v rozporu s podmínkami stanovenými v povolení vydaném 

podle § 9, 10, 11, 13 nebo 19, 
  
c) v rozporu s § 6 odst. 1 neustanoví závodního dolu, závodního lomu 
nebo závodního, nebo ho podřídí ve věcech bezpečného nebo 

odborného řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné 

hornickým způsobem jinému vedoucímu zaměstnanci organizace, 
  
d) v rozporu s § 6 odst. 2 neučiní včas preventivní nebo zajišťovací 

opatření nebo neodstraní nebezpečný stav anebo neučiní opatření v 
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

rámci havarijní prevence, 
  
e) nesplní povinnost podle § 6 odst. 3, 
  
f) nevyhoví žádosti o poskytnutí pomoci podle § 7 odst. 5, 
  
g) v rozporu s § 6 odst. 2 neučiní opatření k předcházení vzniku 
požárů a výbuchů, průvalů vod a bahna, průtrží hornin, uhlí a plynů, 

jakož i vzniku důlních otřesů a erupcí, 
  
h) při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 

použije technické zařízení nebo pomůcky v rozporu s § 8 odst. 1, 
  
i) v rozporu s § 8 odst. 3 a 4 použije poprvé vybraný důlní stroj, 

zařízení, přístroj nebo pomůcku v podzemí bez povolení nebo 

neprovede jeho zkoušku, 
  
j) v rozporu s § 8a odst. 3 písm. a) a c) a vyhláškou vydanou podle § 

8a odst. 8 písm. a) nebo b) nezajistí při uvádění do provozu a při 

provozování vyhrazených technických zařízení provedení prohlídek, 

revizí a zkoušek odborně způsobilými osobami, 
  
k) montuje, opravuje nebo provádí revize, zkoušky a prohlídky 

vyhrazených technických zařízení, plní nádoby plyny nebo vyrábí 

vyhrazená tlaková zařízení v rozporu s § 8a odst. 3 písm. b) a 

vyhláškou vydanou podle § 8a odst. 8 písm. a) nebo b), nebo 
  
l) nesplní závazný příkaz báňského inspektora vydaný podle § 42 odst. 

2 písm. b) nebo c), nesplní opatření uložené rozhodnutím báňského 

úřadu, nesplní požadavky stanovené prováděcím právním předpisem 

vydaným na základě § 6 odst. 6 nebo § 8a odst. 8 nebo požadavky pro 

nakládání s výbušninami podle § 22, nesplní požadavky na výrobu 

pyrotechnických výrobků, nebo nedodržuje zákaz práce přesčas, práce 

v noci nebo práce žen a mladistvých, nebo nezajistí, aby pracovní 

podmínky odpovídaly požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci stanoveným pracovněprávními předpisy. 
  
(3) Organizace se dopustí správního deliktu dále tím, že 
  
a) v rozporu s § 22 odst. 5 neohlásí zpracování, ničení a 

zneškodňování, skladování, výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin nebo 

neohlásí přerušení anebo ukončení těchto činností, 
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ka 
 

  
b) nezajistí objekty a prostory, v nichž se nakládá s výbušninami, proti 

odcizení výbušnin a jejich výbuchu podle § 22 odst. 6, 
  
c) skladuje výbušniny způsobem nebo v prostoru nebo objektu v 

rozporu s požadavky stanovenými podle § 22 odst. 6, 
  
d) v rozporu s § 22 odst. 9 neoznámí odcizení, ztrátu nebo porušení 

nákladu či přepravního obalu výbušniny, se kterou nakládá, 
  
e) poruší zákaz předávat, nabývat, přepravovat, dovážet, vyvážet nebo 

uvádět na trh plastické trhaviny, které neobsahují detekční látky, nebo 

vyrábět a zpracovávat plastické trhaviny, které nejsou značkovány pro 
účely detekce podle § 22 odst. 13, 
  
f) jako organizace, která vyrábí, zpracovává, zhotovuje nebo dováží 

výbušniny nebo pomůcky nesplní povinnost podle § 23 odst. 2, 
  
g) předá výbušninu bez povolení podle § 25 odst. 1, nebo ji předá 

přesto, že platnost tohoto povolení byla podle § 25e odst. 2 

pozastavena, 
  
h) vyveze nebo doveze výbušninu bez povolení podle § 25c odst. 1, 

anebo ji vyveze nebo doveze přesto, že platnost povolení byla podle § 

25e odst. 2 pozastavena, 
  
i) uskuteční tranzit výbušniny přes území České republiky bez 

povolení podle § 25d odst. 1, nebo v rozporu s podmínkami 

stanovenými v povolení podle § 25d odst. 4 písm. c, d), f) nebo g), 

anebo tranzit výbušniny přes území České republiky uskuteční přesto, 

že platnost povolení byla podle § 25e odst. 2 pozastavena, 
  
j) nesplní oznamovací povinnost podle § 25f odst. 2, 
  
k) jako organizace, které bylo uděleno povolení k nabývání, 

předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin, nesplní povinnost 

podle § 25f odst. 1, 2, 4 nebo 6, 
  
l) v rozporu s § 25g odst. 1 písm. a) nezajistí, aby při přepravě 

výbušniny bylo na požádání předloženo příslušné povolení, 
  
m) nevede průkaznou evidenci podle § 25g odst. 1 písm. b), nebo 
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evidence neuchovává podle § 25g odst. 1 písm. c), 
  
n) v rozporu s § 25g nevede průkaznou evidenci výbušnin nebo 

neohlásí zjištěné rozdíly v evidenci výbušnin Policii České republiky, 
  
o) určí k nakládání s výbušninami osoby, které nesplňují požadavky 

podle § 34, 
  
p) určí k přivádění výbušnin k výbuchu, k jejich zneškodňování a 

ničení osoby v rozporu s § 35 odst. 1. 
  
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do 
  
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c), d), 

f), i), j) nebo k), 
  
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) nebo 

f), nebo podle odstavce 3 písm. a), b), c), d), f), j), k), l), m), n), o) 

nebo p), 
  
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), 

c) nebo e), podle odstavce 2 písm. a), b), e), g), h) nebo l) nebo podle 

odstavce 3 písm. e), g), h) nebo i). 
  
(5) Za správní delikt lze samostatně nebo spolu s pokutou uložit 

propadnutí výbušniny. 
 

  100/2001 
ve znění 

326/2017 
 

§ 19 odst. 9 (9) Ministerstvo odejme autorizaci fyzické osobě, která závažným 

způsobem porušila tento zákon nebo nesplnila povinnosti vyplývající 

z rozhodnutí o udělení autorizace anebo přestala splňovat podmínky 

podle odstavce 3. Závažným porušením zákona se rozumí zejména, 

pokud fyzická osoba nejméně dvakrát v průběhu posledních 3 let 
  
a) porušila povinnosti podle odstavce 2 nebo 
  
b) bez vážného důvodu nedodržela lhůtu pro předložení posudku 

stanovenou tímto zákonem nebo smlouvou podle § 9 odst. 1. 
 

  

  185/2001 
ve znění 

188/2004 
7/2005 

§ 66 odst. 3 (3) Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě 

oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která 
  
a) nezařadí odpad podle Katalogu odpadů, 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32014L0052_140605      str. 33 z 61   

Celex: 32014L0052 Lhůta pro implementaci 16.5.2017 Úřední věstník                     L 124 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová, 1.11.2017 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 

Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

314/2006 
34/2008 
184/2014 
223/2015 

  
b) předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle 

tohoto zákona oprávněna, 
  
c) převezme odpad, přestože k jeho převzetí není podle tohoto zákona 

oprávněna, 
  
d) provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů bez 

potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s 

ním nebo provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů v 

rozporu se schváleným provozním řádem zařízení, 
  
e) provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů bez potřebného 

souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním nebo 

provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v rozporu se 

schváleným provozním řádem zařízení, 
  
f) nevede ve stanoveném rozsahu evidenci PCB, odpadů PCB a 

zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci, 
  
g) nezajistí zpětný odběr použitých výrobků určených ke zpětnému 

odběru nebo nesplní jinou povinnost související se zpětným odběrem, 
  
h) neustanoví za podmínek stanovených tímto zákonem odpadového 

hospodáře, 
  
i) vydá osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu pro 

odpad, za který odpovídá jako původce nebo oprávněná osoba, nebo 

hodnotí nebezpečné vlastnosti, k jejichž hodnocení nebyla pověřena, 
nebo 
  
j) neprovede dekontaminaci nebo neodstraní zařízení podle § 27 odst. 

1 do 31. prosince 2010, 
  
k) neurčí si pověřeného zástupce za podmínek stanovených v § 37q, 
  
l) provozuje zařízení na recyklaci lodí v rozporu s přímo použitelným 

předpisem Evropské unie o recyklaci lodí66), 
  
m) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o 

recyklaci lodí66) provede recyklaci lodi bez schváleného plánu 

recyklace lodi nebo v rozporu s ním. 
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  254/2001 

ve znění 

150/2010 

§ 116 odst. 

1 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
  
a) nedodrží rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydané za 

účelem úpravy, omezení nebo zákazu obecného nakládání s 

povrchovými vodami podle § 6 odst. 4, 
  
b) nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 
bez povolení k nakládání s vodami, 
  
c) provede činnost podle § 14 odst. 1 bez povolení vodoprávního 

úřadu nebo v rozporu s ním, 
  
d) v rozporu s § 16 odst. 1 nebo 2 vypustí bez povolení vodoprávního 

úřadu do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné 

závadné látky, 
  
e) provede stavbu, zařízení nebo činnost podle § 17 odst. 1 bez 

souhlasu vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním, 
  
f) poruší zákaz podle § 28 odst. 2, 
  
g) poruší zákaz podle § 30 odst. 7 nebo 8, 
  
h) neprovede technické opatření nebo užívá pozemky nebo stavby v 

rozporu s opatřením obecné povahy podle § 30 odst. 10, 
  
i) nedodrží akční program ve zranitelné oblasti podle § 33 odst. 2, 
  
j) vypustí ryby nebo jiné vodní živočichy nepůvodních, geneticky 

nevhodných nebo neprověřených populací přirozených druhů do 

vodního toku nebo vodní nádrže v rozporu s § 35 odst. 3, 
  
k) v rozporu s § 39 odst. 1 neučiní při zacházení se závadnými látkami 

přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních 

vod, a ohrozí tak jejich prostředí, 
  
l) poruší zákaz podle § 46 odst. 1 nebo 2, 
  
m) poruší zákaz podle § 58 odst. 1 nebo omezení podle odst. 3, 
  
n) nesplní povinnost k zajištění ochrany před povodněmi podle § 63 
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odst. 3, 
  
o) poruší zákaz činností v aktivní zóně záplavového území podle § 67 
odst. 2, 
  
p) nakládá s vodami v rozporu s rozhodnutím nebo opatřením obecné 

povahy podle 109 odst. 1 nebo neprovede opatření uložené podle § 

109 odst. 2, nebo 
  
q) nesplní opatření uložené podle § 110 odst. 1 nebo § 112 odst. 1 

písm. b). 
 

  254/2001 
ve znění 
150/2010 

§ 118 odst. 

1 
(1) Fyzická osoba se jako oprávněný dopustí přestupku tím, že 
  
a) nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 v 

rozporu s povolením k nakládání s vodami, 
  
b) nezměří množství povrchových nebo podzemních vod podle § 10 

odst. 1 nebo 2, nebo 
  
c) v rozporu s § 38 odst. 4 nezměří objem vypouštěných odpadních 

vod nebo míru jejich znečištění nebo výsledky měření nepředá 

vodoprávnímu úřadu, nebo 
  
d) nezajistí zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové 

jímce podle § 38 odst. 6. 
 

  

  76/2002 
ve znění  
222/2006 
25/2008 
69/2013 
183/2017 

§ 37 odst. 4 (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel 

zařízení dopustí správního deliktu tím, že provozuje zařízení bez 

platného integrovaného povolení, bez pravomocného rozhodnutí o 

podstatné změně integrovaného povolení nebo v rozporu s 

integrovaným povolením. 
 

  

  76/2002 
ve znění 
25/2008 
69/2013 
183/2017 

§ 37 odst. 6 (6) Za správní delikt se uloží pokuta 
  
a) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 až 3, 
  
b) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 4 a 5. 
 

  

  183/2006 
ve znění 

350/2012 

§ 178 (1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 

přestupku tím, že 
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183/2017 
225/2017 

a) v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní 

rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva nebo územní souhlas anebo 

regulační plán, 
  
b) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení 

informace podle § 87 odst. 2, 
  
c) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném 

územním řízení nezajistí vyvěšení informace o návrhu výroku 

rozhodnutí podle § 95 odst. 4, 
  
d) provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s 

veřejnoprávní smlouvou anebo regulačním plánem nahrazujícími 

územní rozhodnutí, nebo provede činnosti jimi zakázané, anebo 

provede činnosti v rozporu s územním souhlasem, 
  
e) v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu, na kterou se vztahuje 

povinnost oznámení podle § 120 odst. 1, bez zajištění zkoušek nebo 

měření a jejich vyhodnocení, 
  
f) užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové 

rozhodnutí třeba, 
  
g) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, 
  
h) užívá změnu stavby bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo 

takové rozhodnutí třeba, 
  
i) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, 
  
j) užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona 

vyžadován, nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4, 
  
k) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním souhlasem, 
  
l) užívá změnu stavby bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle 
zákona vyžadován, nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 122 

odst. 4, 
  
m) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním souhlasem, 
  
n) užívá stavbu bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo 
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přes zákaz stavebního úřadu podle § 120 odst. 2, 
  
o) užívá stavbu v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst. 

1, 
  
p) užívá změnu stavby bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 

nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 120 odst. 2, 
  
q) užívá změnu stavby v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 

odst. 1, 
  
r) užívá stavbu nebo terénní úpravy uvedené v § 104 odst. 1 písm. e) 

až i) provedené bez souhlasu nebo povolení stavebního úřadu, 
  
s) užívá stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu podle § 127 

odst. 2 nebo povolením podle § 127 odst. 4, 
  
t) užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby 

podle § 123, 
  
u) provede zkušební provoz v rozporu s rozhodnutím podle § 124, 
  
v) v rozporu s § 128 odstraní stavbu uvedenou v § 103 obsahující 

azbest nebo stavbu uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 

anebo v § 104 bez souhlasu nebo povolení stavebního úřadu, 
  
w) v rozporu s § 128 odstraní stavbu vyžadující stavební povolení bez 

souhlasu nebo povolení stavebního úřadu, 
  
x) odstraní stavbu v rozporu se souhlasem nebo povolením stavebního 

úřadu podle § 128, nebo 
  
y) v rozporu s § 171 odst. 3 nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené ve 

výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu. 
  
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako 

stavebník dopustí přestupku tím, že 
  
a) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy 

nebo udržovací práce bez souhlasu stavebního úřadu, 
  
b) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy 
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nebo udržovací práce v rozporu se souhlasem stavebního úřadu, 
  
c) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy 

nebo udržovací práce v chráněném území nebo v ochranném pásmu 

anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území bez 

souhlasu stavebního úřadu, 
  
d) v rozporu s § 108 provede změnu stavby bez stavebního povolení 

nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu 

autorizovaného inspektora, 
  
e) v rozporu s § 108 provede stavbu bez stavebního povolení nebo 

veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného 

inspektora, 
  
f) v rozporu s § 108 provede stavbu nebo její změnu bez stavebního 

povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu 

autorizovaného inspektora v chráněném území nebo v ochranném 

pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném 

území, 
  
g) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se stavebním povolením 

nebo veřejnoprávní smlouvou, oznámeným certifikátem 

autorizovaného inspektora, opakovaným stavebním povolením anebo 

s dodatečným povolením stavby, 
  
h) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se souhlasem stavebního 

úřadu, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou, oznámeným 

certifikátem autorizovaného inspektora, opakovaným stavebním 

povolením nebo s dodatečným povolením stavby v chráněném území 

nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v 

nezastavěném území, 
  
i) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží 

doklady ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního 

úřadu, 
  
j) v rozporu s § 134 odst. 4 neuposlechne výzvu nebo rozhodnutí k 

zastavení prací na stavbě, 
  
k) poruší některou z povinností podle § 152 odst. 1, 3 nebo 4, 
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l) poruší povinnost podle § 160 odst. 4, 
  
m) poruší některou z povinností k ochraně veřejných zájmů podle § 

176 odst. 1, 
  
n) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost, nebo 
  
o) v rozporu s § 157 nevede stavební deník nebo jednoduchý záznam 

o stavbě. 
  
(3) Za přestupek lze uložit pokutu 
  
a) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c), f) 

nebo h), 
  
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), j) 

nebo n) nebo odstavce 2 písm. e) nebo m), 
  
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), d), g), 

h), i), k), l), m), o), p), q), s), t), u) nebo w) nebo odstavce 2 písm. d) 

nebo g), 
  
d) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), e), 

r), v), x) nebo y) nebo odstavce 2 písm. a), b), i), j), k), l), n) nebo o). 
 

  183/2006 
ve znění 
183/2017 

§ 180 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního 

deliktu tím, že 
  
a) provádí stavbu nebo její změnu, terénní úpravy, zařízení anebo 

udržovací práce, které je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, bez takového 

ohlášení, nebo takovou stavbu, změnu stavby, terénní úpravy anebo 

zařízení užívá (§ 104), 
  
b) stavbu, na kterou se vztahuje povinnost oznámení podle § 120 odst. 

1, užívá bez zkoušek a jejich vyhodnocení, které je povinen stavebník 

podle § 119 zajistit, 
  
c) odstraní stavbu, terénní úpravy nebo zařízení uvedené v § 104, aniž 

by takový záměr byl ohlášen podle § 128 odst. 1, anebo toto 
odstranění provede bez povolení přesto, že stavební úřad podle § 128 

odst. 3 sdělil, že k odstranění je třeba povolení, 
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d) provádí vybrané činnosti ve výstavbě fyzickými osobami, které 

nemají oprávnění podle zvláštního právního předpisu14) (§ 158), 
  
e) nevyvěsí informaci o záměru a o tom, že podala žádost o vydání 

územního rozhodnutí (§ 87 odst. 2), 
  
f) provádí činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí, bez tohoto 

rozhodnutí nebo v rozporu s ním, popřípadě bez územního souhlasu 

anebo v rozporu s ním nebo provádí činnosti územním rozhodnutím 

zakázané, 
  
g) provádí změnu stavby bez stavebního povolení (§ 115), 

veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu autorizovaného 

inspektora (§ 117), 
  
h) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, 

popřípadě stavebním povolením nebo v rozporu s účelem změny 

stavby provedené na základě ohlášení anebo takové užívání umožní 

jiné osobě (§ 126 odst. 1), 
  
i) užívá změnu stavby v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 

odst. 1 nebo kolaudačním souhlasem vydaným stavebníkovi podle § 

122 anebo v rozporu s povolenou změnou v užívání stavby nebo 

takové užívání stavby umožní jiné osobě, 
  
j) odstraní stavbu, která vyžaduje stavební povolení, aniž by 

odstranění stavby bylo podle § 128 odst. 1 ohlášeno, nebo odstranění 

provede bez povolení přesto, že stavební úřad podle § 128 odst. 3 

sdělil, že k odstranění je třeba povolení, 
  
k) provádí novou stavbu bez stavebního povolení (§ 115), 

veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu autorizovaného 
inspektora (§ 117), 
  
l) užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové 

rozhodnutí třeba, nebo umožní jiné osobě užívat stavbu bez 

kolaudačního rozhodnutí (§ 126 odst. 1), 
  
m) užívá stavbu bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo 

přes zákaz stavebního úřadu podle § 120 odst. 2 anebo bez 

kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 nebo takové užívání 

stavby umožní jiné osobě, nebo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               32014L0052_140605      str. 41 z 61   

Celex: 32014L0052 Lhůta pro implementaci 16.5.2017 Úřední věstník                     L 124 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): JUDr. Petra Teršlová, 1.11.2017 
Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 

Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

  
n) provádí bez stavebního povolení (§ 115), veřejnoprávní smlouvy (§ 

116) nebo certifikátu autorizovaného inspektora (§ 117) anebo bez 

ohlášení stavbu nebo její změnu v chráněném území nebo v 

ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v 

nezastavěném území. 
  
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebník anebo 

vlastník stavby dopustí správního deliktu tím, že neodstraní závadu 

zjištěnou při kontrolní prohlídce stavby ve lhůtě stanovené ve výzvě 

stavebního úřadu podle § 134 odst. 2. 
  
 (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako 

stavebník dopustí správního deliktu tím, že 
  
a) provádí stavbu nebo její změnu, terénní úpravy, zařízení anebo 

udržovací práce, které je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, v rozporu s 

ohlášením nebo takovou stavbu, změnu stavby, terénní úpravy anebo 

zařízení užívá (§ 104), 
  
b) poruší povinnost stanovenou v § 152 odst. 1 nebo nesplní povinnost 

uloženou v § 152 odst. 3, 
  
c) přes výzvu stavebního úřadu podle § 134 odst. 4 nezastaví práce na 

stavbě, 
  
d) provádí změnu stavby v rozporu se stavebním povolením (§ 115), 

veřejnoprávní smlouvou (§ 116) nebo certifikátem autorizovaného 

inspektora (§ 117), 
  
e) provádí novou stavbu v rozporu se stavebním povolením (§ 115), 

veřejnoprávní smlouvou (§ 116) nebo certifikátem autorizovaného 

inspektora (§ 117), 
  
f) nesplní povinnost k ochraně veřejných zájmů podle § 176 odst. 1, 
nebo 
  
g) provádí v rozporu se stavebním povolením (§ 115), veřejnoprávní 

smlouvou (§ 116) nebo certifikátem autorizovaného inspektora (§ 

117) anebo ohlášením stavby nebo její změny v chráněném území 

nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v 
nezastavěném území. 
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(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník 

technické infrastruktury dopustí správního deliktu tím, že nesplní 

povinnost podle § 161. 
  
(5) Stavební podnikatel se dopustí správního deliktu tím, že jako 
zhotovitel provádí pro jiného 
  
a) činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí, bez tohoto 

rozhodnutí nebo v rozporu s ním, popřípadě bez územního souhlasu 

anebo v rozporu s ním nebo provádí činnosti územním rozhodnutím 

zakázané, 
  
b) stavbu nebo změnu stavby, terénní úpravy, zařízení anebo 

udržovací práce, které je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, bez takového 

ohlášení nebo v rozporu s ním (§ 104), nebo 
  
c) stavbu nebo změnu stavby bez stavebního povolení (§ 115), 

veřejnoprávní smlouvy (§ 116), certifikátu autorizovaného inspektora 

(§ 117) nebo v rozporu s nimi. 
 

  201/2012 § 22 § 22  
 
Opatření ke zjednání nápravy a zastavení provozu stacionárního 

zdroje 
 
(1) V případě, že provozovatel neplní povinnosti stanovené tímto 

zákonem nebo povolením provozu, jsou inspekce nebo obecní úřad 

obce s rozšířenou působností oprávněny uložit provozovateli provést v 

přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy. Pokud provozovatel 

opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě neprovedl, jsou 

inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněny 

vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje. K uložení 

nápravného opatření u fyzických osob je příslušný obecní úřad obce s 

rozšířenou působností. K uložení nápravného opatření u právnických 

osob a podnikajících fyzických osob v případě, že se jedná o 

stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu, je příslušná 

inspekce; v případě, že se nejedná o stacionární zdroj uvedený v 

příloze č. 2 k tomuto zákonu, je příslušná inspekce nebo obecní úřad 
obce s rozšířenou působností. 
  
(2) V případě, že provozovatel provozuje stacionární zdroj uvedený v 
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příloze č. 2 k tomuto zákonu bez povolení provozu, rozhodne inspekce 

o zastavení provozu tohoto zdroje. 
  
(3) Odvolání proti rozhodnutí o zastavení provozu podle odstavců 1 a 

2 nemá odkladný účinek. 
  
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo inspekce uloží 

podle potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele, 

který není původcem závadného stavu. Povinnosti plynoucí z opatření 

ke zjednání nápravy a rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního 

zdroje uložené provozovateli podle odstavců 1 a 2 přecházejí na jejich 

právní nástupce. 
  
(5) Rozhodnutí o uložení nápravného opatření zasílá inspekce bez 

zbytečného odkladu na vědomí příslušnému krajskému úřadu. 
 

  250/2016 § 5 Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně 

za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené 

zákonem, nejde-li o trestný čin. 
 

  

  251/2016 § 2 odst. 2 

a 3 
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně 
  
a) uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu 

požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v 

čestném prohlášení u správního orgánu, 
  
b) uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu 
požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody, 
  
c) zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní anebo poruší úřední 

uzávěru nebo úřední značku, 
  
d) zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní veřejnou vyhlášku anebo 

pozmění její obsah, 
  
e) podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním 

řízení, 
  
f) jako osoba podávající před správním orgánem vysvětlení o 

přestupku spáchaném jiným uvede nepravdu o okolnosti, která má 

podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí, 
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g) neoprávněně vystupuje jako úřední osoba, nebo 
  
h) nedodrží omezující opatření uložené v řízení o přestupku. 
  
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku 

tím, že 
  
a) uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu 
požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v 

čestném prohlášení u správního orgánu, 
  
b) uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu 

požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody, 
  
c) zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní anebo poruší úřední 

uzávěru nebo úřední značku, 
  
d) zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní veřejnou vyhlášku anebo 

pozmění její obsah, 
  
e) podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním 

řízení, nebo 
  
f) jako osoba podávající před správním orgánem vysvětlení o 

přestupku spáchaném jiným uvede nepravdu o okolnosti, která má 

podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí. 
Čl. 1, odst. 14 14) V článku 12 se odstavec 2 nahrazuje tímto: „2.Zejména členské státy 

každých šest let počínaje 16. květnem 2017 informují Komisi, mají-li k 
dispozici takové údaje, o: a) počtu záměrů uvedených v přílohách I a II, 

které byly předmětem posouzení vlivů na životní prostředí podle článků 5 

až 10; b) rozčlenění posouzení vlivů na životní prostředí podle kategorií 

záměrů uvedených v přílohách I a II; c) počtu záměrů uvedených v příloze 

II, které byly předmětem posouzení podle čl. 4 odst. 2; d) průměrné době 

trvání posuzování vlivů na životní prostředí; e) celkových odhadech 

průměrné výše přímých nákladů na posouzení vlivů na životní prostředí, 

včetně dopadu uplatňování této směrnice na malé a střední podniky.“ 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 1, odst. 15 15) Přílohy směrnice 2011/92/EU se mění v souladu s přílohou této 

směrnice. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

Čl. 2 1.Aniž je dotčen článek 3, uvedou členské státy v účinnost právní a 

správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 16. 

května 2017. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz 

na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 2. Členské státy sdělí 

Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které 

přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

100/2001 
ve znění  
93/2004 
326/2017 

§ 1 odst. 1 (1) Zákon v souladu s právem Evropské unie1) upravuje posuzování 

vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen „posuzování vlivů 

na životní prostředí“) a postup fyzických osob, právnických osob, 

správních orgánů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při 

tomto posuzování. 
__________ 
1) Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. 
června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na 

životní prostředí. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. 

prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých 

záměrů na životní prostředí. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. 

dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování 

vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. 

PT  

Čl. 3 1. Na záměry, u nichž bylo určování podle čl. 4 odst. 2 směrnice 

2011/92/EU zahájeno před 16. květnem 2017, se vztahují povinnosti 

uvedené v článku 4 směrnice 2011/92/EU ve znění před změnou 

provedenou touto směrnicí. 2.Na záměry se vztahují povinnosti uvedené v 

článku 3 a článcích 5 až 11 směrnice 2011/92/EU ve znění před změnou 

provedenou touto směrnicí, pokud u nich před 16. květnem 2017. a) bylo 

zahájeno řízení pro vydání stanoviska podle čl. 5 odst. 2 směrnice 

2011/92/EU, nebo b) byly poskytnuty informace uvedené v čl. 5 odst. 1 

směrnice 2011/92/EU. 

326/2017 Čl. II body 
1 až 3 

1. Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, ve kterém již uplynula lhůta pro vrácení 

dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 8 odst. 5 

zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; s výjimkou 

ustanovení § 9a odst. 3 věty třetí; platnost stanoviska se posuzuje 

podle ustanovení § 9a odst. 4 věty první zákona č. 100/2001 Sb., ve 

znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
  
2. Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, ve kterém ještě neuplynula lhůta pro vrácení 

dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 8 odst. 5 

zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve 

znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona; příslušný úřad 

se nemění. 
  
3. Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, ve kterém byla dokumentace vlivů záměru na 

životní prostředí vrácena podle § 8 odst. 2 nebo odst. 5 zákona č. 

PT  

 
1) Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých 

záměrů na životní prostředí. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, více než 3 roky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 

příslušný úřad ukončí, nepředloží-li oznamovatel doplněnou nebo 

přepracovanou dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí do 3 

měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
Čl. 4 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 

věstníku Evropské unie. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 5 Tato směrnice je určena členským státům.   Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
PŘÍLOHA, bod 

1) 
1) Vkládá se nová příloha, která zní: „PŘÍLOHA II.A INFORMACE 

UVEDENÉ V ČL. 4 ODST. 4 (INFORMACE O ZÁMĚRECH 

UVEDENÝCH V PŘÍLOZE II, KTERÉ MÁ POSKYTOVAT 

OZNAMOVATEL) 1. Popis záměru zahrnující zejména: a) popis fyzikální 

povahy záměru jako celku a případně demoličních prací; b) popis umístění 

záměru, se zvláštním zřetelem na ekologickou citlivost geografických 

oblastí, které by mohly být zasaženy. 2. Popis aspektů životního prostředí, 

které by mohly být záměrem významně zasaženy. 3. Popis, v rozsahu 

dostupných informací, veškerých možných významných vlivů záměru na 

životní prostředí v důsledku: a) případných předpokládaných reziduí a 

emisí a produkce odpadu; b) využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, 

vody a biologické rozmanitosti. 4. Při shromažďování informací v souladu 

s body 1 až 3 se případně zohlední kritéria uvedená v příloze III.“ 

100/2001 
ve znění  
93/2004 
163/2006 
39/2015 
326/2017 
225/2017 
 

Příloha č. 3 Příl.3 
Náležitosti oznámení  

 
A. 
 
  

ÚDAJE O OZNAMOVATELI  
 
1. Obchodní firma  
  
2. IČ  
  
3. Sídlo (bydliště)  
  
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 

oznamovatele  
  

B. 
 
  

ÚDAJE O ZÁMĚRU  
 

I. 
 
  

Základní údaje  
 
 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1  
  
 2. Kapacita (rozsah) záměru  
  
 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)  
  
 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry  

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

  
 5. Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu 

zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního 

prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí  
  
 6. Stručný popis technického a technologického řešení 

záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci 

záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 

prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi 

spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry  
  
 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho 
dokončení  
  
 8. Výčet dotčených územních samosprávných celků  
  
 9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a 
správních orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat.  
  

II. 
 
  

Údaje o vstupech  
 
 využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody (odběr a 

spotřeba), surovinových a energetických zdrojů, a biologické 

rozmanitosti  
  

III. 
 
  

Údaje o výstupech  
 
 množství a druh případných předpokládaných reziduí a 
emisí, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a 

množství odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek 

a technologií  
  

C. 
 
  

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

ÚZEMÍ  
 
 1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních 

charakteristik dotčeného území se zvláštním zřetelem na jeho 

ekologickou citlivost  
  
 2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v 

dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny  
  

D. 
 
  

ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU 

NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 
 1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a 

významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a 

vratnosti)  
  
 2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci  
  
 3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 

přesahujících státní hranice  
  
 4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení 

všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis 

kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné  
  
 5. Charakteristika použitých metod prognózování a 

výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení 

významných vlivů záměru na životní prostředí  
  
 6. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo 

nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, 

a hlavních nejistot z nich plynoucích  
  

E. 
 
  

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly 

předloženy)  
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(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 
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Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

 Údaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvádějí v přiměřeném 

rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení 

záměru  
  

F. 
 
  

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  
 
 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení  
  
 2. Další podstatné informace oznamovatele  
  

G. 
 
  

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU  
 

H. 
 
  

PŘÍLOHA 
 
  

 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z 

hlediska územně plánovací dokumentace  
Datum zpracování oznámení: 
Jméno, příjmení, bydliště a  telefon zpracovatele oznámení a osob, 

které se podílely na zpracování oznámení: 
Podpis zpracovatele oznámení: 
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle  § 45i 

odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny: 
 

  100/2001 
ve znění 
216/2007 
39/2015 
326/2017 

Příloha 

č. 3a 
Oznámení podlimitního záměru  

 
 
 
 
------------------------------------------ --------------------------------------                   
I. Údaje o oznamovateli 
------------------------------------------ -------------------------------------- 
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 

Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

1. Obchodní firma/Jméno 
2. IČO 
3. Sídlo/Adresa 
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon  
   oprávněného zástupce oznamovatele 
------------------------------------------ -------------------------------------- 
II. Název záměru 
------------------------------------------ -------------------------------------- 
III. Údaje o záměru 
------------------------------------------ -------------------------------------- 
1. Umístění záměru (obec, k.ú.)         
2. Charakter záměru, stručný popis technického      
   a technologického řešení záměru, včetně 
   parametrů (např. zastavěná plocha, 
   kapacita výroby, počet dobytčích jednotek) 
3. Druh navazujících rozhodnutí podle  § 9a odst. 3  
4. Výčet staveb, zařízení, činností a technologii v území            
   dotčeném záměrem (realizovaných, povolených, připravovaných, 
   uvažovaných) 
5. Přehled nejvýznamnějších environmentálních                
   charakteristik dotčeného území (ÚSES, ZCHÚ,  
   VKP apod.) 
------------------------------------------ -------------------------------------- 
IV. Údaje o vstupech 
------------------------------------------ -------------------------------------- 
I. Zábor půdy (zemědělské půdy, lesa)   
2. Odběr a spotřeba vody                
3. Surovinové zdroje                    
4. Energetické zdroje                   
------------------------------------------ -------------------------------------- 
V. Údaje o výstupech 
------------------------------------------ -------------------------------------- 
1. Množství a druh emisí do ovzduší     
2. Množství odpadních vod, míra         
   jejich znečištění 
3. Kategorizace a množství odpadů       
4. Zdroje hluku                         
5. Rizika havárií                       
------------------------------------------ -------------------------------------- 
VI. Shrnutí charakteristik záměru a lokality, aby bylo možné 
posoudit, zda záměr podléhá zjišťovacímu řízení. 
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 

Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

 
 
------------------------------------------ -------------------------------------- 
 
Přílohy: 
 
 
Mapy širších vztahů s označením umístění záměru v dané obci a ve 

vztahu k okolní zástavbě 
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle  § 45i 

odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny 
Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska 

územně plánovací dokumentace 
  
 
 
Datum zpracování oznámení: 
 
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení: 
 
Podpis zpracovatele: 
 
Podpis oznamovatele (oprávněného zástupce): 
 

PŘÍLOHA, bod 

2), první část 
2) Přílohy III a IV se nahrazují tímto: „PŘÍLOHA III KRITÉRIA 

VÝBĚRU UVEDENÁ V ČL. 4 ODST. 3 (KRITÉRIA PRO URČENÍ 

TOHO, ZDA MAJÍ BÝT ZÁMĚRY UVEDENÉ V PŘÍLOZE II 

PODROBENY POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 1. 

Povaha záměrů Povaha záměrů musí být brána v úvahu se zvláštním 

zřetelem na: a) rozsah a podobu záměru jako celku; b) kumulaci s 

ostatními stávajícími nebo schválenými záměry; c) využívání přírodních 

zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti; d) produkci 

odpadu; e) znečišťování a rušivé vlivy; f) riziko závažných nehod nebo 

katastrof relevantních pro dotčený záměr, včetně nehod a katastrof v 

důsledku změny klimatu, v souladu s vědeckými poznatky; g) rizika pro 

lidské zdraví (např. v důsledku kontaminace vod a znečištění ovzduší). 
2. Umístění záměrů Ekologická citlivost geografických oblastí, které by 

mohly být záměrem zasaženy, musí být brána v úvahu zejména s ohledem 

na: a) stávající a schválený způsob využití půdy; b)relativní četnost, 

dostupnost, kvalitu a regenerační schopnost přírodních zdrojů (včetně 

půdy, vody a biologické rozmanitosti) v oblasti, včetně její podzemní 

části; c) únosné zatížení přírodního prostředí se zvláštním zřetelem na tato 

100/2001 
ve znění 

326/2017 

Příloha č. 2 Kritéria pro zjišťovací řízení  
 

I. 
 
  

CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU  
 
 Parametry záměru musí být zváženy se zvláštním zřetelem 

na  
  
1. rozsah a podobu záměru jako celku,  
  
2. kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, 

povolených, připravovaných, uvažovaných),  
  
3. využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické 

rozmanitosti,  
  

PT  
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 

Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

území: i) mokřady, břehové oblasti a ústí řek, ii) pobřežní zóny a mořské 

prostředí, iii) horské oblasti a lesy, iv) přírodní rezervace a velkoplošná 

chráněná území, v) oblasti zřízené nebo chráněné vnitrostátními právními 

předpisy; oblasti soustavy Natura 2000 vyhlášené členskými státy podle 

směrnice 92/43/EHS a směrnice 2009/147/ES, vi)oblasti, ve kterých již 

došlo k nedodržení norem environmentální kvality stanovených v právních 

předpisech Unie, které jsou relevantní pro daný záměr, nebo se má za to, 

že v nich k takovému nedodržení došlo, vii) hustě osídlené oblasti, viii) 

krajiny významné z hlediska historického, kulturního nebo 

archeologického. 
3. Druh a povaha moŽného vlivu Významný vliv, který by záměr mohl 

mít, musí být brán v úvahu ve vztahu ke kritériím vyjmenovaným v 

bodech 1 a 2 této přílohy s ohledem na vliv záměru na faktory uvedené v 

čl. 3 odst. 1 a při zohlednění: a)velikosti a prostorového rozsahu vlivu 

(například geografická oblast a počet obyvatel, kteří by mohli být 

zasaženi; b) povahy vlivu; c) přeshraniční povahy vlivu; d) intenzity a 
složitosti vlivu; e) pravděpodobnosti vlivu; f) předpokládaného počátku, 

doby trvání, četnosti a vratnosti vlivu; g) kumulace vlivů s vlivy jiných 

stávajících nebo schválených záměrů; h) možnosti účinného snížení vlivů. 

4. produkci odpadů,  
  
5. znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy,  
  
6. rizika závažných nehod nebo katastrof relevantních pro záměr, 

včetně nehod a katastrof způsobených změnou klimatu, v souladu s 

vědeckými poznatky,  
  
7. rizika pro veřejné zdraví (např. v důsledku kontaminace vod, 

znečištění ovzduší a hlukového zatížení).  
  

II. 
 
  

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU  
 
 Parametry území, které může být ovlivněno záměrem, musí 

být zváženy se zvláštním zřetelem na  
  
1. stávající a schválené využívání území a priority jeho trvale 

udržitelného využívání,  
  
2. relativní zastoupení, dostupnost, kvalitu a schopnost regenerace 

přírodních zdrojů (včetně půdy, vody a biologické rozmanitosti) v 

oblasti, včetně její podzemní části,  
  
3. schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštním zřetelem 

na  
a) územní systém ekologické stability krajiny,  
b) zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti,  
c) území přírodních parků,  
d) významné krajinné prvky, mokřady, břehové oblasti a ústí řek, 

pobřežní zóny a mořské prostředí, horské oblasti a lesy,  
e) území historického, kulturního nebo archeologického významu,  
f) území hustě zalidněná,  
g) území, která jsou nebo u kterých se má za to, že jsou zatěžovaná 

nad míru únosného environmentálního zatížení (včetně starých 

ekologických zátěží).  
  

III. 
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 

Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 

ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 
 Potenciálně významné vlivy záměru musí být zváženy ve 

vztahu ke kritériím uvedeným v bodech I. a II., zejména s ohledem na 

vlivy záměru na faktory podle § 2 a dále na  
  
1. velikost a prostorový rozsah vlivů (např. území a populace, které by 

mohly být zasaženy),  
  
2. povahu vlivů včetně jejich přeshraniční povahy,  
  
3. intenzitu a složitost vlivů,  
  
4. pravděpodobnost vlivů,  
  
5. předpokládaný počátek, dobu trvání, frekvenci a vratnost vlivů,  
  
6. kumulaci vlivů s vlivy jiných stávajících nebo povolených záměrů,  
  
7. možnost účinného snížení vlivů. 

PŘÍLOHA, bod 

2), druhá část 
PŘÍLOHA IV INFORMACE UVEDENÉ V ČL. 5 ODST. 1 

(INFORMACE URČENÉ K ZAČLENĚNÍ DO DOKUMENTACE 
VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 1. Popis záměru 

obsahující zejména: a) popis umístění záměru; b) popis fyzikální povahy 

záměru jako celku, případně včetně potřebných demoličních prací, a 

požadavky na využívání půdy během výstavby a provozu; c)popis 
hlavních charakteristik provozní fáze projektu (zejména veškerých 

výrobních procesů), například požadované a spotřebované energie, druhu a 

množství použitého materiálu a přírodních zdrojů (včetně vody, půdy a 

biologické rozmanitosti); d) odhad druhu a množství předpokládaných 

reziduí a emisí (znečištění vody, ovzduší, půdy a půdního podloží, hluku, 

vibrací, světla, tepla, záření atd.) a množství a druhu odpadu vznikajících 

během výstavby a provozu. 2. Popis vhodných alternativních řešení 

týkajících se záměru a jeho konkrétní povahy (např. pokud jde o podobu 

záměru, technologii, umístnění, velikost a rozsah), která oznamovatel 

zvažoval, a uvedení hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, 

včetně srovnání vlivů na životní prostředí. 3.Popis příslušných faktorů 

současného stavu životního prostředí (nulová varianta) a nástin jejich 

pravděpodobného vývoje bez provedení záměru, je-li možné přírodní 

změny nulové varianty s přiměřeným úsilím posoudit na základě 

dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků. 4. Popis 

100/2001 
ve znění 

326/2017 
225/2017 

Příloha č. 4 Náležitosti dokumentace  
 

ČÁST A  
 

ÚDAJE O OZNAMOVATELI  
 
1. Obchodní firma  
  
2. IČ  
  
3. Sídlo (bydliště)  
  
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 

oznamovatele  
  

ČÁST B  
 

ÚDAJE O ZÁMĚRU  
 
 I. Základní údaje  
  

PT  
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Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

faktorů uvedených v čl. 3 odst. 1, které by mohly být záměrem významně 

zasaženy: obyvatelstva, lidského zdraví biologické rozmanitosti (např. 

fauny a flóry), půdy (např. záboru půdy, eroze, utužování a zakrývání), 

vody (např. hydromorfologických změn, množství a jakosti), ovzduší, 

klimatu (např. emise skleníkových plynů, vlivů souvisejících s 

přizpůsobením), hmotného majetku, kulturního dědictví včetně 

architektonických a archeologických aspektů a krajiny. 5. Popis možných 

významných vlivů navrhovaného záměru na životní prostředí 

vyplývajících z: a) výstavby a existence záměru, případně včetně 

potřebných demoličních prací; b) využívání přírodních zdrojů, zejména 

půdy, vody a biologické rozmanitosti pokud možno s ohledem na 

udržitelnou dostupnost těchto zdrojů; c)emisí znečišťujících látek, hluku, 

vibrací, světla, tepla a záření, vzniku rušivých vlivů a odstraňování a 

využívání odpadu; d) rizik pro lidské zdraví, kulturní dědictví nebo životní 

prostředí (např. při nehodách nebo katastrofách); e)kumulace vlivů s 

ostatními stávajícími nebo schválenými záměry s přihlédnutím k veškerým 

stávajícím environmentálním problémům týkajícím se oblastí se zvláštním 

významem pro životní prostředí, které by mohly být zasaženy, nebo k 

využívání přírodních zdrojů; f) vlivů záměru na klima (např. povaha a 

množství emisí skleníkových plynů) a zranitelnost záměru vůči změně 

klimatu; g) použitých technologií a látek. Popis možných významných 

vlivů na faktory uvedené v čl. 3 odst. 1 by měl zahrnovat přímé a jakékoliv 

nepřímé, sekundární, kumulativní, přeshraniční, krátkodobé, střednědobé i 

dlouhodobé, trvalé i dočasné, pozitivní i negativní vlivy záměru. Tento 

popis by měl brát v úvahu cíle ochrany životního prostředí stanovené na 

úrovni Unie nebo členských států, které se týkají záměru. 6. Popis 

prognostických metod či důkazů použitých ke zjištění a posouzení 

významných vlivů na životní prostředí, včetně podrobností týkajících se 

obtíží (např. technických nedostatků nebo chybějících znalostí), které 

vznikly při shromažďování požadovaných informací, a hlavních nejistot z 

nich plynoucích. 
7. Popis zamýšlených opatření pro vyloučení, prevenci, snížení či pokud 

možno vyrovnání všech zjištěných významných negativních vlivů na 

životní prostředí, popřípadě všech navrhovaných opatření pro 

monitorování (např. analýza záměru po jeho skončení). Tento popis by 

měl vysvětlit, do jaké míry jsou významné negativní vlivy na životní 

prostředí vyloučeny, je jim předcházeno nebo jsou omezeny či vyrovnány, 

a měl by zahrnovat fázi výstavby i provozu. 8. Popis předpokládaných 

významných negativních vlivů záměru na životní prostředí vyplývajících 

ze zranitelnosti záměru vůči závažným nehodám nebo katastrofám, které 

jsou pro něj relevantní. Pro tento účel mohou být použity příslušné 

informace, které jsou k dispozici a které byly získány na základě 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1  
  
2. Kapacita (rozsah) záměru  
  
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)  
  
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry  
  
5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných 

variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, 

včetně srovnání vlivů na životní prostředí  
  
6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně 

případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v 

případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi 

spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry  
  
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
  
8. Výčet dotčených územních samosprávných celků  
  
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů, 

které budou tato rozhodnutí vydávat.  
  
 II. Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz)  
  
1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)  
  
2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)  
  
3. Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje)  
  
4. Energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)  
  
5. Biologická rozmanitost  
  
6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba 

souvisejících staveb)  
  
 III. Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)  
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Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

posouzení rizik v souladu s právními předpisy Unie, jako je směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU (*) nebo směrnice Rady 

2009/71/Euratom (**), nebo na základě příslušných posouzení 

prováděných podle vnitrostátních právních předpisů, a to za předpokladu, 

že jsou splněny požadavky této směrnice. Uvedený popis by měl případně 

zahrnovat zamýšlená opatření k prevenci nebo zmírňování významných 

negativních vlivů těchto událostí na životní prostředí, jakož i podrobný 

popis opatření týkajících se připravenosti na tyto mimořádné situace a 

navrhovaných reakcí na ně. 9. Všeobecně srozumitelné shrnutí informací 

poskytnutých podle bodů 1 až 8 netechnické povahy. 10. Referenční 

seznam podrobně uvádějící zdroje použité pro popis a posouzení v 

dokumentaci. (*)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze 

dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností 

nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 
96/82/ES (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 1). (**)Směrnice Rady 

2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec 

Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení (Úř. věst. L 172, 

2.7.2009, p. 18).“ 

1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (například 

přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných 

znečisťujících látek, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících 

látek)  
  
2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství 

odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čisticí 

zařízení a jejich účinnost)  
  
3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství 

odpadů, způsoby nakládání s odpady)  
  
4. Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, zápach, 

jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich 

omezení)  
  
5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do 
krajiny)  
  

ČÁST C  
 

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 

ÚZEMÍ  
 
1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik 

dotčeného území (např. struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a 

hydrologie, určující složky flóry a fauny, části území a druhy chráněné 

podle zákona o ochraně přírody a krajiny, významné krajinné prvky, 

územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, 

přírodní parky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, zvláště 

chráněné druhy; ložiska nerostů; dále území historického, kulturního 

nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, území 

zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, 

extrémní poměry v dotčeném území)  
  
2. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny 

v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které 

mohou být záměrem ovlivněny, zejména ovzduší (např. stav kvality 

ovzduší), vody (např. hydromorfologické poměry v území a jejich 

změny, množství a jakost vod atd.), půdy (např. podíl nezastavěných 

ploch, podíl zemědělské a lesní půdy a jejich stav, stav erozního 

ohrožení a degradace půd, zábor půdy, eroze, utužování a zakrývání), 
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Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 

Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 1.11.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti (např. stav a rozmanitost 

fauny, flóry, společenstev, ekosystémů), klimatu (např. dopady 

spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny 

klimatu), obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného majetku a 

kulturního dědictví včetně architektonických a archeologických 

aspektů  
  
3. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z 

hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného 

vývoje v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě 

dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků 

posoudit  
  

ČÁST D  
 

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ 

MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  
 
 I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti 

předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, 

přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých 

i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z 

výstavby a existence záměru (včetně případných demoličních prací 

nezbytných pro jeho realizaci), použitých technologií a látek, emisí 

znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými 

stávajícími nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu 

stavu území chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny a 
využívání přírodních zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou 

dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních předpisů na 

ochranu životního prostředí:  
  
1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví  
  
2. Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí 

znečisťujících látek a skleníkových plynů, zranitelnost záměru vůči 

změně klimatu)  
  
3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 

charakteristiky (např. vibrace, záření, vznik rušivých vlivů)  
  
4. Vlivy na povrchové a podzemní vody  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

  
5. Vlivy na půdu  
  
6. Vlivy na přírodní zdroje  
  
7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)  
  
8. Vlivy na krajinu a jeji ekologické funkce  
  
9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně 

architektonických a archeologických aspektů  
  
 II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví 

a životní prostředí při možných nehodách, katastrofách a 

nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich 

plynoucích  
  
 III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D 

bodů I a II z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich 

vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost 

přeshraničních vlivů  
  
 IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných 

opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných 

negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis 

kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě 

opatření k monitorování možných negativních vlivů na životní 

prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi 

výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se 

připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně  
  
 V. Charakteristika použitých metod prognózování a 

výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení 

významných vlivů záměru na životní prostředí  
  
 VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků 

nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování 

dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích  
  

ČÁST E  
 

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoce
ní * 
 

Poznám

ka 
 

předloženy)  
 
 Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném 

rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení 

záměru  
  

ČÁST F  
 

ZÁVĚR 
 
  

ČÁST G  
 

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU  
 

ČÁST H  
 

PŘÍLOHY 
 
  

 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z 

hlediska územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a 

novým vzhledem k oznámení) a dále například přílohy mapové, 

obrazové a grafické:  
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle  § 45i 

odst. 1 
zákona o ochraně přírody a krajiny: 
Referenční seznam použitých zdrojů: 
Datum zpracování dokumentace: 
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, 

které se  
podílely na zpracování dokumentace: 
Podpis zpracovatele dokumentace. 
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Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř. 

č 
Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost 

předpisu 
1.  61/1988 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 1. 7. 1988 
2.  114/1992 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 1. 6. 1992 
3.  123/1998 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 1. 7. 1998 
4.  106/1999 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. 1. 2000 
5.  129/2000 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 12. 11. 2000 
6.  100/2001 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 1. 1. 2002 
7.  185/2001 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 1. 1. 2002 
8.  254/2001 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 1. 1. 2002 
9.  61/2006 Zákon č. 61/2006, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve 

znění pozdějších předpisů 

23. 3. 2006 

10.  76/2002 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 1. 1. 2003 
11.  231/2002 Zákon č. 231/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 1. 1. 2003 
12.  93/2004 Zákon č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí) 
1. 5. 2004 

13.  188/2004 Zákon č. 188/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 23. 4. 2004 
14.  500/2004 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 1. 1. 2006 
15.  6/2005 Zákon č. 6/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. 6. 1. 2005 
16.  7/2005 Zákon č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 6. 1. 2005 
17.  413/2005 Zákon č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 1. 1. 2006 
18.  163/2006 Zákon č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 27. 4. 2006 
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životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
19.  183/2006 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 1. 1. 2007 
20.  222/2006 Zákon č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 

(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
1. 6. 2006 

21.  314/2006 Zákon č. 314/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon, ve znění pozdějších předpisů 
22. 6. 2006 

22.  216/2007 Zákon č. 216/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí) 
22. 8. 2007 

23.  376/2007 Zákon č. 376/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
30. 1. 2008 

24.  25/2008 Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně 

některých zákonů 
12. 2. 2008 

25.  34/2008 Zákon č. 34/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 12. 2. 2008 
26.  124/2008 Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 7. 2008 
27.  349/2009 Zákon č. 349/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní 

park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
1. 12. 2009 

28.  150/2010 Zákon č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
1. 8. 2010 

29.  184/2011 Zákon č. 184/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů 1. 1. 2012 
30.  201/2012 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 1. 9. 2012 
31.  350/2012 Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související 

zákony 
1. 1. 2013 

32.  69/2013 Zákon č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 

(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
19. 3. 2013 

33.  64/2014 Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 1. 5. 2014 
34.  184/2014 Zákon č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým 

se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 

životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

30. 8. 2014 

35.  250/2014 Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 1. 1. 2015 
36.  39/2015 Zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
1. 4. 2015 

37.  204/2015 Zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony 
1. 10. 2015 

38.  206/2015 Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) 4. 9. 2015 
39.  222/2015 Zákon č. 222/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 10. 9. 2015 
40.  223/2015 Zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým 

se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 

životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

1. 10. 2015 

41.  250/2016 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 1. 7. 2017 
42.  251/2016 Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 1. 7. 2017 
43.  451/2016 Zákon č. 451/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o 

označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 
13. 1. 2017 

44.  183/2017 Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 1. 7. 2017 
45.  225/2017 Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 1. 2018 
46.  326/2017 Zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
1. 11. 2017 
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2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1.  9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona probíhá 28. 5. 2020 1. 7. 2023 
2.  9934 MMR Návrh stavebního zákona probíhá 28. 5. 2020 1. 7. 2023 
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Celex: 32014L0061 Lhůta pro implementaci 1.1.2016 Úřední věstník                     L 155 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tomáš Frélich, 14. července 2017 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na 

budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Mgr. Luděk Schneider, 14. 

července 2017 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Článek 1 1. Cílem této směrnice je usnadnit a podnítit zavádění 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací podporou 

společného využívání existující fyzické infrastruktury a 

usnadněním efektivnějšího budování nové fyzické infrastruktury, 

aby bylo možné tyto sítě zavádět s nižšími náklady. 

2. Tato směrnice stanoví minimální požadavky týkající se 

stavebních prací a fyzické infrastruktury s cílem sblížit některé 

aspekty právních a správních předpisů členských států v těchto 

oblastech. 

3. Členské státy mohou zachovat nebo zavést opatření v souladu s 

právními předpisy Unie, které jsou přísnější než minimální 

požadavky stanovené touto směrnicí s cílem lépe dosáhnout cíle 

uvedeného v odstavci 1. 

4. Pokud jsou ustanovení této směrnice v rozporu s ustanoveními 

směrnic 2002/21/ES, 2002/19/ES, 2002/20/ES, 2002/22/ES nebo 

2002/77/ES, použijí se příslušná ustanovení uvedených směrnic. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 2 odst. 1 Pro účely této směrnice se použijí definice uvedené ve směrnici 

2002/21/ES. 

Použijí se rovněž tyto definice: 

1) „provozovatelem sítě“ se rozumí podnik zajišťující nebo 

oprávněný zajišťovat veřejné komunikační sítě, jakož i podnik, 

který zajišťuje fyzickou infrastrukturu určenou k poskytování: 

a) služeb výroby, přepravy nebo distribuce 

i) plynu, 

ii) elektrické energie včetně veřejného osvětlení, 

iii) vytápění, 

iv) vody včetně odstraňování nebo čištění odpadních a 

kanalizačních vod, a odvodňovacích systémů, 

b) dopravních služeb včetně železnic, silnic, přístavů a letišť; 

194/2017 § 2 písm. c) 
a d) 

c) povinnou osobou 

1. provozovatel veřejné komunikační sítě, 

2. provozovatel fyzické infrastruktury určené pro poskytování služeb 

přepravy, přenosu nebo distribuce plynu nebo elektřiny včetně 

veřejného osvětlení, rozvodu tepelné energie, rozvodu vody včetně 

odstraňování nebo čištění odpadních a kanalizačních vod 

a odvodňovacích systémů, 

3. provozovatel fyzické infrastruktury určené k poskytování 

dopravních služeb včetně železnic, silnic, přístavů a letišť, 

4. investor pro účely poskytováni údajů o stavebních pracích a pro 

účely koordinace stavebních prací financovaných z veřejných 

prostředků, 

5. vlastník fyzické infrastruktury uvedené v bodech 1 až 4 nebo 

osoba oprávněná z jiných práv k této fyzické infrastruktuře, není-li 
provozovatel této fyzické infrastruktury jejím vlastníkem a nemá k 

ní taková práva, která by mu umožňovala plnit povinnosti povinné 

osoby podle tohoto zákona; povinnou osobou nejsou Ministerstvo 

obrany, Ministerstvo vnitra a bezpečnostní sbory,  

d) oprávněnou osobou provozovatel veřejné komunikační sítě a 

PT  
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Celex: 32014L0061 Lhůta pro implementaci 1.1.2016 Úřední věstník                     L 155 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tomáš Frélich, 14. července 2017 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na 

budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Mgr. Luděk Schneider, 14. 

července 2017 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

povinný orgán, 

Článek 2 odst. 2 2) „fyzickou infrastrukturou“ se rozumí jakýkoli prvek sítě, který 

je určen k uložení jiných prvků sítě, aniž by se sám stal aktivním 

prvkem sítě, jako jsou potrubí, stožáry, kabelovody, inspekční 

komory, vstupní šachty, rozvodné skříně, budovy nebo vstupy do 

budov, antény, věže a sloupy; kabely, včetně nenasvícených 

optických vláken, jakož i prvky sítí používané v současné době k 

poskytování vody určené k lidské spotřebě podle definice uvedené 

v čl. 1 odst. 2 směrnice Rady 98/83/ES (13) nejsou fyzickou 

infrastrukturou ve smyslu této směrnice; 

194/2017 § 2 písm. a) a) fyzickou infrastrukturou prvek sítě2), který je určen k umístění 

jiných prvků sítě, aniž by se sám stal aktivním prvkem sítě; jedná se 

zejména o potrubí, stožáry, kabelovody, kolektory, inspekční 

komory, vstupní šachty, rozvodné skříně, budovy nebo vstupy do 

budov, anténní nosiče, věže a podpůrné konstrukce; fyzickou 

infrastrukturou nejsou kabely, včetně nenasvícených optických 

vláken, a vodovody sloužící k rozvodu pitné vody3), 

____________________________ 
2) Například zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a 

o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 

komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 49/1997 Sb., o civilním 

letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
3) § 2 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. 

PT  

Článek 2 odst. 3 3) „vysokorychlostní sítí elektronických komunikací“ se rozumí 

síť elektronických komunikací, jež je schopna poskytovat služby 

širokopásmového připojení o rychlosti alespoň 30 Mb/s; 

194/2017 § 2 písm. e) e) vysokorychlostní sítí elektronických komunikací síť 

elektronických komunikací, která umožňuje poskytovat služby 

připojení o rychlosti nejméně 30 Mb/s, 

PT  

Článek 2 odst. 4 4) „stavebními pracemi“ se rozumí každý výsledek stavebních 

nebo stavebně inženýrských prací jako celek, který je sám o sobě 

dostačující, aby plnil hospodářskou nebo technickou funkci, a 

zahrnuje jeden nebo více prvků fyzické infrastruktury; 

183/2006 
ve znění 

350/2012 

§ 2 odst. 3 (3) Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební 

nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické 

provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel 

využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební 

úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také 

výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním 

účelům, je stavba pro reklamu. 

PT  
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Článek 2 odst. 5 5) „subjektem veřejného sektoru“ se rozumí státní, regionální 

nebo místní orgán, veřejnoprávní subjekt nebo sdružení vytvořené 

jedním nebo několika takovými orgány nebo jedním nebo 

několika takovými veřejnoprávními subjekty; 

194/2017 § 2 písm. h) h) povinným orgánem orgán moci výkonné, orgán územního 

samosprávného celku nebo právnická osoba, která je 

1. založena za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb 

obecného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, 

a 

2. financována zcela nebo převážně státem, územním samosprávným 

celkem nebo veřejnoprávní korporací, podléhající řídícímu dohledu 

těchto subjektů anebo je v jejich správním, řídícím nebo dozorčím 

orgánu více než polovina členů jmenována státem, územním 

samosprávným celkem nebo veřejnoprávní korporací, 

PT  

Článek 2 odst. 6 6) „veřejnoprávními subjekty“ se rozumějí subjekty se všemi 

těmito vlastnostmi: 

a) jsou založeny za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování 

potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní 

povahu; 

b) mají právní subjektivitu a 

c) jsou financovány zcela nebo převážně státem, regionálními 

nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; 

nebo podléhají řídicímu dohledu těchto orgánů nebo subjektů; 

nebo je v jejich správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než 

polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními 

orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; 

194/2017 § 2 písm. h) h) povinným orgánem orgán moci výkonné, orgán územního 

samosprávného celku nebo právnická osoba, která je 

1. založena za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb 

obecného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, 
a 

2. financována zcela nebo převážně státem, územním samosprávným 

celkem nebo veřejnoprávní korporací, podléhající řídícímu dohledu 

těchto subjektů anebo je v jejich správním, řídícím nebo dozorčím 

orgánu více než polovina členů jmenována státem, územním 
samosprávným celkem nebo veřejnoprávní korporací, 

PT  

Článek 2 odst. 7 7) „fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy“ se rozumí fyzická 

infrastruktura nebo zařízení v místě koncového uživatele, včetně 

prvků ve spoluvlastnictví, určené k uložení kabelových nebo 
bezdrátových přístupových sítí, pokud jsou tyto přístupové sítě 

schopny poskytovat služby elektronických komunikací a 

propojovat přístupový bod budovy s koncovým bodem sítě; 

194/2017 § 2 písm. b) b) fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy fyzická infrastruktura 
vhodná k umístění kabelových nebo bezdrátových přístupových sítí 

uvnitř budovy, pokud jsou tyto přístupové sítě způsobilé poskytovat 

služby elektronických komunikací a propojovat přístupový bod 

budovy s koncovým bodem sítě v prostorách koncového uživatele, 

PT  

Článek 2 odst. 8 8) „fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy, připravenou pro 

vysokorychlostní připojení“ se rozumí fyzická infrastruktura 

uvnitř budovy, určená k uložení prvků či umožnění poskytnutí 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Článek 2 odst. 9 9) „významnou renovací“ se rozumí stavební nebo stavebně 

inženýrské práce v místě koncového uživatele, které zahrnují 

strukturální změny celé fyzické infrastruktury uvnitř budovy nebo 

její značné části a vyžadují stavební povolení; 

194/2017 § 2 písm. j) j) významnou renovací budovy změny dokončené budovy, u kterých 

by předpokládané náklady přesáhly 50 % investičních nákladů na 

novou srovnatelnou budovu. 

PT  

Článek 2 odst. 10 10) „povolením“ se rozumí explicitní nebo implicitní rozhodnutí 

příslušného orgánu v návaznosti na jakýkoli postup, v jehož rámci 

je určitý podnik povinen učinit kroky umožňující legální 

provedení stavebních nebo stavebně inženýrských prací; 

194/2017 §2 písm. g) g) povolením rozhodnutí, opatření nebo jiný úkon vyžadovaný 

stavebním zákonem, 
PT  

Článek 2 odst. 11 11) „přístupovým bodem“ se rozumí fyzický bod umístěný uvnitř 

budovy či mimo ni přístupný pro podniky zajišťující nebo 

oprávněné zajišťovat veřejné komunikační sítě, jehož 

prostřednictvím je umožněno připojení k fyzické infrastruktuře 

uvnitř budovy, připravené pro vysokorychlostní připojení. 

194/2017 § 2 písm. f) f) přístupovým bodem budovy fyzický bod, jehož prostřednictvím je 

více operátorům současně umožněno připojení k fyzické 

infrastruktuře uvnitř budovy připravené pro připojení o rychlosti 

nejméně 30 Mb/s, 

PT  

Článek 3 odst. 1 Členské státy zajistí, aby každý provozovatel sítě měl právo 

nabízet podnikům zajišťujícím nebo oprávněným zajišťovat sítě 

elektronických komunikací přístup ke své fyzické infrastruktuře 

pro účely budování prvků vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací. Členské státy mohou naproti tomu stanovit právo 

provozovatelů veřejných komunikačních sítí nabízet přístup k 

jejich fyzické infrastruktuře pro účely budování jiných sítí než sítí 

elektronických komunikací. 

127/2005  § 79 odst. 1 (1) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť je oprávněn nebo 

v případě, kdy je požádán jiným podnikatelem, který podle § 13 

oznámil podnikání, povinen jednat o propojení za účelem 

poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 

tak, aby bylo zajištěno poskytování a interoperabilita těchto služeb 

na území členských států. 

PT  

Článek 3 odst. 2 Členské státy zajistí, aby na základě písemné žádosti podniku 

zajišťujícího nebo oprávněného zajišťovat veřejné komunikační 

sítě měl každý provozovatel sítě povinnost vyhovět všem 

přiměřeným žádostem o přístup ke své fyzické infrastruktuře pro 

účely budování prvků vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací, a to za spravedlivých a přiměřených podmínek 

včetně ceny. Taková písemná žádost specifikuje prvky projektu, 

pro nějž se požaduje přístup, včetně konkrétního časového rámce. 

194/2017 § 4 odst. 1 a 

2 
(1) Povinná osoba umožní přístup k fyzické infrastruktuře pro účely 

zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací 

oprávněné osobě na základě její žádosti a na její náklady, a to za 

spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek včetně 

ceny, nejsou-li dány důvody pro odmítnutí žádosti podle § 5. 

(2) Žádost o přístup k fyzické infrastruktuře musí být písemná. 

Přílohou žádosti musí být návrh na uzavření smlouvy o přístupu k 

fyzické infrastruktuře, který vymezí fyzickou infrastrukturu, ke které 

oprávněná osoba žádá přístup, podmínky požadovaného přístupu, 

cenu za přístup k fyzické infrastruktuře, práva a povinnosti povinné 

osoby a oprávněné osoby týkající se trvalého umístění prvku 

vysokorychlostní sítě elektronických komunikací ve fyzické 

infrastruktuře a dále návrh projektu zavedení vysokorychlostní sítě 

elektronických komunikací a časový průběh jeho provedení. 

PT  

Článek 3 odst. 3 Členské státy vyžadují, aby každé odepření přístupu bylo založeno 

na objektivních, transparentních a přiměřených kritériích, jako 

jsou: 

194/2017 § 5 odst. 1 

až 4 
(1) Povinná osoba odmítne žádost o přístup k fyzické infrastruktuře 

z důvodu 
a) možného narušení bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti, 

PT  
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a) technická vhodnost fyzické infrastruktury, k níž bylo požádáno 

o přístup, pro uložení jakéhokoli prvku vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací podle odstavce 2; 

b) dostupnost prostoru k uložení prvků vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací podle odstavce 2, včetně budoucích 

potřeb provozovatele sítě ohledně prostoru, které jsou dostatečně 

prokázány; 

c) otázky týkající se bezpečnosti a veřejného zdraví; 

d) integrita a bezpečnost kterékoli sítě, zejména kritické 

infrastruktury jednotlivých států; 

e) riziko závažné interference plánovaných služeb elektronických 

komunikací s poskytováním jiných služeb prostřednictvím stejné 

fyzické infrastruktury; 

f) dostupnost použitelných alternativních prostředků pro 

velkoobchodní přístup k fyzické infrastruktuře sítě poskytnutých 

provozovatelem sítě a vhodných k poskytování 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací za 

předpokladu, že tento přístup je nabízen za spravedlivých a 

přiměřených podmínek; 

Členské státy zajistí, aby provozovatel sítě uvedl důvody 
zamítnutí do dvou měsíců ode dne přijetí úplné žádosti o přístup. 

veřejného zdraví nebo jiných veřejných zájmů chráněných jinými 

právními předpisy, nebo 

b) možného narušení bezpečnosti, mechanické odolnosti a stability 

nebo integrity sítě nebo její části, a to zejména kritické 

infrastruktury4). 

(2) Povinná osoba může žádost o přístup k fyzické infrastruktuře 

odmítnout z důvodu 
a) technické nevhodnosti fyzické infrastruktury pro zavedení prvku 

vysokorychlostní sítě elektronických komunikací, 

b) právní překážky dostupnosti fyzické infrastruktury k zavedení 

prvku vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, 

c) nedostupnosti prostoru fyzické infrastruktury k umístění prvků 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, včetně 

budoucích potřeb povinné osoby, 

d) rizika závažného vzájemného rušení plánované služby 

elektronických komunikací s poskytováním jiných služeb 

prostřednictvím stejné fyzické infrastruktury, 

e) dostupnosti jiných možností přístupu k fyzické infrastruktuře za 

spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek 

vhodných k zavádění vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací, například prostřednictvím velkoobchodní nabídky 

služeb povinné osoby, nebo 

f) zjevné nepřiměřenosti požadavku oprávněné osoby na přístup 

k fyzické infrastruktuře. 

(3) Povinná osoba může žádost o přístup k fyzické infrastruktuře 

odmítnout rovněž z důvodu, že žádost o přístup k fyzické 

infrastruktuře neobsahuje náležitosti podle § 4 odst. 2. 

(4) Odmítla-li povinná osoba žádost o přístup k fyzické 

infrastruktuře, sdělí tuto skutečnost písemně s odůvodněním 

oprávněné osobě do 2 měsíců ode dne, kdy jí byla žádost doručena. 

___________________________ 
4) § 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 3 odst. 4 V případě, kdy byl odepřen přístup nebo kdy do dvou měsíců od 

data obdržení žádosti o přístup nebylo dosaženo dohody o 

194/2017 § 5 odst. 5 (5) Byla-li žádost o přístup odmítnuta nebo nebyla-li do 2 měsíců 

ode dne doručení žádosti povinné osobě uzavřena smlouva o 

PT  
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konkrétních podmínkách včetně ceny, členské státy zajistí, aby 

kterákoli ze stran byla oprávněna předložit věc příslušnému 

vnitrostátnímu orgánu pro řešení sporů. 

přístupu k fyzické infrastruktuře, má oprávněná osoba nebo povinná 

osoba právo předložit věc k rozhodnutí Úřadu. 

Článek 3 odst. 5 Členské státy vyžadují, aby vnitrostátní orgán pro řešení sporů 

uvedený v odstavci 4 vydal, s řádným ohledem na zásadu 

proporcionality, závazné rozhodnutí ve věci sporu zahájeného 

podle odstavce 4, včetně stanovení spravedlivých a přiměřených 

podmínek i cen, je-li to na místě. 

Vnitrostátní orgán pro řešení sporů vyřeší spor v nejkratší možné 

době a v každém případě do čtyř měsíců ode dne přijetí úplné 

žádosti s výjimkou mimořádných okolností, aniž je dotčena 

možnost kterékoli ze stran předložit věc soudu. 

Týká-li se spor přístupu k infrastruktuře poskytovatele sítě 

elektronických komunikací a je-li vnitrostátní orgán pro řešení 

sporů vnitrostátním regulačním orgánem, zohlední případně cíle 

stanovené v článku 8 směrnice 2002/21/ES. Jakákoli cena 

stanovená orgánem pro řešení sporů zajistí, aby poskytovatel 

přístupu měl přiměřenou možnost náhrady svých nákladů 

a zohlední dopad požadovaného přístupu na obchodní plán 

poskytovatele přístupu, včetně investic realizovaných 

provozovatelem sítě, který byl o přístup požádán, zejména do 

fyzických infrastruktur využívaných k poskytování 

vysokorychlostních služeb elektronických komunikací. 

194/2017 § 17 odst. 3 

a 4 
(3) Je-li předmětem sporu cena, Úřad v rámci rozhodnutí sporu 

stanoví tuto cenu tak, aby cena zahrnovala náhradu ekonomicky 
oprávněných nákladů povinné osoby, a při jejím stanovení zohlední 

dopad navrhovaného zásahu na obchodní plán povinné osoby včetně 

jí provedených investic do fyzické infrastruktury využívané 

k poskytování vysokorychlostních služeb elektronických 
komunikací. 
(4) Úřad projedná věc bez zbytečného odkladu a rozhodne o 

povinnosti uzavřít smlouvu, nebo poskytnout údaje anebo návrh na 

rozhodnutí sporu zamítne. Pokud nelze věc projednat bez 

zbytečného odkladu, rozhodne Úřad 
a) o sporu o přístup k fyzické infrastruktuře do 4 měsíců, 

b) o sporu o průzkum na místě, o sporu o koordinaci stavebních 

prací, o sporu o přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy a o 

stanovení povinnosti poskytnout soubor minimálních údajů a údaje o 

stavebních pracích do 2 měsíců. 

PT  

Článek 3 odst. 6 Tímto článkem není dotčeno vlastnické právo vlastníka fyzické 

infrastruktury v případě, že provozovatel sítě není jejím 

vlastníkem, ani vlastnické právo jakékoliv třetí strany, jako jsou 

vlastníci pozemků a vlastníci soukromých nemovitostí. 

194/2017 § 5 odst. 2 

písm. b) 
b) právní překážky dostupnosti fyzické infrastruktury k zavedení 

prvku vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, 
PT  

Článek 4 odst. 1 Pro účely žádosti o přístup k fyzické infrastruktuře v souladu s čl. 

3 odst. 2 členské státy zajistí, aby každý podnik zajišťující nebo 

oprávněný zajišťovat veřejné komunikační sítě měl na vyžádání 

právo na přístup k následujícímu souboru minimálních informací o 

existující fyzické infrastruktuře kteréhokoli provozovatele sítě: 

a) umístění a trasování; 

b) druh a současné využití infrastruktury a 

c) kontaktní místo. 

Členské státy zajistí, aby podnik žádající o přístup specifikoval 

194/2017 § 6 odst. 1 

až 3 
(1) Oprávněná osoba má právo na poskytnutí souboru minimálních 

údajů o fyzické infrastruktuře povinných osob (dále jen „soubor 

minimálních údajů“) v rozsahu plánovaného projektu zavedení 

prvku vysokorychlostní sítě elektronických komunikací. Soubor 

minimálních údajů zahrnuje 

a) základní technické parametry a určení druhu fyzické 

infrastruktury, 

b) geometrické, výškové a polohové určení fyzické infrastruktury; 

grafická část se poskytne ve vektorové formě v souřadnicovém 

systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální,  

PT  
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oblast, v níž plánuje budování prvků vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací. 

Členské státy mohou umožnit přístup k minimálním informacím, 

které mají být omezeny, pouze je-li to považováno za nutné v 

zájmu bezpečnosti a integrity sítí, národní bezpečnosti, veřejného 

zdraví nebo bezpečnosti, důvěrnosti nebo provozního či 

obchodního tajemství. 

c) údaje o současném využití fyzické infrastruktury,  

d) identifikaci povinné osoby a její kontaktní údaje. 

(2) Žádost o poskytnutí souboru minimálních údajů v rozsahu svého 

plánovaného projektu podává oprávněná osoba písemně u Úřadu, 

který jí tyto údaje poskytne do 1 měsíce ode dne doručení její 

žádosti. V žádosti oprávněná osoba odůvodní oprávněnost rozsahu 

požadovaných údajů pro jí plánovaný projekt na zavedení 

vysokorychlostní sítě elektronických komunikací. Nemá-li Úřad 

požadovaný soubor minimálních údajů, poskytne tyto údaje do 

jednoho měsíce ode dne jejich poskytnutí povinným orgánem. 

(3) Úřad soubor minimálních údajů oprávněné osobě neposkytne, 

jsou-li dány důvody podle § 5 odst. 1 nebo § 7 odst. 2 písm. c). 

Článek 4 odst. 2 Členské státy mohou požadovat, aby každý subjekt veřejného 

sektoru, jenž je na základě svých úkolů držitelem částí 

minimálních informací uvedených v odstavci 1 a týkajících se 

fyzické infrastruktury provozovatele sítě v elektronické podobě, 

zpřístupnil tyto části informací elektronickými prostředky 

prostřednictvím jednotného informačního místa do 1. ledna 2017, 

a členské státy po takových subjektech veřejného sektoru 

požadují, aby je na požádání zpřístupnily podnikům zajišťujícím 

nebo oprávněným zajišťovat veřejné komunikační sítě, aniž jsou 

dotčena omezení podle odstavce 1. Veškeré aktualizace těchto 

informací a jakékoli nové prvky minimálních informací 

uvedených v odstavci 1, které subjekt veřejného sektoru obdrží, se 

zpřístupní jednotnému informačnímu místu do dvou měsíců ode 

dne jejich přijetí. Je-li třeba zaručit spolehlivost poskytnutých 

informací, lze tuto lhůtu prodloužit maximálně o jeden měsíc. 

194/2017 § 6 odst. 4  (4) Nemá-li Úřad požadovaný soubor minimálních údajů, požádá o 

jejich poskytnutí povinný orgán, který by v důsledku plnění svých 

úkolů mohl být držitelem souboru minimálních údajů nebo jeho 

části. Povinný orgán, který má požadovaný soubor minimálních 

údajů nebo jeho část v elektronické podobě, jej poskytne Úřadu do 2 

měsíců ode dne doručení jeho žádosti. Není-li povinný orgán 

původcem souboru minimálních údajů, může jej Úřadu poskytnout 

ve formátu a v rozsahu, ve kterém je přijal, přičemž za správnost a 

úplnost odpovídá jejich poskytovatel. Současně tuto skutečnost 

povinný orgán sdělí Úřadu. Úřad poskytne požadovaný soubor 

minimálních údajů oprávněné osobě do 1 měsíce ode dne jejich 

poskytnutí povinným orgánem; pro neposkytnutí údajů Úřadem se 

použije odstavec 3 obdobně. 

PT  

Článek 4 odst. 3 Minimální informace, které jsou zpřístupněny jednotnému 

informačnímu místu podle odstavce 2, se prostřednictvím 

jednotného informačního místa neprodleně zpřístupní v 

elektronické podobě za přiměřených, nediskriminačních a 

transparentních podmínek. Členské státy zajistí, aby byl přístup k 
minimálním informacím podle tohoto odstavce prostřednictvím 

jednotného informačního místa umožněn do 1. ledna 2017. 

194/2017 § 3 odst. 2 a 

odst. 3 
písm. d) 

(2) Úřad shromažďuje, eviduje, zpracovává, uchovává, zveřejňuje 

způsobem umožňujícím dálkový přístup a poskytuje údaje podle 

tohoto zákona. 

(3) Úřad dále zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup 
d) odkazy na  informace povinných osob související s plněním jejich 

povinností podle tohoto zákona, které povinná osoba Úřadu sdělí. 

PT  

Článek 4 odst. 4 Nejsou-li minimální informace uvedené v odstavci 1 k dispozici 

prostřednictvím jednotného informačního místa, členské státy 

vyžadují, aby provozovatelé sítí tyto informace zpřístupnili na 

základě konkrétní písemné žádosti podniku zajišťujícího nebo 

194/2017 § 6 odst. 5 a 

6 
(5) Nemá-li Úřad požadovaný soubor minimálních údajů a ani 

povinný orgán mu soubor minimálních údajů na jeho žádost 

neposkytl podle odstavce 4, vyrozumí o této skutečnosti oprávněnou 

osobu. 

PT  
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oprávněného zajišťovat veřejné komunikační sítě. V této žádosti 

se specifikuje oblast, v níž je plánováno budování prvků 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Přístup k 

informacím se poskytne do dvou měsíců od obdržení písemné 

žádosti za přiměřených, nediskriminačních a transparentních 

podmínek, aniž jsou dotčena příslušná omezení podle odstavce 1. 

(6) Oprávněná osoba může po vyrozumění Úřadem podle odstavce 5 

požádat o poskytnutí souboru minimálních údajů povinnou osobu. 

Článek 4 odst. 5 Na základě konkrétní písemné žádosti podniku zajišťujícího nebo 

oprávněného zajišťovat veřejné komunikační sítě členské státy 

vyžadují, aby provozovatelé sítí vyhověli přiměřeným žádostem o 

průzkum na místě týkajícím se konkrétních prvků jejich fyzické 

infrastruktury. V této žádosti se specifikují prvky sítě dotčené v 

souvislosti s budováním prvků vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací. Průzkum na místě týkající se 

specifikovaných prvků sítě se povolí do jednoho měsíce od data 

obdržení písemné žádosti za přiměřených, nediskriminačních a 

transparentních podmínek, aniž jsou dotčena příslušná omezení 

podle odstavce 1. 

194/2017 § 8 odst. 1 a 

2 
(1) Povinná osoba umožní průzkum své fyzické infrastruktury na 

místě oprávněné osobě na základě její odůvodněné žádosti a na její 

náklady, a to za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních 

podmínek, nejsou-li dány důvody pro odmítnutí žádosti. Oprávněná 

osoba je povinna poskytnout povinné osobě náhradu za nucené 

omezení vlastnického práva v míře odpovídající rozsahu, v němž 

byla povinná osoba průzkumem své fyzické infrastruktury dotčena. 
(2) Žádost o průzkum na místě musí být písemná. Přílohou žádosti 

musí být návrh na uzavření smlouvy o průzkumu fyzické 

infrastruktury na místě, který vymezí fyzickou infrastrukturu, o jejíž 

průzkum na místě se žádá, a stanoví způsob, termín a cenu 

provedení průzkumu na místě. 

PT  

Článek 4 odst. 6 Členské státy zajistí, aby v případě sporu vzniklého v souvislosti s 

právy a povinnostmi stanovenými v tomto článku měla kterákoli 

strana právo obrátit se ve věci sporu na vnitrostátní orgán pro 

řešení sporů. Vnitrostátní orgán pro řešení sporů plně zohlední 

zásadu proporcionality a vydá závazné rozhodnutí k vyřešení 

sporu v nejkratší možné době a v každém případě do dvou měsíců, 

s výjimkou mimořádných okolností, aniž je dotčena možnost 

kterékoli ze stran předložit věc soudu. 

194/2017 § 7 odst. 4 (4) Byla-li žádost odmítnuta nebo neposkytla-li povinná osoba do 2 

měsíců ode dne, kdy jí byla žádost doručena, oprávněné osobě 

soubor minimálních údajů, má oprávněná osoba právo předložit věc 

k rozhodnutí Úřadu. 

PT  

  194/2017 § 9 odst. 3 (3) Oprávněná osoba pro podání žádosti o průzkum na místě využije 

vzor smlouvy o průzkumu fyzické infrastruktury na místě, který 

zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup Úřad nebo 

povinná osoba. 
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  194/2017 § 17 odst. 4 

písm. b) 
(4) Úřad projedná věc bez zbytečného odkladu a rozhodne o 

povinnosti uzavřít smlouvu, nebo poskytnout údaje anebo návrh na 

rozhodnutí sporu zamítne. Pokud nelze věc projednat bez 

zbytečného odkladu, rozhodne Úřad 

b) o sporu o průzkum na místě, o sporu o koordinaci stavebních 

prací, o sporu o přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy a o 

stanovení povinnosti poskytnout soubor minimálních údajů a údaje o 

stavebních pracích do 2 měsíců. 

  

Článek 4 odst. 7 Členské státy mohou stanovit výjimky z povinností stanovených v 

odstavcích 1 až 5 v případě existujících fyzických infrastruktur, 

které se nepovažují za technicky vhodné pro budování 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, nebo v 

případě kritické infrastruktury jednotlivých států Tyto výjimky 

musí být v tomto ohledu řádně odůvodněné. Zúčastněným stranám 

musí být poskytnuta příležitost vyjádřit se v přiměřené lhůtě k 

návrhům výjimek. Každá taková výjimka se musí oznámit Komisi. 

194/2017 § 7 odst. 1 (1) Povinná osoba odmítne žádost oprávněné osoby o poskytnutí 

souboru minimálních údajů z důvodu podle § 5 odst. 1 nebo, je-li to 
nutné pro zachování jejího obchodního tajemství. 

PT  

  194/2017 § 9 odst. 1 (1) Povinná osoba odmítne žádost o průzkum na místě z důvodů 

uvedených v § 5 odst. 1 nebo může odmítnout žádost z důvodů 

uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) až e) anebo neobsahuje-li žádost 

náležitosti podle § 8 odst. 2. 

  

Článek 4 odst. 8 Členské státy zajistí, aby podniky zajišťující nebo oprávněné 

zajišťovat veřejné komunikační sítě, které obdrží přístup k 

informacím podle tohoto článku, přijaly vhodná opatření pro 

zajištění zachování důvěrnosti a provozního a obchodního 

tajemství. 

194/2017 § 16 Oprávněná osoba je povinna zajistit ochranu údajů získaných v 

souvislosti s postupy podle tohoto zákona nebo ke kterým získala 

přístup na základě tohoto zákona, před jejich zneužitím nebo 

neoprávněným použitím, pokud tyto údaje nebyly zveřejněné. 

PT  

Článek 5 odst. 1 Členské státy zajistí, aby každý provozovatel sítě měl právo 

sjednávat dohody o koordinaci stavebních prací s podniky 

zajišťujícími nebo oprávněnými zajišťovat sítě elektronických 

komunikací s cílem budování prvků vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací. 

194/2017 § 10 odst. 1 (1) Povinná osoba umožní u stavebních prací zcela nebo zčásti 

financovaných z veřejných prostředků oprávněné osobě koordinaci 

stavebních prací za účelem zavedení vysokorychlostní sítě 

elektronických komunikací, a to na základě její odůvodněné žádosti 

a za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek, 

obsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 a nejsou-li dány 

důvody pro odmítnutí žádosti podle odstavce 4. 

PT  

Článek 5 odst. 2 Členské státy zajistí, aby každý provozovatel sítě provádějící 

přímo nebo nepřímo stavební práce zcela nebo částečně 

financované z veřejných prostředků vyhověl všem přiměřeným 

žádostem podniků zajišťujících nebo oprávněných zajišťovat 

veřejné komunikační sítě o koordinaci stavebních prací s cílem 

budování prvků vysokorychlostní sítě elektronických komunikací, 

194/2017 § 10 odst. 1, 

2 a 4 
(1) Povinná osoba umožní u stavebních prací zcela nebo zčásti 

financovaných z veřejných prostředků oprávněné osobě koordinaci 

stavebních prací za účelem zavedení vysokorychlostní sítě 

elektronických komunikací, a to na základě její odůvodněné žádosti 

a za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek, 

obsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 a nejsou-li dány 

PT  
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a to za transparentních a nediskriminačních podmínek. Těmto 

žádostem se vyhoví, pokud: 

a) si to nevyžádá žádné dodatečné náklady, mimo jiné z důvodu 

dalšího prodlení, pro původně plánované stavební práce; 

b) to nebrání kontrole nad koordinací prací a 

c) je žádost o koordinaci podána co nejdříve a v každém případě 

nejpozději jeden měsíc před předložením konečného projektu 

příslušným orgánům k udělení povolení. 

Členské státy mohou stanovit pravidla pro rozdělení nákladů 

souvisejících s koordinací stavebních prací. 

důvody pro odmítnutí žádosti podle odstavce 4.  
(2) Žádost o koordinaci stavebních prací musí být písemná. Přílohou 

žádosti musí být návrh na uzavření smlouvy o koordinaci stavebních 

prací, který vymezí fyzickou infrastrukturu, podmínky projektu 

na zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací, pro 

který oprávněná osoba žádá o koordinaci stavebních prací, časový 

průběh jeho provedení, údaje o zhotoviteli stavby, je-li znám, prvky 

dotčené stávající nebo plánované sítě elektronických komunikací a 

rozdělení nákladů vyplývající z koordinace stavebních prací mezi 

oprávněnou osobu a povinnou osobou.  
(4) Žádosti o koordinaci stavebních prací povinná osoba vyhoví, 

pokud 
a) koordinace stavebních prací nevyžaduje dodatečné náklady pro 

původně plánované stavební práce, které by nesla povinná osoba, 

zejména z důvodu dalšího prodlení, 

b) jí to nebrání v kontrole nad stavebními pracemi,  

c) žádost o koordinaci stavebních prací oprávněná osoba podala 

nejpozději 1 měsíc před podáním žádosti o povolení a 

d) není ohrožena bezpečnost a integrita sítí, bezpečnost státu, veřejná 

bezpečnost, veřejné zdraví nebo zachování jejího obchodního 

tajemství. 

Článek 5 odst. 3 Pokud není dohody o koordinaci stavebních prací podle odstavce 

2 dosaženo do jednoho měsíce od obdržení formální žádosti o 

jednání, členské státy zajistí, aby kterákoli ze stran měla právo 

předložit věc příslušnému vnitrostátnímu orgánu pro řešení sporů. 

194/2017 § 10 odst. 6 (6) Byla-li žádost odmítnuta nebo nebyla-li do 1 měsíce ode dne 

doručení žádosti povinné osobě uzavřena smlouva o koordinaci 

stavebních prací, má oprávněná osoba nebo povinná osoba právo 

předložit věc k rozhodnutí Úřadu. 

PT  

Článek 5 odst. 4 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní orgán pro řešení sporů 

uvedený v odstavci 3 vydal, s řádným ohledem na zásadu 

proporcionality, rozhodnutí k vyřešení sporu zahájeného podle 
odstavce 3, včetně stanovení spravedlivých a nediskriminačních 

podmínek a poplatků, je-li to na místě. 

Vnitrostátní orgán pro řešení sporů vyřeší spor v nejkratší možné 

době a v každém případě do dvou měsíců ode dne přijetí úplné 

žádosti, s výjimkou mimořádných okolností, aniž je dotčena 

možnost kterékoli ze stran předložit věc soudu. 

194/2017 § 17 odst. 4 

písm. b) 
(4) Úřad projedná věc bez zbytečného odkladu a rozhodne o 

povinnosti uzavřít smlouvu, nebo poskytnout údaje anebo návrh na 

rozhodnutí sporu zamítne. Pokud nelze věc projednat bez 

zbytečného odkladu, rozhodne Úřad 
b) o sporu o průzkum na místě, o sporu o koordinaci stavebních 

prací, o sporu o přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy a o 

stanovení povinnosti poskytnout soubor minimálních údajů a údaje o 

stavebních pracích do 2 měsíců. 

PT  

Článek 5 odst. 5 Členské státy mohou stanovit výjimky z povinností uvedených v 

tomto článku pro stavební práce malého významu, pokud jde o 

hodnotu, velikost či trvání, nebo v případě kritické národní 

infrastruktury. Tyto výjimky musí být v tomto ohledu řádně 

194/2017 § 10 odst. 1 

a odst. 4 
písm. d) 

(1) Povinná osoba umožní u stavebních prací zcela nebo zčásti 

financovaných z veřejných prostředků oprávněné osobě koordinaci 

stavebních prací za účelem zavedení vysokorychlostní sítě 

elektronických komunikací, a to na základě její odůvodněné žádosti 

PT  
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Poznámka 

 

odůvodněné. Zúčastněným stranám se poskytne příležitost vyjádřit 

se v přiměřené lhůtě k návrhům výjimek. Každá taková výjimka 

se oznámí Komisi. 

a za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek, 

obsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 a nejsou-li dány 

důvody pro odmítnutí žádosti podle odstavce 4.  

(4) Žádosti o koordinaci stavebních prací povinná osoba vyhoví, 

pokud 

d) není ohrožena bezpečnost a integrita sítí, bezpečnost státu, veřejná 

bezpečnost, veřejné zdraví nebo zachování jejího obchodního 

tajemství. 
Článek 6 odst. 1 V zájmu sjednávání dohod o koordinaci stavebních prací 

uvedených v článku 5 členské státy vyžadují, aby kterýkoli 

provozovatel sítě na základě konkrétní písemné žádosti podniku 

zajišťujícího nebo oprávněného zajišťovat veřejné komunikační 

sítě zpřístupnil následující minimální informace o probíhajících 

nebo plánovaných stavebních pracích týkajících se jeho fyzické 

infrastruktury, pro něž bylo buď uděleno povolení, nebo 

povolovací řízení probíhá, nebo se první žádost příslušným 

orgánům o udělení povolení plánuje v následujících šesti 

měsících: 

a) umístění a druh prací; 

b) dotčené prvky sítě; 

c) předpokládaný termín zahájení prací a doba jejich trvání a 

d) kontaktní místo. 

V žádosti podniku zajišťujícího nebo oprávněného zajišťovat 

veřejné komunikační sítě se specifikuje oblast, v níž je plánováno 

budování prvků vysokorychlostní sítě elektronických komunikací. 

Provozovatelé sítí do dvou týdnů od data obdržení písemné 

žádosti poskytnou požadované informace za přiměřených, 

nediskriminačních a transparentních podmínek. Členské státy 

mohou umožnit přístup k minimálním informacím, které mají být 

omezeny, pouze je-li to považováno za nutné v zájmu bezpečnosti 

a integrity sítí, národní bezpečnosti, veřejného zdraví nebo 

bezpečnosti, důvěrnosti nebo provozního a obchodního tajemství. 

194/2017 § 11 (1) Povinná osoba poskytne za spravedlivých, přiměřených 

a nediskriminačních podmínek oprávněné osobě na základě její 

odůvodněné písemné žádosti údaje o stavebních pracích 

financovaných z veřejných prostředků, a to v rozsahu: 
a) umístění a druh stavebních prací v oblasti vymezené katastrálním 

územím, 

b) prvky stávající nebo plánované fyzické infrastruktury dotčené 

stavebními pracemi, 

c) předpokládaný termín zahájení stavebních prací a doba jejich 

trvání a 

d) kontaktní údaje povinné osoby. 

(2) Údaje o plánovaných nebo prováděných stavebních pracích 

financovaných z veřejných prostředků a týkajících se fyzické 

infrastruktury, pro které bylo uděleno povolení, ohledně kterých 

řízení o povolení probíhá nebo se v následujících 6 měsících 

předpokládá, poskytne povinná osoba oprávněné osobě do 2 týdnů 

ode dne doručení žádosti a zároveň poskytne tyto údaje Úřadu. 
 

PT  

  194/2017 § 12 odst. 1 (1) Povinná osoba žádost o údaje o stavebních pracích odmítne, je-li 
to nutné v zájmu bezpečnosti a integrity sítí, bezpečnosti státu, 

veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví nebo zachování jejího 

obchodního tajemství. 
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Článek 6 odst. 2 Provozovatel sítě může žádost podle odstavce 1 zamítnout, pokud: 

a) požadované informace zveřejnil v elektronické podobě, nebo 

b) je přístup k těmto informacím zajištěn prostřednictvím 

jednotného informačního místa. 

194/2017 § 12 odst. 2 (2) Povinná osoba může žádost o údaje o stavebních pracích 

odmítnout, pokud požadované údaje 
a) zveřejnila způsobem umožňujícím dálkový přístup; v takovém 

případě sdělí oprávněné osobě přístup ke zveřejněnému údaji, nebo 

b) poskytla Úřadu nebo povinnému orgánu v rámci výkonu jeho 

působnosti. 

PT  

Článek 6 odst. 3 Členské státy zajistí, aby provozovatel sítě zpřístupnil požadované 

minimální informace uvedené v odstavci 1 prostřednictvím 

jednotného informačního místa. 

194/2017 § 11 odst. 2 (1) Údaje o plánovaných nebo prováděných stavebních pracích 

financovaných z veřejných prostředků a týkajících se fyzické 

infrastruktury, pro které bylo uděleno povolení, ohledně kterých 

řízení o povolení probíhá nebo se v následujících 6 měsících 

předpokládá, poskytne povinná osoba oprávněné osobě do 2 týdnů 

ode dne doručení žádosti a zároveň poskytne tyto údaje Úřadu. 

PT  

Článek 6 odst. 4 Členské státy zajistí, aby v případě sporu vzniklého v souvislosti s 

právy a povinnostmi stanovenými v tomto článku měla kterákoli 

strana právo obrátit se ve věci sporu na vnitrostátní orgán pro 

řešení sporů. Vnitrostátní orgán pro řešení sporů plně zohlední 

zásadu proporcionality a vydá závazné rozhodnutí k vyřešení 

sporu v nejkratší možné době a v každém případě do dvou měsíců, 

s výjimkou mimořádných okolností, aniž je dotčena možnost 

kterékoli ze stran předložit věc soudu. 

194/2017 § 12 odst. 4 (4) Byla-li žádost odmítnuta nebo neposkytla-li povinná osoba do 2 

týdnů ode dne, kdy jí byla žádost doručena, oprávněné osobě údaje o 

stavebních pracích, má oprávněná osoba právo předložit věc k 

rozhodnutí Úřadu. 

PT  

Článek 6 odst. 5 Členské státy mohou stanovit výjimky z povinností stanovených v 

tomto článku pro stavební práce nevýznamné hodnoty nebo v 

případě kritické infrastruktury jednotlivých států. Tyto výjimky se 

řádně odůvodní. Zúčastněným stranám se poskytne příležitost 

vyjádřit se v přiměřené lhůtě k návrhům výjimek. Každá taková 

výjimka se oznámí Komisi. 

194/2017 § 12 odst. 1 (1) Povinná osoba žádost o údaje o stavebních pracích odmítne, je-li 
to nutné v zájmu bezpečnosti a integrity sítí, bezpečnosti státu, 

veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví nebo zachování jejího 

obchodního tajemství.  

PT  

Článek 7 odst. 1 Členské státy zajistí, aby všechny příslušné informace týkající se 

podmínek a postupů platných pro udělování povolení pro stavební 

práce nezbytné pro účely budování prvků vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací, včetně jakýchkoliv informací 

týkajících se výjimek platných pro tyto prvky, pokud jde o některá 

nebo veškerá povolení požadovaná podle vnitrostátních právních 

předpisů byly přístupné prostřednictvím jednotného informačního 

místa. 

194/2017 § 3 odst. 3 

písm. a) 
(3) Úřad dále zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup 
a) údaje týkající se podmínek a postupů podle stavebního zákona a  
údaje nezbytné pro účely zavádění prvků vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací, 

PT  

Článek 7 odst. 2 Členské státy mohou stanovit, že každý podnik zajišťující nebo 

oprávněný zajišťovat veřejné komunikační sítě má právo 

předkládat elektronickými prostředky a prostřednictvím 

jednotného informačního místa žádosti o povolení požadovaná pro 

183/2006 
ve znění 

91/2016 
298/2016 

§ 196 Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle tohoto zákona, pro 

která prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na 

těchto formulářích, a to i v elektronické podobě. 

PT  
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stavební práce, která jsou nezbytná za účelem budování prvků 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. 

Článek 7 odst. 3 Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že aniž jsou 

dotčeny jiné konkrétní lhůty nebo povinnosti stanovené k zajištění 

řádného průběhu řízení nebo odvolacího řízení, platné pro postupy 

související s udělováním povolení v souladu s vnitrostátními 

právními předpisy nebo právními předpisy Unie, příslušné orgány 

povolení udělí či zamítnou do čtyř měsíců ode dne přijetí úplné 

žádosti. Členské státy mohou stanovit, že tuto lhůtu lze ve 

výjimečných a řádně odůvodněných případech prodloužit. 

Jakékoliv prodloužení bude co nejkratší, aby bylo možné povolení 

udělit či zamítnout. Každé odmítnutí musí být řádně odůvodněno 

na základě objektivních, transparentních, nediskriminačních a 

přiměřených kritérií. 

183/2006 
ve znění 

350/2012 

§ 192 odst. 

1 
(1) Na postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud 

tento zákon nestanoví jinak. 
PT  

  500/2004 § 6 odst. 1 (1) Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li 
správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě 

přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání 

nápravy ustanovení o ochraně před nečinností (§ 80). 

  

Článek 7 odst. 4 Členské státy mohou zajistit, aby každý podnik zajišťující nebo 

oprávněný zajišťovat veřejné komunikační sítě, kterému v 

důsledku nedodržení lhůt platných podle odstavce 3 vznikla 
škoda, měl právo na náhradu škody v souladu s vnitrostátními 

právními předpisy. 

500/2004 § 80 (1) Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, 

nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti 

nečinnosti, jakmile se o tom dozví. 

(2) Opatření proti nečinnosti učiní nadřízený správní orgán i tehdy, 

nezahájí-li příslušný správní orgán řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, 

kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z 

moci úřední. 

(3) Opatření proti nečinnosti může nadřízený správní orgán učinit i v 

případě, kdy je z okolností zjevné, že věcně a místně příslušný 

správní orgán nedodrží lhůtu stanovenou pro vydání rozhodnutí o 

žádosti nebo zahájit řízení z moci úřední anebo v řízení řádně 

pokračovat. Po uplynutí lhůt pro vydání rozhodnutí může žádost o 

uplatnění opatření proti nečinnosti podat účastník. 

(4) Nadřízený správní orgán může 

a) přikázat nečinnému správnímu orgánu, aby ve stanovené lhůtě 

učinil potřebná opatření ke zjednání nápravy nebo vydal rozhodnutí, 

b) usnesením převzít věc a rozhodnout namísto nečinného správního 

PT  
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orgánu, 

c) usnesením pověřit jiný správní orgán ve svém správním obvodu 

vedením řízení, nebo 

d) usnesením přiměřeně prodloužit zákonnou lhůtu pro vydání 

rozhodnutí, lze-li důvodně předpokládat, že správní orgán v 

prodloužené lhůtě vydá rozhodnutí ve věci, a je-li takový postup pro 

účastníky výhodnější; přitom přihlíží ke lhůtám uvedeným v § 71 

odst. 3. 

(5) Postup uvedený v odstavci 4 písm. b) a c) nelze použít vůči 

orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné 

působnosti. 

(6) Usnesení podle odstavce 4 se oznamuje správním orgánům 

uvedeným v odstavci 4 písm. b) až d) a účastníkům uvedeným v § 

27 odst. 1; ostatní účastníci se o něm vyrozumí veřejnou vyhláškou. 

Usnesení nadřízený správní orgán vydá i v případě, že žádosti 

účastníka podle odstavce 3 věty druhé nevyhoví; toto usnesení se 

oznamuje pouze tomuto účastníkovi; proti tomuto usnesení se nelze 

odvolat. 

  150/2002 § 79 (1) Ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní 

předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně 

proti nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby 

soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci 

samé nebo osvědčení. To neplatí, spojuje-li zvláštní zákon s 
nečinností správního orgánu fikci, že bylo vydáno rozhodnutí o 

určitém obsahu nebo jiný právní důsledek. 

(2) Žalovaným je správní orgán, který podle žalobního tvrzení má 

povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení. 

  

  150/2002 § 80 (1) Žalobu lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy ve 

věci, v níž se žalobce domáhá ochrany, marně proběhla lhůta 

stanovená zvláštním zákonem pro vydání rozhodnutí nebo 

osvědčení, a není-li taková lhůta stanovena, ode dne, kdy byl 

žalobcem vůči správnímu orgánu nebo správním orgánem proti 

žalobci učiněn poslední úkon. 

(2) Zmeškání lhůty nelze prominout. 

(3) Žaloba kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat 
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a) označení věci, v níž se žalobce ochrany proti nečinnosti domáhá, 

b) vylíčení rozhodujících skutečností, 

c) označení důkazů, jichž se žalobce dovolává, 

d) návrh výroku rozsudku. 

  150/2002 § 81 (1) Soud rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni 

svého rozhodnutí. 

(2) Je-li návrh důvodný, soud uloží rozsudkem správnímu orgánu 

povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení a stanoví k tomu 

přiměřenou lhůtu, ne však delší, než kterou určuje zvláštní zákon. 

(3) Soud zamítne žalobu, není-li důvodná. 

  

Článek 8 odst. 1 Členské státy zajistí, aby všechny nově postavené budovy, pro něž 

byla žádost o stavební povolení podána po 31. prosinci 2016, byly 

v místě koncového uživatele, včetně prvků těchto budov ve 

spoluvlastnictví, vybaveny fyzickou infrastrukturou uvnitř 

budovy, připravenou pro vysokorychlostní připojení, až do 

koncových bodů sítě. Stejná povinnost platí v případě významné 

renovace, pro niž byla žádost o stavební povolení podána po 31. 

prosinci 2016. 

194/2017 § 15 odst. 1 
a 2 

(1)Budovy určené pro bydlení, obchod nebo budovy občanského 

vybavení musí být vybaveny fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy 
připravenou pro zavedení vysokorychlostní sítě elektronických 

komunikací až do koncového bodu sítě v prostorách koncového 

uživatele a musí být vybaveny přístupovým bodem budovy.  

(2)Požadavek na vybavení budovy fyzickou infrastrukturou uvnitř 

budovy podle odstavce 1 platí obdobně pro významné renovace 

budovy a pro víceúčelové budovy, u kterých je více než polovina 

jejich podlahové plochy užívána k účelům uvedeným v odstavci 1. 

PT  

  194/2017 § 22 odst. 2 (2) Povinnosti stanovené v § 15 odst. 1 se nevztahují na budovy 

a významné renovace budovy, pro které byla žádost o povolení 

podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

  

  9936    1. 

Článek 8 odst. 2 Členské státy zajistí, aby všechny nově postavené vícebytové 

budovy, pro něž byla žádost o stavební povolení podána po 31. 

prosinci 2016, byly vybaveny přístupovým bodem. Stejná 

povinnost platí v případě významné renovace týkající se 

vícebytových budov, pro něž byla žádost o stavební povolení 

podána po 31. prosinci 2016. 

194/2017 § 15 odst. 1 
a 2 

(1)Budovy určené pro bydlení, obchod nebo budovy občanského 

vybavení musí být vybaveny fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy 

připravenou pro zavedení vysokorychlostní sítě elektronických 

komunikací až do koncového bodu sítě v prostorách koncového 

uživatele a musí být vybaveny přístupovým bodem budovy.  

(2)Požadavek na vybavení budovy fyzickou infrastrukturou uvnitř 

budovy podle odstavce 1 platí obdobně pro významné renovace 

budovy a pro víceúčelové budovy, u kterých je více než polovina 

jejich podlahové plochy užívána k účelům uvedeným v odstavci 1. 

PT  

  194/2017 § 22 odst. 2 (2) Povinnosti stanovené v § 15 odst. 1 se nevztahují na budovy 

a významné renovace budovy, pro které byla žádost o povolení 
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podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

  9936    1. 

Článek 8 odst. 3 Budovy vybavené v souladu s tímto článkem jsou způsobilé ke 

získání dobrovolného označení „připraveno pro širokopásmové 

připojení“ v těch členských státech, které se pro zavedení 

takového označení rozhodly. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 8 odst. 4 Členské státy mohou pro určité kategorie budov, zejména budovy 

s jedním bytem, nebo významné renovace, stanovit výjimky z 

povinností stanovených v odstavcích 1 a 2, pokud je splnění těchto 

povinností nepřiměřené, například z hlediska nákladů pro 

jednotlivé vlastníky nebo společenství vlastníků nebo z hlediska 

druhů budov, jako jsou zvláštní kategorie památek, historické 

budovy, rekreační obydlí, vojenské budovy či jiné budovy 

využívané pro účely národní bezpečnosti. Tyto výjimky se řádně 

odůvodní. Zúčastněným stranám je poskytnuta příležitost vyjádřit 

se v přiměřené lhůtě k návrhům výjimek. Každá taková výjimka 

se oznámí Komisi. 

194/2017 § 15 odst. 3 (3) Požadavek na vybavení fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy 

podle odstavce 1 neplatí pro  

a) nemovité kulturní památky a budovy umístěné v památkové 

rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité 

kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové 

rezervace nebo památkové zóny5), u kterých mohou být splněním 

takového požadavku dotčeny zájmy státní památkové péče na jejich 

ochraně, 

b) budovy pro bydlení s méně než dvěma byty a 

c) budovy důležité pro obranu nebo bezpečnost státu6). 

___________________ 
5) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů. 
6) § 16 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

PT  

  9936    1. 

Článek 9 odst. 1 Členské státy zajistí, aby s výhradou odst. 3 prvního pododstavce 

měl každý poskytovatel veřejných komunikačních sítí právo 

zavést na vlastní náklady až k přístupovému bodu svou síť. 

194/2017 § 13 odst. 2 (2) Pokud je při zavádění nové vysokorychlostní sítě elektronických 

komunikací uvnitř budovy technicky nemožné nebo ekonomicky 
neefektivní vybudování nové fyzické infrastruktury uvnitř budovy, 

má oprávněná osoba právo na přístup ke kterékoli stávající fyzické 

infrastruktuře uvnitř budovy nebo k přístupovému bodu budovy. 

PT  

Článek 9 odst. 2 Členské státy zajistí, aby s výhradou odst. 3 prvního pododstavce 

měl každý poskytovatel veřejných komunikačních sítí právo na 

přístup ke kterékoli existující fyzické infrastruktuře uvnitř budovy 

za účelem budování vysokorychlostní sítě elektronických 

komunikací, pokud je duplikace technicky nemožná nebo 

ekonomicky neefektivní. 

194/2017 § 13 odst. 2 (2) Pokud je při zavádění nové vysokorychlostní sítě elektronických 

komunikací uvnitř budovy technicky nemožné nebo ekonomicky 

neefektivní vybudování nové fyzické infrastruktury uvnitř budovy, 

má oprávněná osoba právo na přístup ke kterékoli stávající fyzické 

infrastruktuře uvnitř budovy nebo k přístupovému bodu budovy. 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               ST 32014L0061.doc      str. 17 z 21   

Celex: 32014L0061 Lhůta pro implementaci 1.1.2016 Úřední věstník                     L 155 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tomáš Frélich, 14. července 2017 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na 

budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Mgr. Luděk Schneider, 14. 

července 2017 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Článek 9 odst. 3 Členské státy zajistí, aby kterýkoliv držitel práva k užívání 

přístupového bodu a fyzické infrastruktury uvnitř budovy splňoval 

veškeré odůvodněné žádosti o přístup od poskytovatelů veřejných 

komunikačních sítí za spravedlivých a nediskriminačních 

podmínek, včetně ceny, je-li to na místě. 

Pokud není dohody o přístupu uvedené v odstavci 1 nebo 2 

dosaženo do dvou měsíců od obdržení formální žádosti o přístup, 

členské státy zajistí, aby každá strana měla právo předložit věc 

příslušnému vnitrostátnímu orgánu pro řešení sporů, aby posoudil 

dodržení požadavků stanovených v uvedených odstavcích. 

Vnitrostátní orgán pro řešení sporů plně zohlední zásadu 

proporcionality a vydá závazné rozhodnutí k vyřešení sporu v 

nejkratší možné době a v každém případě do dvou měsíců, s 

výjimkou mimořádných okolností, aniž je dotčena možnost 

kterékoli ze stran předložit věc soudu. 

194/2017 § 14 odst. 1 
až 3 

(1) Povinná osoba umožní přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř 

budovy nebo k přístupovému bodu budovy pro účely zavedení 

vysokorychlostní sítě elektronických komunikací oprávněné osobě 

na základě její odůvodněné žádosti, a to za spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních podmínek včetně ceny za použití 

stávající fyzické infrastruktury uvnitř budovy nebo přístupového 

bodu budovy, nejsou-li dány důvody pro odmítnutí žádosti podle 

§ 5  odst. 1 nebo § 5 odst. 2 písm. a) až e), anebo neobsahuje-li 
žádost náležitosti podle odstavce 2. 

(2) Žádost o přístup musí být písemná. Přílohou žádosti musí být 

návrh na uzavření smlouvy o přístupu k fyzické infrastruktuře uvnitř 

budovy, která vymezí fyzickou infrastrukturu uvnitř budovy, ke 

které oprávněná osoba žádá přístup, podmínky požadovaného 

přístupu, cenu za přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy, 

práva a povinnosti povinné osoby a oprávněné osoby týkající se 

trvalého umístění prvku vysokorychlostní sítě elektronických 

komunikací ve fyzické infrastruktuře uvnitř budovy a dále návrh 

projektu a časový průběh jeho provedení. 

(3) Byla-li žádost odmítnuta nebo nebyla-li do 2 měsíců ode dne 

doručení žádosti povinné osobě uzavřena smlouva o přístupu k 

fyzické infrastruktuře uvnitř budovy, má oprávněná osoba nebo 

povinná osoba právo předložit věc k rozhodnutí Úřadu. 

PT  

  194/2017 § 17 odst. 4 

písm. b) 
(4) Úřad projedná věc bez zbytečného odkladu a rozhodne o 

povinnosti uzavřít smlouvu, nebo poskytnout údaje anebo návrh na 

rozhodnutí sporu zamítne. Pokud nelze věc projednat bez 

zbytečného odkladu, rozhodne Úřad 

b) o sporu o průzkum na místě, o sporu o koordinaci stavebních 

prací, o sporu o přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy a o 

stanovení povinnosti poskytnout soubor minimálních údajů a údaje o 
stavebních pracích do 2 měsíců. 

  

Článek 9 odst. 4 Členské státy mohou udělit výjimky z ustanovení v odstavcích 1 

až 3 pro budovy, v nichž je přístup k existující síti, která končí v 

místě koncového uživatele a je vhodná k poskytování 

vysokorychlostní služeb elektronických komunikací, zajištěn za 

objektivních, transparentních, přiměřených a nediskriminačních 

podmínek. 

194/2017 § 14 odst. 1 (1) Povinná osoba umožní přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř 

budovy nebo k přístupovému bodu budovy pro účely zavedení 

vysokorychlostní sítě elektronických komunikací oprávněné osobě 

na základě její odůvodněné žádosti, a to za spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních podmínek včetně ceny za použití 

stávající fyzické infrastruktury uvnitř budovy nebo přístupového 

bodu budovy, nejsou-li dány důvody pro odmítnutí žádosti podle 

§ 5  odst. 1 nebo § 5 odst. 2 písm. a) až e), anebo neobsahuje-li 

PT  
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Celex: 32014L0061 Lhůta pro implementaci 1.1.2016 Úřední věstník                     L 155 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tomáš Frélich, 14. července 2017 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na 

budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Mgr. Luděk Schneider, 14. 

července 2017 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

žádost náležitosti podle odstavce 2. 

  194/2017 § 5 odst. 2 

písm. e) 
(2)Povinná osoba může žádost o přístup k fyzické infrastruktuře 

odmítnout z důvodu 

e) dostupnosti jiných možností přístupu k fyzické infrastruktuře za 

spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek 

vhodných k zavádění vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací, například prostřednictvím velkoobchodní nabídky 

služeb povinné osoby, nebo 

  

Článek 9 odst. 5 Pokud infrastruktura uvnitř budovy, připravená pro 

vysokorychlostní připojení, neexistuje, členské státy zajistí, aby 

měl každý poskytovatel veřejných komunikačních sítí právo 

ukončit svou síť v prostorách účastníka, pokud s tím tento účastník 

souhlasí a pokud se tak minimalizuje dopad na soukromý majetek 

třetích stran. 

194/2017 § 13 odst. 1 (1) Oprávněná osoba má právo ukončit svou vysokorychlostní síť 

elektronických komunikací v prostorách koncového uživatele, pokud 

infrastruktura uvnitř budovy umožňující připojení o rychlosti 

nejméně 30 Mb/s neexistuje a pokud s tím koncový uživatel 

souhlasí. 

PT  

Článek 9 odst. 6 Tímto článkem není dotčeno vlastnické právo vlastníka 

přístupového bodu nebo fyzické infrastruktury uvnitř budovy v 

případě, že držitel práva k užívání této infrastruktury nebo 

přístupového bodu není jejich vlastníkem, ani vlastnické právo 

jakýchkoliv třetích stran, jako jsou vlastníci pozemků a vlastníci 

budov. 

Členské státy mohou stanovit pravidla pro odpovídající finanční 

náhradu pro osoby, jimž vznikla uplatňováním práv stanovených v 

tomto článku škoda. 

194/2017 § 5 odst. 2 

písm. b) 
b) právní překážky dostupnosti fyzické infrastruktury k zavedení 

prvku vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, 
PT  

Článek 10 odst. 1 Členské státy zajistí, aby každý z úkolů svěřených vnitrostátnímu 

orgánu pro řešení sporů byl prováděn jedním nebo několika 

příslušnými orgány. 

194/2017 § 3 odst. 1 (1) Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) je jednotným 

informačním místem. 
PT  

Článek 10 odst. 2 Vnitrostátní orgán pro řešení sporů určený členským státem podle 

odstavce 1 musí být právně samostatný a funkčně nezávislý na 

kterémkoliv provozovateli sítě. Členské státy mohou umožnit 

vnitrostátnímu orgánu pro řešení sporů účtovat poplatky na 

pokrytí nákladů souvisejících s plněním úkolů, které mu byly 

svěřeny. 

127/2005 § 3 odst. 1 (1) Zřizuje se Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako 

ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených 

tímto zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro 

podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních 

služeb.2) 

______________ 
2) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých 

zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

PT  

  194/2017 § 24 bod 2 2. V části VIII položka 114 zní:   
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Celex: 32014L0061 Lhůta pro implementaci 1.1.2016 Úřední věstník                     L 155 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tomáš Frélich, 14. července 2017 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na 

budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Mgr. Luděk Schneider, 14. 

července 2017 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

„Položka 114 

a) Podání návrhu na rozhodnutí podle § 7 odst. 4, § 9 odst. 3, § 12 

odst. 4 a 14 odst. 3 zákona o opatřeních ke snížení nákladů na 

zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 
       
  2 000   Kč 

b) Podání návrhu na rozhodnutí podle § 5 odst. 5 a § 10 odst. 6 

zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací  10 000   
Kč“. 

Článek 10 odst. 3 Členské státy vyžadují, aby všechny strany s vnitrostátním 

orgánem pro řešení sporů plně spolupracovaly. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 10 odst. 4 Členské státy jmenují jeden nebo více příslušných orgánů na 

celostátní, regionální nebo místní úrovni pro výkon funkcí 

jednotného informačního místa uvedených v článcích 4, 6 a 7. S 

cílem pokrýt náklady na plnění těchto funkcí členské státy mohou 

umožnit účtování poplatků za užívání jednotných informačních 

míst. 

194/2017 § 3 odst. 1 (1) Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) je jednotným 

informačním místem. 
PT  

Článek 10 odst. 5 Členské státy oznámí Komisi totožnost každého příslušného 

orgánu v souladu s tímto článkem k plnění funkce podle této 

směrnice do 1. července 2016 a veškeré jejich změny předtím, než 

takové určení nebo změna vstoupí v platnost. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 10 odst. 6 Proti veškerým rozhodnutím přijatým příslušnými orgány 

uvedenými v tomto článku se lze odvolat k soudu v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 11 Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení 

vnitrostátních opatření přijatých podle této směrnice a přijmou 

veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich provádění. 

Stanovené sankce musejí být vhodné, účinné, přiměřené a 

odrazující. 

194/2017 § 19 (1) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že neinformuje 

oprávněnou osobu o důvodech odmítnutí žádosti podle § 5 odst. 4, § 

7 odst. 3, § 9 odst. 2, § 10 odst. 5 nebo § 12 odst. 3. 

(2) Oprávněná osoba se dopustí přestupku tím, že nezajistí ochranu 

údajů podle § 16. 

(3) Za přestupek podle odstavce 1 a 2 lze uložit pokutu do 200 000 

Kč. 

PT  

  194/2017 § 20 odst. 2 (2) Sazba pokuty za přestupek podle tohoto zákona se zvyšuje na 

dvojnásobek, jestliže je spáchán opakovaně. Přestupek je spáchán 

opakovaně, pokud ode dne, kdy rozhodnutí o obdobném přestupku 
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Celex: 32014L0061 Lhůta pro implementaci 1.1.2016 Úřední věstník                     L 155 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tomáš Frélich, 14. července 2017 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na 

budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Mgr. Luděk Schneider, 14. 

července 2017 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

nabylo právní moci, neuplynuly 2 roky. 

  194/2017 § 21 (1) Úřad vymáhá ukládáním donucovacích pokut splnění povinností 

uložených rozhodnutím Úřadu podle tohoto zákona. 

(2) Výše jednotlivé donucovací pokuty ukládané 

a) fyzické osobě nesmí přesáhnout 100 000 Kč, 

b) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě nesmí přesáhnout 

1 000 000 Kč. 

  

Článek 12 Komise podá do 1. července 2018 zprávu o provádění této 

směrnice Evropskému parlamentu a Radě. Zpráva obsahuje 

shrnutí dopadu opatření stanovených touto směrnicí a posouzení 

pokroku při plnění jejích cílů, včetně toho, zda a jak by mohla 

směrnice více přispět k dosažení ambicióznějších cílů v oblasti 

širokopásmového připojení než těch, jež jsou stanoveny v 

Digitální agendě. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 13 Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy 

nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2016. 

Uvědomí o nich Komisi. 

Použijí tyto předpisy ode dne 1. července 2016. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na 

tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich 

úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 14 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

 
 
 
 
 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 

č 
Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost 

předpisu 
1.  127/2005 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 1.5.2005 
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2.  183/2006 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2006 
3.  350/2012 Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související 

zákony 
1.1.2013 

4.  91/2016 Zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

některé další zákony 
15.4.2016 

5.  298/2016 Zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

19.9.2016 

6.  500/2004 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 1.1.2006 
7.  150/2002 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 1.1.2003 
8.  194/2017 Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů 25.7.2017 
 
2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 
přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1. 9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 24.06.2019 28.05.2020 01.07.2023 
       
       
       
       
 

 
3. Poznámky  

Poř.č. Text poznámky 
1. Ustanovení § 15 bude vypuštěno a zapracováno do nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu, která nabude účinnosti 1. července 2023, příprava vyhlášky dosud nebyla zahájena. 
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Celex: 32014L0087 Lhůta pro implementaci 15.08.2017 Úřední věstník                     L 219/42 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 08. 07. 2020 
Název: SMĚRNICE RADY 2014/87/EURATOM ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se 

stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 08. 07. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Čl. 1 odst. 1 Směrnice 2009/71/Euratom se mění takto: 
1) Nadpis kapitoly 1 se nahrazuje tímto: 
„CÍLE, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE“. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Změna nadpisu kapitoly směrnice, tedy úprava legislativně-technického 

charakteru, nevyžaduje transpozici do právního řádu ČR. 

NT  

Čl.1 odst.2 

písm.a) (čl.2 

odst.1) 

2) Článek 2 se mění takto: 
 a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 
„1.   Tato směrnice se vztahuje na každé civilní jaderné zařízení 

podléhající povolení.“; 

263/2016  §1 písm. a) (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropského 

společenství pro atomovou energii (dále jen "Euratom") 1) a Evropské 

unie 2), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Euratomu 3) a 

Evropské unie 4) a upravuje 
a) podmínky mírového využívání jaderné energie, 
 

PT  

  263/2016 §1 písm.i) (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropského 

společenství pro atomovou energii (dále jen "Euratom") 1) a Evropské 

unie 2), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Euratomu 3) a 

Evropské unie 4) a upravuje 
i) výkon státní správy v oblasti mírového využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření. 
 

  

  263/2016 §3 odst.2 

písm.e) 
(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
e) jaderným zařízením 
1. stavba nebo provozní celek, jehož součástí je jaderný reaktor 

využívající štěpnou řetězovou reakci nebo jinou řetězovou jadernou 

reakci, 
2. sklad vyhořelého jaderného paliva, 
3. sklad čerstvého jaderného paliva, pokud není součástí jiného 

jaderného zařízení, 
4. obohacovací závod, závod na výrobu jaderného paliva nebo závod na 

přepracování vyhořelého jaderného paliva, 
5. sklad radioaktivního odpadu, s výjimkou zařízení pro skladování 

radioaktivních odpadů, které je součástí jiného jaderného zařízení nebo 

jiného pracoviště, kde se vykonává radiační činnost, 
6. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložiště obsahujícího 

výlučně přírodní radionuklidy, 
 

  

  263/2016 §4 odst.2 

písm.b) 
(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
b) činností související s využíváním jaderné energie 
1. projektování, umísťování, výstavba, uvádění do provozu, provoz, 

provádění změny nebo vyřazování z provozu jaderného zařízení, 
2. navrhování, výroba, montáž, údržba, opravy a ověřování systémů 

jaderného zařízení nebo jejich součástí včetně materiálu k jejich výrobě, 
3. navrhování, výroba, údržba, opravy a ověřování obalového souboru 

pro přepravy, skladování nebo ukládání štěpných látek nebo 

radioaktivních látek, 
4. nakládání s jadernou položkou a provádění výzkumu a vývoje 

souvisejícího s jadernou položkou, 
5. přeprava radioaktivní nebo štěpné látky, 
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Celex: 32014L0087 Lhůta pro implementaci 15.08.2017 Úřední věstník                     L 219/42 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 08. 07. 2020 
Název: SMĚRNICE RADY 2014/87/EURATOM ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se 

stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 08. 07. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

6. uzavření úložiště radioaktivního odpadu, 
c) činností zvláště důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti činnost s 

přímým vlivem na jadernou bezpečnost vykonávaná v rámci řízení 

celého jaderného zařízení a jeho jednotlivých částí a při manipulaci s 

jaderným palivem. 
 

  263/2016  §9 odst. 1  (1) Povolení Úřadu je nutné k vykonávání těchto činností souvisejících s 

využíváním jaderné energie: 
a) umístění jaderného zařízení, 
b) výstavba jaderného zařízení, 
c) první fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
d) první energetické spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
e) uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru, 
f) provoz jaderného zařízení, 
g) jednotlivé etapy vyřazování z provozu jaderného zařízení a 
h) provedení změny ovlivňující jadernou bezpečnost, technickou 

bezpečnost a fyzickou ochranu jaderného zařízení. 

  

Čl.1 odst.2 

písm.b) (čl.2 

odst.3) 

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto: 
„3.   Tato směrnice doplňuje základní standardy uvedené v článku 30 

Smlouvy, pokud jde o jadernou bezpečnost jaderných zařízení, a 

nedotýká se stávajících právních předpisů Společenství týkajících se 

ochrany zdraví pracovníků a obyvatelstva před nebezpečím ionizujícího 

záření, zvláště pak směrnice Rady 2013/59/Euratom. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Ustanovení má deklaratorní charakter a nemá žádné bezprostřední 

dopady do práv fyzických nebo právnických osob, ani do kompetencí 

orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem veřejné správy. 

NT  

Čl.1 odst.3 
písm.a)(čl. 3 odst. 
1 písm. a)) 
 
 

3) Článek 3 se mění takto: 
a) v bodě 1 se písmeno a) nahrazuje tímto: 
„a) jaderná elektrárna, obohacovací závod, závod na výrobu jaderného 

paliva, závod na přepracování, výzkumný reaktor, sklad vyhořelého 

paliva; a“; 

263/2016 §3 odst.2 
písm.e) bod 
1 

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
e) jaderným zařízením 
1. stavba nebo provozní celek, jehož součástí je jaderný reaktor 

využívající štěpnou řetězovou reakci nebo jinou řetězovou jadernou 

reakci, 
 

PT  

  263/2016 §3 odst.2 

písm.e) bod 

2 

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
e) jaderným zařízením 
2. sklad vyhořelého jaderného paliva, 
 

  

  263/2016 §3 odst.2 

písm.e) bod 

4 

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
e) jaderným zařízením 
4. obohacovací závod, závod na výrobu jaderného paliva nebo závod na 

přepracování vyhořelého jaderného paliva, 

  

Čl.1 odst.3 

písm.b) (čl.3 

odst.6) 

b) doplňují se nové body, které znějí: 
„6) ‚havárií‘ jakákoliv nezamýšlená událost, jejíž důsledky či 

potenciální důsledky jsou z hlediska radiační ochrany či jaderné 

bezpečnosti významné; 

263/2016  
 

§4 odst.1 

písm.d) 
d) radiační havárií radiační mimořádná událost nezvládnutelná silami a 

prostředky obsluhy nebo pracovníků vykonávajících práci v aktuální 

směně osoby, při jejíž činnosti radiační mimořádná událost vznikla, 
nebo vzniklá v důsledku nálezu, zneužití nebo ztráty radionuklidového 

zdroje, která vyžaduje zavedení neodkladných ochranných opatření pro 

obyvatelstvo, 

PT  

Čl.1 odst.3 7) ‚nehodou‘ jakákoliv nezamýšlená událost, jejíž důsledky či 263/2016  §4 odst.1 c) radiační nehodou radiační mimořádná událost nezvládnutelná silami a PT  
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Poznámka 

 

písm.b) (čl.3 

odst.7) 
potenciální důsledky nejsou z hlediska radiační ochrany či jaderné 

bezpečnosti zanedbatelné; 
 písm.c) prostředky obsluhy nebo pracovníků vykonávajících práci v aktuální 

směně osoby, při jejíž činnosti radiační mimořádná událost vznikla, 

nebo vzniklá v důsledku nálezu, zneužití nebo ztráty radionuklidového 

zdroje, která nevyžaduje zavedení neodkladných ochranných opatření 

pro obyvatelstvo, 
Čl.1 odst.3 

písm.b) (čl.3 

odst.8) 

8) ‚abnormálním provozem‘ provozní proces odchylný od normálního 

provozu, který může nastat alespoň jednou během životního cyklu 

jaderného zařízení, který však s ohledem na příslušná projektová 

opatření nezpůsobuje žádné významné poškození částí důležitých z 

hlediska bezpečnosti ani nevede ke vzniku podmínek pro havárii; 

329/2017 §2 písm.e) Pro účely této vyhlášky se rozumí 
e) abnormálním provozem stav jaderného zařízení odchylující se od 

normálního provozu, který nevede k závažnému poškození systémů, 

konstrukcí nebo komponent s vlivem na jadernou bezpečnost a po 

kterém je jaderné zařízení bez opravy schopno normálního provozu, 

PT  

Čl.1 odst. 3 

písm.b) (čl.3 

odst.9)  

9) ‚projektovými východisky‘ soubor situací a událostí, jež jsou podle 

stanovených kritérií explicitně zohledněny v projektu jaderného zařízení, 

včetně jeho modernizace, a to tak, aby jim dotčené zařízení dokázalo 

odolat, aniž by plánovaným provozem bezpečnostních systémů došlo k 

překročení povolených limitů; 

263/2016 §43 písm.e) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
e) projektovými východisky soubor údajů charakterizujících funkce, 

které jsou zajišťovány systémy, konstrukcemi a komponentami 

jaderného zařízení při vnitřních a vnějších hrozbách a událostech, a 

hodnoty nebo rozsahy hodnot řídících parametrů jaderného zařízení, 

které jsou užívány při projektování jaderného zařízení, 

PT  

Čl.1 odst.3 písm. 

b) (čl.3 odst.10) 
10) ,projektovou havárií‘ havarijní situace, proti nimž je jaderné zařízení 

podle stanovených projektových kritérií projektováno a při nichž 

poškození paliva, je-li to možné, a únik radioaktivních látek nepřekročí 

povolené limity; 

329/2017 §2 písm.g) Pro účely této vyhlášky se rozumí 
g) havarijními podmínkami stav jaderného zařízení, 
který není provozním stavem, 

PT  

  329/2017 §2 písm.h) Pro účely této vyhlášky se rozumí 
h) základní projektovou nehodou havarijní podmínky, při kterých 

správná funkce bezpečnostních systémů zajistí, že nedojde k překročení 
odpovídajících referenčních úrovní nebo limitů ozáření, 
 

  

  329/2017 §2 písm.j) Pro účely této vyhlášky se rozumí 
j) rozšířenými projektovými podmínkami havarijní podmínky vyvolané 

scénáři závažnějšími než základní projektová nehoda, které jsou 
zohledněny při projektování jaderného zařízení, 

  

Čl.1 odst.3 

písm.b) (čl.3 

odst.11),  

11) ‚závažnými situacemi‘ situace, jež jsou závažnější než situace 

týkající se projektových havárií; tyto situace mohou nastat 
vícenásobným selháním, jako je úplná ztráta všech úrovní 

bezpečnostního systému, nebo v důsledku mimořádně nepravděpodobné 

události.“ 

329/2017 §2 písm.k) k) těžkou havárií havarijní podmínky, při kterých dochází k vážnému 

poškození jaderného paliva, a to vážným poškozením a nezvratnou 

ztrátou struktury aktivní zóny jaderného reaktoru (dále jen „aktivní 

zóna“) nebo systému pro skladování jaderného paliva poškozením 

palivových souborů v důsledku tavení jaderného paliva, 

PT  

Čl.1 odst.4 
 

4) V kapitole 2 se za nadpis „POVINNOSTI“ vkládá nový nadpis, který 

zní: „ODDÍL 1 Obecné povinnosti“. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice 

Úprava nadpisu kapitoly směrnice, tedy úprava legislativně-technického 

charakteru, nevyžaduje transpozici do právního řádu ČR. 

NT  

Čl.1 odst.5 (čl.4 

odst.1 písm.a))  
5) V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 
„1.   Členské státy stanoví a udržují vnitrostátní legislativní, dozorný a 

organizační rámec (dále jen ‚vnitrostátní rámec‘) pro jadernou 
bezpečnost jaderných zařízení. Vnitrostátní rámec zejména stanoví: 
a) rozdělení odpovědností a koordinaci mezi příslušnými státními 

orgány; 

2/1969 ve 
znění 
272/1996 
517/2002 
250/2014 

§2 bod 7 
 
 
 
 

 (1) V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy: 
7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 
 
 
 
 

PT  

  2/1969 ve §20 Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy uvedené v části první   
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Poznámka 

 

znění 
118/1983 
70/2006 

 (dále jen "ministerstva") plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v 

zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech a úkoly 

vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních 

integračních seskupeních a mezinárodních organizacích, pokud jsou pro 

Českou republiku závazné. 
 

  2/1969 ve 
znění 
272/1996 

§22 
 

Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své 

působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení 

aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví a 

řešení stěžejních otázek, které předkládají vládě České republiky. O 

návrzích závažných opatření přiměřeným způsobem informují veřejnost. 
 

  

  2/1969 ve 
znění 
272/1996 

§24 
 

Ministerstva pečují o náležitou právní úpravu věcí patřících do 

působnosti České republiky; připravují návrhy zákonů a jiných právních 

předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, jakož i 

návrhy, jejichž přípravu jim vláda uložila; dbají o zachovávání 

zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle zákonů potřebná 

opatření k nápravě. 
 

  

  263/2016  
 

§207 odst.1 (1) Úřad je ústředním správním úřadem pro oblast využívání jaderné 

energie a ionizujícího záření. 
 

  

  263/2016  
 

§208 písm.a) Úřad 
a) vydává povolení k výkonu činností, provádí registrace činností a 

přijímá ohlášení činností, 
 

  

  263/2016 §208 písm.c) Úřad 
c) uděluje oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska 
jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, 
 

  

  263/2016 §208 

písm.d) 
 

Úřad 
d) schvaluje dokumentaci k povolované činnosti, 
 

  

  263/2016 §208 písm.e) 
 

Úřad 
e) stanovuje zónu havarijního plánování, 
 

  

  263/2016 §208 

písm.h),  
 

Úřad 
h) vede seznamy a rejstříky v oblasti mírového využívání jaderné 

energie a ionizujícího záření včetně seznamů a rejstříků v souladu s 

mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, 
 

  

  263/2016 §208 písm.i) Úřad 
i) stanoví projektovou základní hrozbu, 
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Poznámka 

 

  263/2016 §208 

písm.k) 
Úřad 
k) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oboru své působnosti, v oboru své 

působnosti poskytuje informace Mezinárodní agentuře pro atomovou 

energii, Evropské komisi a dalším orgánům Evropské unie a Euratomu a 
zajišťuje plnění dalších povinností vyplývajících z předpisů Evropské 

unie a Euratomu týkajících se zejména vnitrostátního a mezinárodního 

hodnocení státní správy v oblasti jaderné bezpečnosti jaderných zařízení 

a nakládání s jaderným materiálem a vysokoaktivním zdrojem, 

  

  263/2016 §209 písm.j) Úřad 
j) zajišťuje neprodlené pozvání mise k provedení mezinárodního 

vzájemného hodnocení v případě radiační havárie vzniklé na území 

České republiky, jež má za následek zavedení ochranných opatření vně 

areálu jaderného zařízení, 
 

  

  263/2016  
 

§200 odst.1 (1) Úřad vykonává kontrolu dodržování tohoto zákona, právních 

předpisů vydaných k jeho provedení a závazků plynoucích z 

mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, pokud se 

vztahují k mírovému využívání jaderné energie a ionizujícího záření, 

naplňování rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona a plnění 

povinností stanovených zákonem o metrologii v případě měřidel 

určených nebo používaných pro měření ionizujícího záření a 

radioaktivních látek.  

  

Čl.1 odst.5 (čl.4 

odst.1 písm.b)) 
b) vnitrostátní požadavky v oblasti jaderné bezpečnosti vztahující se na 

všechny fáze životního cyklu jaderných zařízení; 
2/1969 ve 
znění 
272/1996 

§24 
 

Ministerstva pečují o náležitou právní úpravu věcí patřících do 

působnosti České republiky; připravují návrhy zákonů a jiných právních 

předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, jakož i 

návrhy, jejichž přípravu jim vláda uložila; dbají o zachovávání 

zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle zákonů potřebná 

opatření k nápravě. 
 

PT  

  263/2016  §44 (1) Při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie musí být v 

souladu s principem odstupňovaného přístupu určeny bezpečnostní 

funkce a rozděleny do 3 kategorií. 
(2) Při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie musí být 

vybrané zařízení pro účely zajištění odstupňovaného přístupu při 

zajišťování jeho kvality zařazeno do bezpečnostní třídy 1 až 3 podle 

bezpečnostních funkcí, k jejichž plnění přispívá. 
(3) Pro účely využití systému zpětné vazby při činnostech souvisejících 

s využíváním jaderné energie se provozní událost podle jejího vlivu na 

jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení zařazuje do kategorie významná nebo méně významná. 
(4) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) výčet bezpečnostních funkcí, které musí jaderné zařízení plnit, a jejich 

rozdělení do kategorií podle významu pro jadernou bezpečnost, 
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b) bezpečnostní třídy a kritéria pro zařazení vybraných zařízení do 

těchto tříd, 
c) kritéria pro zařazení provozní události do kategorie. 
 

  263/2016 §45 (1) Jaderná bezpečnost, radiační ochrana, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení jaderného zařízení 

musí být během životního cyklu jaderného zařízení zajištěny ochranou 

do hloubky. 
(2) Jaderné zařízení s jaderným reaktorem musí od zahájení výstavby až 

do vyřazení z provozu 
a) umožňovat v případě potřeby okamžitě a bezpečně odstavit jaderný 

reaktor a udržovat jej v podkritickém stavu, 
b) zabránit nekontrolovanému rozvoji štěpné řetězové reakce, 
c) fyzikálně znemožnit vznik kritického a nadkritického stavu mimo 

vnitřní prostor jaderného reaktoru, 
d) zajišťovat odvod tepla vytvářeného jaderným palivem a 

technologickými systémy a 
e) zajistit stínění a zabránit úniku radioaktivní látky a šíření ionizujícího 

záření do životního prostředí. 
(3) Jaderné zařízení bez jaderného reaktoru musí od zahájení výstavby 

až do vyřazení z provozu nebo do doby stanovené v dokumentaci pro 

povolovanou činnost v případě úložiště radioaktivního odpadu 
a) fyzikálně znemožnit vznik kritického a nadkritického stavu, 
b) zajišťovat odvod vytvářeného tepla a 
c) zajistit stínění a zabránit úniku radioaktivní látky a šíření ionizujícího 

záření do životního prostředí. 
(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob zajištění ochrany do 

hloubky. 
 

  

  263/2016 §46 (1) Jaderné zařízení musí být projektováno tak, aby po celou dobu jeho 

životního cyklu byla zajištěna jaderná bezpečnost, radiační ochrana, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, 

zabezpečení a nešíření jaderných zbraní. 
(2) Projekt jaderného zařízení musí 
a) zajistit plnění bezpečnostních cílů, 
b) zajistit plnění principů bezpečného využívání jaderné energie, 
c) zajistit plnění bezpečnostních funkcí v souladu s jejich kategorizací, 
d) zajistit plnění požadavků na uplatnění ochrany do hloubky, 
e) zajistit odolnost a ochranu jaderného zařízení proti nebezpečí 

plynoucímu z vlastností území k umístění jaderného zařízení a z 

vnějších vlivů, 
f) stanovit požadavky na rozsah a způsob vyhodnocování odolnosti a 

ochrany podle písmene e), 
g) zajistit prevenci, odolnost a ochranu jaderného zařízení před vnitřními 
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vlivy, 
h) stanovit požadavky na rozsah a způsob vyhodnocování prevence, 

odolnosti a ochrany podle písmene g), 
i) stanovit požadavky na vybraná zařízení z hlediska bezpečnostních 

funkcí, k jejichž plnění přispívají, 
j) zařadit vybraná zařízení do bezpečnostních tříd, 
k) zajistit plnění požadavků na technické prostředky k zajištění radiační 

ochrany, 
l) zajistit plnění požadavků na zvládání radiační mimořádné události a 
m) zajistit plnění požadavků na zabezpečení. 
(3) Při projektování jaderného zařízení musí být stanovena projektová 

východiska a použity ověřené metody, postupy a technologie. 
(4) Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na technické 

postupy a organizační opatření pro výstavbu jaderného zařízení, první 

fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, první 

energetické spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, uvádění 

do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru, provoz jaderného 

zařízení, vyřazování z provozu jaderného zařízení a pro uzavření 

úložiště radioaktivního odpadu, jde-li o úložiště radioaktivního odpadu. 
(5) Projektování jaderného zařízení musí zahrnovat hodnocení souladu 

projektu s požadavky podle odstavců 1 až 4. 
(6) Změna jaderného zařízení, včetně změny stavebních a 

technologických částí, parametrů médií a technických postupů, musí být 

před svým provedením projektována v souladu s odstavci 1 až 4 a 

dokumentována v projektové dokumentaci této změny. Změna jaderného 

zařízení musí být po svém provedení zapracována do dokumentace 

skutečného stavu jaderného zařízení. 
(7) Dokumentace skutečného stavu jaderného zařízení musí být po celou 

dobu životního cyklu jaderného zařízení udržována v souladu se 

skutečným stavem jaderného zařízení. Provádění hodnocení souladu 

projektu s požadavky podle odstavců 1 až 4 musí být dokumentováno. 
 
(8) Prováděcí právní předpis stanoví obsah požadavků na projekt 

jaderného zařízení podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a), b), e), g), i), k), 

l) a m) a odstavce 3. 
 

  263/2016 §47 (1) Území k umístění jaderného zařízení musí být posouzeno z hlediska 
a) jeho vlastností způsobilých ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační 

ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení během životního cyklu 

jaderného zařízení a 
b) dopadu jaderného zařízení na jednotlivce, obyvatelstvo, společnost a 

životní prostředí. 
(2) Umístění jaderného zařízení je zakázáno v území, jehož vlastnosti 
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podle odstavce 1 písm. a) snižují požadovanou úroveň jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 

během životního cyklu jaderného zařízení natolik, že z hlediska stávající 

úrovně vědy a techniky není možná náprava formou technického nebo 

administrativního opatření. 
(3) Před umístěním jaderného zařízení musí být proveden základní 

průzkum území k umístění jaderného zařízení z hlediska monitorování 

radiační situace měřením a vyhodnocením výchozího obsahu 

radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravního řetězce. 

Výsledky základního průzkumu musí být uchovány pro potřeby úplného 

vyřazení. 
(4) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) výčet vlastností území k umístění jaderného zařízení posuzovaných 

podle odstavce 1, 
b) charakteristiky vlastností území podle odstavce 1 písm. a), při jejichž 

dosažení je umístění jaderného zařízení zakázáno, 
c) požadavky na rozsah a způsob posuzování území k umístění 

jaderného zařízení. 
 

  263/2016 §48 (1) Během životního cyklu jaderného zařízení musí být pravidelně, 

systematicky, komplexně a ověřitelným způsobem prováděno hodnocení 

úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení (dále jen "hodnocení bezpečnosti") a jeho dokumentování. 
(2) Hodnocení bezpečnosti musí zahrnovat tyto typy hodnocení: 
a) deterministické hodnocení bezpečnosti, 
b) pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti v případě jaderného 

zařízení, které není výzkumným jaderným zařízením s jaderným 

reaktorem o tepelném výkonu nižším než 2 MW, skladem 

radioaktivního odpadu, skladem vyhořelého jaderného paliva nebo 

úložištěm radioaktivního odpadu, 
c) periodické hodnocení bezpečnosti, 
d) průběžné hodnocení bezpečnosti a 
e) zvláštní hodnocení bezpečnosti. 
(3) Zvláštní hodnocení bezpečnosti musí být provedeno 
a) před provedením změny při využívání jaderné energie, 
b) v případě radiační mimořádné události na jaderném zařízení nebo na 

jiném jaderném zařízení podobného typu, 
c) stanoví-li tak Úřad rozhodnutím v souladu s požadavky mezinárodní 

smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo předpisu Euratomu, 

nebo 
d) při podezření na snížení úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 

ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 
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Poznámka 

 

radiační mimořádné události a zabezpečení. 
(4) Hodnocení bezpečnosti musí být využíváno k hodnocení 

významných informací o riziku využívání jaderné energie a k přijetí 

takových opatření, aby se předešlo snížení úrovně jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 
(5) Hodnocením bezpečnosti musí být ověřeno, zda jsou zavedena 

opatření pro předcházení vzniku havarijních podmínek a ke zmírňování 

jejich následků včetně ochrany do hloubky. 
(6) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) pravidla provádění hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů 

hodnocení a lhůty, v nichž jsou prováděny, 
b) způsob dokumentování hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů 

hodnocení a obsah dokumentace hodnocení bezpečnosti a jednotlivých 

typů hodnocení, 
c) způsob využití hodnocení bezpečnosti. 
 

  263/2016 §50 (1) Držitel povolení k výstavbě jaderného zařízení je povinen 
a) zajistit, aby nedošlo ke snížení již dosažené úrovně jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 

jiného jaderného zařízení nacházejícího se na území, v němž je umístěno 

jaderné zařízení ve výstavbě, a 
b) provádět zkoušení jaderného zařízení a jeho částí v průběhu výstavby 

jaderného zařízení v souladu s programy zkoušek a testů. 
(2) Držitel povolení k výstavbě jaderného zařízení s jaderným reaktorem 

je povinen v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a 

pracovníků na první fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným 

reaktorem 
a) provést neaktivní vyzkoušení jaderného zařízení bez jaderného paliva 

podle programu neaktivního vyzkoušení, 
b) zajistit a dokumentovat splnění kritérií úspěšnosti programu 

neaktivního vyzkoušení a 
c) ověřit a dokumentovat úplnost a připravenost všech systémů 

potřebných pro první fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným 

reaktorem. 
(3) Držitel povolení k výstavbě jaderného zařízení bez jaderného 

reaktoru je povinen v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení 

a pracovníků na aktivní vyzkoušení jaderného zařízení 
a) provést neaktivní vyzkoušení jaderného zařízení podle programu 

neaktivního vyzkoušení a 
b) zajistit a dokumentovat splnění kritérií úspěšnosti programu 

neaktivního vyzkoušení. 
(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob provádění neaktivního 
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vyzkoušení jaderného zařízení. 
 

  263/2016 §51 (1) Držitel povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení 

s jaderným reaktorem je povinen 
a) po zavezení jaderného paliva do jaderného reaktoru 
1. provést kontrolu zavezení jaderného paliva do jaderného reaktoru a 
2. ověřit neutronově-fyzikální vlastnosti aktivní zóny jaderného reaktoru 

a související bezpečnostní funkce, 
b) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků na 

první energetické spouštění jaderného zařízení 
1. zajistit, ověřit a dokumentovat úspěšné provedení zkoušek prvního 

fyzikálního spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
2. zajistit a dokumentovat splnění kritérií úspěšnosti prvního fyzikálního 

spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
3. ověřit a dokumentovat existenci a správnost dokumentace pro 

povolovanou činnost a vnitřních předpisů, včetně havarijních provozních 

předpisů a vnitřních předpisů zpracovaných podle vnitřního havarijního 

plánu, a 
4. ověřit zajištění radiační ochrany obyvatelstva v zóně havarijního 

plánování podle § 156 odst. 2 písm. c) až g). 
(2) Držitel povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení 

s jaderným reaktorem je povinen vytvářet rovnoměrně finanční rezervu 

na jeho vyřazování z provozu podle zákona o rezervách pro zjištění 

základu daně z příjmů, pokud odhad celkových nákladů na vyřazování z 

provozu ověřený Správou přesáhne 300 000 Kč, tak, aby peněžní 

prostředky vedené na vázaném účtu byly k dispozici pro potřeby 

přípravy a realizace vyřazování z provozu v potřebném čase a výši v 

souladu s Úřadem schváleným plánem vyřazování z provozu. 
(3) Držitel povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení 

s jaderným reaktorem je povinen ukládat peněžní prostředky ve výši 

rezervy podle odstavce 2 na vázaný účet u banky se sídlem v České 

republice nebo pobočky zahraniční banky na území České republiky, 

která má sídlo na území jiného členského státu Evropské unie; úroky z 
vázaného účtu se připisují na tento účet. Výnosy prostředků vázaného 

účtu jsou příjmem tohoto vázaného účtu. Rezerva je výdajem na 

dosažení, zajištění a udržení příjmu. 
(4) Povinnost tvorby rezervy na vyřazování z provozu se nevztahuje na 

organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, veřejné vysoké 

školy a organizační složky a příspěvkové organizace zřizované 

územními samosprávnými celky a na státní podnik, u kterého zakladatel 

vyhlásil útlum. 
(5) Peněžní prostředky vedené na vázaném účtu podle odstavce 3 lze 
použít pouze na přípravu a realizaci vyřazování z provozu po schválení 

Správou. 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

(6) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) způsob provedení prvního fyzikálního spouštění jaderného zařízení s 

jaderným reaktorem, 
b) rozsah a způsob dokumentování skutečností podle odstavce 1 písm. b) 

bodů 1 až 3, 
c) způsob stanovení rezervy na vyřazování z provozu. 
 

  263/2016 §52 (1) Držitel povolení k prvnímu energetickému spouštění jaderného 

zařízení s jaderným reaktorem je povinen 
a) ověřit a dokumentovat na různých výkonových hladinách projektové 

charakteristiky jaderného zařízení a jeho soulad s projektem jaderného 

zařízení, 
b) ověřit a dokumentovat schopnost stabilního a bezpečného provozu 

jaderného zařízení, 
c) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků k 

provozu 
1. zajistit, ověřit a dokumentovat úspěšné provedení zkoušek prvního 

energetického spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem a 

zkušebního provozu, 
2. zajistit a dokumentovat splnění kritérií úspěšnosti prvního 

energetického spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem a 

zkušebního provozu, 
3. ověřit a dokumentovat existenci a správnost dokumentace pro 

povolovanou činnost a vnitřních předpisů, včetně havarijních provozních 

předpisů a vnitřních předpisů zpracovaných podle vnitřního havarijního 

plánu, a 
4. ověřit zajištění radiační ochrany obyvatelstva v zóně havarijního 

plánování podle § 156 odst. 2 písm. c) až g) a 
d) vytvářet rezervu na vyřazování z provozu jaderného zařízení podle § 

51 odst. 2 až 4 a odstavce 6 písm. c) a peněžní prostředky rezervy použít 

pouze na přípravu a realizaci vyřazování z provozu a po schválení 

Správou. 
(2) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) způsob provedení prvního energetického spouštění jaderného zařízení 

s jaderným reaktorem, 
b) rozsah a způsob dokumentování skutečností podle odstavce 1 písm. a) 

a b) a písm. c) bodů 1 až 3. 
 

  

  263/2016 §53 (1) Držitel povolení k uvádění do provozu jaderného zařízení bez 

jaderného reaktoru je povinen 
a) před zahájením aktivního vyzkoušení 
1. provést a dokumentovat kontrolu připravenosti jaderného zařízení k 

této etapě, 
2. ověřit existenci a správnost programu a dílčích programů aktivního 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

vyzkoušení, limitů a podmínek, vnitřních předpisů včetně havarijních 

provozních předpisů a vnitřních předpisů zpracovaných podle vnitřního 

havarijního plánu a programu systému řízení a 
3. zajistit a ověřit celkovou připravenost jaderného zařízení a jeho 

pracovníků k aktivnímu vyzkoušení, 
b) provést aktivní vyzkoušení, 
c) zkušebním provozem ověřit a prokázat na reálných stavech budoucího 

provozu projektové charakteristiky jaderného zařízení a jeho soulad s 

projektem jaderného zařízení a 
d) vytvářet rezervu na vyřazování z provozu podle § 51 odst. 2 až 4 a 

odst. 6 písm. c) a peněžní prostředky rezervy použít pouze na přípravu a 

realizaci vyřazování z provozu a po schválení Správou. 
(2) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) pravidla zajištění jaderné bezpečnosti při uvádění do provozu 

jaderného zařízení bez jaderného reaktoru, 
b) rozsah a způsob dokumentování kontroly připravenosti jaderného 

zařízení k zahájení aktivního vyzkoušení. 
 
 

  263/2016 §54 (1) Držitel povolení k provozu jaderného zařízení je povinen 
a) průběžně zajišťovat, ověřovat a dokumentovat schopnost stabilního a 

bezpečného provozu jaderného zařízení, 
b) informovat Úřad o plánovaném ukončení provozu jaderného zařízení 

nejméně 2 roky před plánovaným ukončením provozu, 
c) vytvářet rezervu na vyřazování z provozu podle § 51 odst. 2 až 4 a 

odst. 6 písm. c) a peněžní prostředky rezervy použít pouze na přípravu a 

realizaci vyřazování z provozu a po schválení Správou, 
d) před přechodem jaderného zařízení do první etapy vyřazování z 

provozu vyvézt veškeré vyhořelé jaderné palivo, pokud je v jaderném 

zařízení umístěno, do jiného jaderného zařízení určeného k nakládání s 

jaderným palivem, 
e) v případě výzkumného jaderného zařízení provést dlouhodobé 

odstavení jaderného reaktoru, jsou-li dány důvody pro jeho dočasné 

nevyužívání, a 
f) zajistit vyřazování z provozu u jaderného zařízení nebo uzavření 

úložiště radioaktivního odpadu neprodleně po ukončení jeho provozu. 
(2) Držitel povolení k provozu jaderného zařízení je před uvedením 

jaderného reaktoru do kritického stavu povinen 
a) zajistit, aby systémy, konstrukce a komponenty nutné pro provoz 

jaderného zařízení byly v provozuschopném stavu pro zajištění 

spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s projektem jaderného 

zařízení, 
b) v případě odstavení z jiných příčin, nežli je výměna paliva v jaderném 

reaktoru, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

1. analyzovat a odstranit příčiny, které vedly k odstavení, a 
2. přijmout nápravná opatření zamezující opakování provozní události a 
c) zajistit a ověřit připravenost jaderného zařízení a pracovníků k 

opětovnému uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu a k dalšímu 

provozu. 
(3) Držitel povolení k provozu jaderného zařízení je po výměně paliva v 

jaderném reaktoru povinen 
a) splnit kritéria úspěšnosti prací a zkoušek vztahujících se k výměně 

paliva, 
b) provést kontrolu zavezení jaderného paliva do jaderného reaktoru, 
c) provést fyzikální spouštění podle vnitřních předpisů a doložit Úřadu 

splnění kritérií fyzikálního spouštění, 
d) při fyzikálním spouštění ověřit neutronově-fyzikální vlastnosti aktivní 

zóny jaderného reaktoru a související bezpečnostní funkce, 
e) zajistit a ověřit připravenost jaderného zařízení k energetickému 

spouštění jaderného zařízení, 
f) prokázat Úřadu připravenost jaderného zařízení a pracovníků k 

opětovnému uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po výměně 

jaderného paliva těmito dokumenty: 
1. informace o neutronově-fyzikálních vlastnostech aktivní zóny 

jaderného reaktoru, 
2. kartogram zavezení, 
3. prohlášení o aktualizaci vnitřních předpisů provedené na základě 

úprav při předchozím provozu jaderného zařízení, 
4. doklady a protokoly o vyzkoušení připravenosti zařízení důležitých z 

hlediska jaderné bezpečnosti, 
5. doklady a protokoly z provozních kontrol, 
6. doklady o splnění kritérií přijatelnosti, 
7. souhrnný doklad o výsledcích kontroly připravenosti jaderného 

zařízení a jeho pracovníků k dalšímu provozu, 
8. harmonogram dalšího provozu jaderného zařízení, včetně programu 

uvádění jaderného zařízení do opětovného provozu a programů 

fyzikálního a energetického spouštění jaderného zařízení a 
g) provést energetické spouštění jaderného zařízení. 
(4) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) pravidla pro průběžné zajišťování, ověřování a dokumentování 

schopnosti stabilního a bezpečného provozu jaderného zařízení, 
b) důvody dočasného nevyužívání jaderného reaktoru vedoucí k jeho 

dlouhodobému odstavení v případě výzkumného jaderného zařízení, 
c) způsob provedení dlouhodobého odstavení jaderného reaktoru v 

případě výzkumného jaderného zařízení, 
d) lhůty pro předložení dokumentace k opětovnému uvedení jaderného 

reaktoru do kritického stavu po výměně jaderného paliva Úřadu a 

požadavky na její obsah. 
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Poznámka 

 

 
  263/2016 §55 (1) Držitel povolení k vyřazování z provozu jaderného zařízení je 

povinen 
a) mít zaveden systém 
1. nakládání s radioaktivními odpady, 
2. monitorování, který zohledňuje změny jaderného zařízení v 

jednotlivých etapách vyřazování z provozu, 
3. kontrol, testování a údržby systémů, konstrukcí a komponent 

vyřazovaného jaderného zařízení, s důrazem na jejich dostupnost, 

funkčnost a spolehlivost v procesu vyřazování z provozu, a to i v období 

mezi jednotlivými etapami vyřazování z provozu, a 
4. sběru, vyhodnocení a uchovávání všech údajů nutných pro potřeby 

vyřazování z provozu včetně údajů o množství látek uvolněných do 

životního prostředí a radioaktivního odpadu skladovaného na území, v 

němž je jaderné zařízení umístěno, 
b) jednou ročně vypracovat a zaslat Úřadu hodnocení jednotlivých etap 

vyřazování z provozu včetně plnění časového harmonogramu, 
c) v případě postupného vyřazování zajistit využívání prvků pasivní 

bezpečnosti v období časové prodlevy mezi jednotlivými etapami 

vyřazování z provozu, 
d) zpracovat návrh čerpání prostředků rezervy na vyřazování z provozu 

v souladu se schváleným plánem vyřazování z provozu, 
e) peněžní prostředky rezervy na vyřazování z provozu použít pouze na 

přípravu a realizaci vyřazování z provozu a po schválení Správou, 
f) uchovávat údaje podle písmene a) bodu 4 po dobu 20 let od úplného 

vyřazení nebo vyřazení s omezením k použití k dalším činnostem 

souvisejícím s využíváním jaderné energie nebo činnostem v rámci 

expozičních situací (dále jen "ukončení vyřazování z provozu") a 
g) zakončit vyřazování z provozu jaderného zařízení, je-li úložištěm 

radioaktivního odpadu, uzavřením úložiště radioaktivního odpadu. 
(2) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah a způsob vyřazování z 

provozu a ukončení vyřazování z provozu jaderného zařízení. 
 

  

  263/2016 §236 Úřad vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 8 písm. a) a b), § 9 odst. 2 

písm. c), písm. j), odst. 4 písm. a) a b), § 17 odst. 3 písm. a) a b), § 18 

odst. 5, § 24 odst. 7, § 25 odst. 2 písm. a) až e), § 29 odst. 7 písm. a) až 

g), § 30 odst. 9 písm. a) a b), § 31 odst. 6 písm. a) až e), § 32 odst. 10 

písm. a) až c), § 33 odst. 8 písm. a) až c), § 44 odst. 4 písm. a) až c), § 

45 odst. 4, § 46 odst. 8, § 47 odst. 4 písm. a) až c), § 48 odst. 6 písm. a) 

až c), § 49 odst. 2 písm. a) až h), § 50 odst. 4, § 51 odst. 6 písm. a) a b), 

§ 52 odst. 2 písm. a) a b), § 53 odst. 2 písm. a) a b), § 54 odst. 4 písm. a) 

až d), § 55 odst. 2, § 56 odst. 2 písm. a) a b), § 57 odst. 3 písm. a) až c), 

§ 58 odst. 7 písm. a) až c), § 59 odst. 4 písm. a) a b), § 60 odst. 4 písm. 

a) a b), § 61 odst. 6 písm. a) až d), § 63 odst. 6, § 66 odst. 6 písm. a) až 
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Poznámka 

 

c), § 67 odst. 4, § 68 odst. 2 písm. a) až j), § 69 odst. 2 písm. a) až e), § 

70 odst. 2 písm. a) až c), § 71 odst. 2, § 72 odst. 5 písm. a) až e), § 73 

odst. 3 písm. a) až e), § 74 odst. 4 písm. a) až c), § 75 odst. 5 písm. a) až 

c), § 76 odst. 6, § 77 odst. 2 písm. a) až c), § 78 odst. 3 písm. a) až f), § 

79 odst. 9 písm. a) až d), § 81 odst. 3 písm. a) až d), § 82 odst. 4, § 83 

odst. 7, § 84 odst. 6 písm. a) a b), § 85 odst. 4, § 86 odst. 3 písm. a) až 

d), § 87 odst. 5 písm. a) až d), § 88 odst. 6, § 89 odst. 2, § 93 odst. 4 

písm. a) až d), § 95 odst. 6 písm. a) až d), § 96 odst. 3 písm. a) až d), § 

98 odst. 4, § 99 odst. 5 písm. a) a b), § 100 odst. 3 písm. a) až d), § 101 

odst. 4 písm. a) až d), § 103 odst. 6 písm. a), § 104 odst. 9 písm. a) až e), 

§ 111 odst. 3 písm. a) až d), § 112 odst. 2, § 137 odst. 6, § 138 odst. 6 

písm. a) až d), § 141 odst. 3 písm. a) až e), § 143 odst. 4, § 149 odst. 6 

písm. a) až d), § 150 odst. 4 písm. a) až c), § 153 odst. 3, § 154 odst. 3, § 

155 odst. 3 písm. a) a b), § 156 odst. 4 písm. a) až e), § 157 odst. 3, § 

158 odst. 3, § 159 odst. 2, § 160 odst. 6, § 161 odst. 4, § 163 odst. 2 

písm. a) a b), § 164 odst. 2, § 166 odst. 6 písm. a) až d), § 167 odst. 2 
písm. a) až d), § 169 odst. 4, § 170 odst. 4, § 171 odst. 5, § 211 odst. 2 a 

§ 220 odst. 2. 
  21/2017 §7 (1) Limity a podmínky musí obsahovat 

a) bezpečnostní limity, 
b) nastavení ochranných systémů, 
c) limitní podmínky, 
d) kontrolní požadavky, 
e) organizační opatření a 
f) zdůvodnění limitů a podmínek. 
(2) Bezpečnostní limity musí stanovit mezní hodnoty fyzikálních a 

technologických parametrů přímo ovlivňujících stav fyzických 

bezpečnostních bariér, které nesmí být překročeny. Bezpečnostní limity 

musí být stanoveny konzervativním přístupem. 
(3) Nastavení ochranných systémů musí stanovit hodnoty fyzikálních a 

technologických parametrů důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a 

radiační ochrany, při jejichž dosažení se automaticky uvádějí v činnost 

ochranné a bezpečnostní systémy. Tyto hodnoty musí být stanoveny tak, 

aby fyzikální a technologické parametry při následujícím přechodovém 

procesu nepřekročily bezpečnostní limity. 
(4) Limitní podmínky musí stanovit 
a) požadavky na udržení bezpečnostně významných fyzikálních a 

technologických parametrů v souladu s projektem jaderného zařízení a 
b) funkční požadavky na provozuschopnost bezpečnostních systémů. 
(5) Kontrolní požadavky musí stanovit 
a) rozsah pravidelných kontrol nastavení a dodržování parametrů a 

podmínek provozuschopnosti systémů, konstrukcí a komponent a 
b) četnost provádění kontrol podle písmene a) zohledňující 
1. spolehlivost systémů, konstrukcí a komponent, 
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2. požadavky právních předpisů a technických standardů a 
3. provozní zkušenosti. 
(6) Organizační opatření musí stanovit 
a) opatření pro případy, kdy 
1. dochází k čerpání limitů a podmínek nebo porušení limitů a 

podmínek, 
2. nejsou splněny požadavky na provozuschopnost systémů, konstrukcí a 

komponent, 
3. není plněna některá z podmínek nastavení systémů, konstrukcí a 

komponent, nebo 
4. není splněna podmínka aktivace ochranných systémů, 
b) lhůty pro provedení opatření podle písmene a), 
c) povinnosti řídicích pracovníků, 
d) požadavky na zvláštní odbornou způsobilost vybraných pracovníků, 
e) požadavky na minimální obsazení směn, 
f) požadavky na provádění vnitřní a vnější kontroly dodržování limitů a 

podmínek a 
g) rozsah a způsob předávání informací Úřadu. 
(7) Obsah limitů a podmínek musí být v souladu s výsledky 

bezpečnostních analýz. 
 

  21/2017 §11 V procesu řízeného stárnutí musí být 
a) stanovena pravidla a kritéria pro výběr systémů, konstrukcí a 

komponent podléhajících procesu řízeného stárnutí, 
b) do výběru systémů, konstrukcí a komponent podle písmene a) 

zahrnuta 
1. vybraná zařízení a 
2. systémy, konstrukce a komponenty s vlivem na jadernou bezpečnost, 

které nejsou vybraným zařízením, 
c) zjištěny degradační mechanismy systémů, konstrukcí a komponent 

podle písmene a) a dopady jejich stárnutí, 
d) zavedena opatření pro sledování a minimalizaci degradačních 

mechanismů a dopadů stárnutí podle písmene c), 
e) zajištěna včasná detekce a monitorování degradačních mechanismů a 

dopadů stárnutí podle písmene c), 
f) zavedeny metody sledování a zkoušek ke včasné detekci degradačních 

mechanismů a dopadů stárnutí podle písmene c), 
g) stanoveny parametry systémů, konstrukcí a komponent podle písmene 

a) sledované v procesu řízeného stárnutí (dále jen "sledovaný parametr") 

a indikátory stavu těchto systémů, konstrukcí a komponent, 
h) určena kritéria přijatelnosti sledovaných parametrů, 
i) prováděno monitorování a určování vývoje dopadů stárnutí a působení 

degradačních mechanismů na systémy, konstrukce a komponenty podle 

písmene a) na základě sledovaných parametrů, indikátorů stavu těchto 
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systémů, konstrukcí a komponent a kritérií přijatelnosti sledovaných 

parametrů, 
j) periodicky hodnoceny sledované parametry a aktuální stav systémů, 

konstrukcí a komponent podle písmene a), 
k) zavedena opatření v provozu a údržbě systémů, konstrukcí a 

komponent podle písmene a) ke zmírnění nebo odstranění dopadů 

stárnutí a působení degradačních mechanismů a 
l) zavedena nápravná opatření, nejsou-li plněna kritéria přijatelnosti 

sledovaných parametrů, tak, aby byla zajištěna provozuschopnost a 
spolehlivost systémů, konstrukcí a komponent podle písmene a). 
 

  21/2017 §12 Program řízeného stárnutí musí být jednoznačně identifikován, určovat 

vstupní data procesu řízeného stárnutí, stanovit práva a povinnosti 

pracovníků vykonávajících činnosti v rámci procesu řízeného stárnutí a 

obsahovat 
a) výčet systémů, konstrukcí a komponent podle § 11 písm. a), 
b) výčet degradačních mechanismů a dopadů stárnutí, 
c) výčet sledovaných parametrů a indikátorů jejich stavu, které jsou 

užívány k monitorování a určování vývoje dopadů stárnutí, 
d) pravidla monitorování a určování vývoje dopadů stárnutí, 
e) výčet kritérií přijatelnosti sledovaných parametrů, 
f) pravidla hodnocení sledovaných parametrů, hodnocení aktuálního 

stavu systémů, konstrukcí a komponent podle § 11 písm. a) a určování 

predikce budoucího stavu těchto systémů, konstrukcí a komponent, 

pokud sledovaný parametr má hodnoty kumulativního charakteru, 
g) výčet nápravných opatření v případě neplnění kritérií přijatelnosti 
sledovaných parametrů, 
h) pravidla sledování účinnosti opatření v provozu a údržbě systémů, 

konstrukcí a komponent podle § 11 písm. a) ke zmírnění nebo odstranění 

dopadů stárnutí a působení degradačních mechanismů na tyto systémy, 

konstrukce a komponenty, 
i) popis zajištění zpětné vazby sloužící k měření účinnosti procesu 

řízeného stárnutí, 
j) pravidla hodnocení účinnosti procesu řízeného stárnutí a 
k) pravidla dokumentování činností v rámci procesu řízeného stárnutí. 
 

  

  21/2017 §13 (1) Během skladování čerstvého jaderného paliva nebo ozářeného 

jaderného paliva a manipulace s ním musí být zajištěno plnění 

požadavků na udržení podkritičnosti stanovených vyhláškou o 

požadavcích na projekt jaderného zařízení. Toto udržení podkritičnosti 

musí být kontrolováno. Udržení podkritičnosti a jeho kontrola musí být 

dokumentovány. 
(2) Při výměně jaderného paliva v jaderném reaktoru musí mít 

koncentrace rozpustného absorbátoru neutronů v chladivu takovou 
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hodnotu, aby při uvážení možných chyb byla nepřetržitě zajištěna 

podkritičnost jaderného paliva nejméně 0,02. 
(3) Při manipulaci 
a) s jaderným materiálem musí být vyloučena možnost 
1. rozvoje štěpné řetězové reakce a 
2. úniku jaderného materiálu do životního prostředí a 
b) s radioaktivním odpadem musí být vyloučena možnost jeho úniku do 

životního prostředí. 
 

  21/2017 §14 (1) Při manipulaci s vyhořelým jaderným palivem musí být prakticky 

vyloučeno 
a) porušení hermetičnosti palivového elementu a 
b) poškození tohoto paliva vlivem zbytkového tepla. 
(2) Jaderná bezpečnost a radiační ochrana při manipulaci s jaderným 

materiálem nebo radioaktivním odpadem musí být zajištěna 
a) používáním zařízení stanoveného projektem jaderného zařízení, které 

bylo úspěšně vyzkoušeno, 
b) prováděním manipulace v souladu s vnitřními předpisy, 
c) nepřetržitým dohledem nad manipulací a stavem jaderného zařízení a 
d) v případě manipulace s jaderným palivem v jaderném reaktoru 

nepřetržitou kontrolou 
1. aktivní zóny, 
2. hustoty toku tepelných neutronů, 
3. hladiny a teploty chladiva a 
4. koncentrace kyseliny borité s četností zajišťující zachování 

podkritičnosti. 
(3) Manipulace s jaderným materiálem nebo radioaktivním odpadem v 

jaderném zařízení, včetně souvisejících činností, musí být prováděna 

podle dokumentace, která musí obsahovat 
a) popis postupu jednotlivých operací, 
b) požadavky na připravenost systémů, konstrukcí a komponent na 

manipulaci, 
c) informace o stavu skladování jaderného materiálu nebo 

radioaktivního odpadu, 
d) v případě jaderného materiálu jeho identifikační údaje a kartogramy 

jeho uložení, 
e) v případě manipulace s jaderným palivem v jaderném reaktoru nebo 

bazénu skladování ozářeného jaderného paliva údaje o koncentraci 

kyseliny borité v chladivu primárního okruhu jaderného reaktoru a 

bazénu skladování ozářeného jaderného paliva, 
f) údaje o organizačních opatřeních k zajištění jaderné bezpečnosti a 

radiační ochrany a 
g) údaje o nezbytných doplňujících opatřeních, která nejsou uvedena ve 

vnitřních předpisech. 
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(4) Technologická operace spojená s přemisťováním jaderného 

materiálu musí být zaznamenána v dokumentu s uvedením jejího 

výchozího a konečného místa a přijatých opatření k zajištění jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 

která nejsou uvedena v provozní dokumentaci. 
 

  21/2017 §15 (1) Jaderné zařízení musí být uváděno do provozu a provozováno pouze 

v režimech stanovených projektem jaderného zařízení. 
(2) Při vzniku odchylky od předepsaného průběhu s negativním vlivem 

na jadernou bezpečnost nebo události s negativním vlivem na jadernou 

bezpečnost v průběhu provádění zkoušek během uvádění do provozu 

jaderného zařízení nebo během jeho provozu musí být jaderné zařízení 

neprodleně uvedeno do bezpečného, stabilizovaného a kontrolovaného 

stavu. 
(3) V případě vzniku stavu podle odstavce 2 lze pokračovat v uvádění do 

provozu jaderného zařízení nebo provozu jaderného zařízení po 
a) provedení analýzy příčin tohoto stavu, 
b) objasnění a odstranění příčin tohoto stavu, 
c) ověření plnění bezpečnostních funkcí a funkční celistvosti všech 

systémů, konstrukcí a komponent, které mohly být dotčeny, a 
d) provedení nápravných opatření k zamezení opakování tohoto stavu. 
(4) Část jaderného zařízení, která je uváděna do provozu nebo 

provozována, musí být od částí, u nichž pokračuje výstavba nebo 

neaktivní zkoušky, oddělena tak, aby montážní práce nebo poruchy a 

havárie na budované části neovlivnily jadernou bezpečnost části 

uváděné do provozu nebo části již provozované. Tato podmínka musí 

být splněna rovněž, jde-li o samostatná jaderná zařízení. 
(5) Po celou dobu uvádění do provozu jaderného zařízení a při jeho 

provozu musí být držitel povolení znalý aktuálního stavu jaderného 

zařízení. 
(6) Procesy a činnosti související s uváděním do provozu jaderného 

zařízení nebo jeho provozem musí být prováděny podle pracovních 

příkazů, vnitřních předpisů a programů uvádění jaderného zařízení do 

provozu. 
(7) Před zahájením činnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti nebo 
činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti musí být 

prověřeno a doloženo Úřadu, že tyto činnosti neohrozí jadernou 

bezpečnost. 
 

  

  21/2017 §16 odst.3 (3) Po provozní události, kterou by mohla být negativně ovlivněna 

bezpečnostní funkce nebo funkční celistvost systémů, konstrukcí a 

komponent, musí být 
a) zjištěno, zda je potenciálně ovlivněná bezpečnostní funkce systémů, 
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konstrukcí a komponent plněna, a 
b) ověřena funkčnost jiných systémů, konstrukcí a komponent 

zajišťujících plnění téže bezpečnostní funkce. 
 

  21/2017 §16 odst.4 (4) V případě jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí být při 

překročení bezpečnostního limitu jaderný reaktor neprodleně odstaven. 
 
 

  

  21/2017 §16 odst.5 (5) Uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po odstavení podle 

odstavce 4 je možné až po 
a) odhalení a odstranění příčin, které vedly k překročení bezpečnostního 

limitu, 
b) odstranění následků překročení bezpečnostního limitu a 
c) provedení rozborů k odhalení stavu jaderného zařízení po překročení 

bezpečnostního limitu. 
 

  

  21/2017 §17 (1) Pracovník, který na jaderném zařízení provádí činnost důležitou z 

hlediska jaderné bezpečnosti nebo činnost zvláště důležitou z hlediska 

jaderné bezpečnosti při uvádění do provozu jaderného zařízení nebo 

jeho provozu, musí být před výkonem této činnosti 
a) seznámen s obsahem dokumentace, která se vztahuje k vykonávané 

činnosti, a 
b) proškolen a návazně zacvičen. 
(2) V případě provedení změny ovlivňující jadernou bezpečnost nebo 

radiační ochranu při uvádění do provozu jaderného zařízení nebo při 

jeho provozu musí být pracovník vykonávající činnost související s 

touto změnou nebo jí ovlivněnou před zahájením využívání výsledků 

této změny 
a) seznámen s ní a s dokumentací, která je jí ovlivněna, a 
b) proškolen a návazně zacvičen. 
 

  

  21/2017 §20 (1) Uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru a 

neaktivní vyzkoušení, první fyzikální spouštění a první energetické 

spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem (dále jen "uvádění 

jaderného zařízení do provozu") musí být prováděno tak, že 
a) je stanoven program uvádění jaderného zařízení do provozu a uvádění 

jaderného zařízení do provozu je prováděno v souladu s ním, 
b) každá etapa tvoří ucelený soubor zkoušek, 
c) zkoušky prokáží splnění bezpečnostních kritérií podle programu 

uvádění jaderného zařízení do provozu, 
d) výsledky zkoušek jsou dokumentovány a 
e) následující etapa je zahájena po úspěšném provedení zkoušek 

předcházející etapy. 
(2) Přechod do další etapy uvádění jaderného zařízení do provozu je 
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možný po 
a) ukončení veškerých prací a zkoušek předchozí etapy, 
b) splnění všech kritérií úspěšnosti předchozí etapy v souladu s 

dokumentací pro povolovanou činnost, 
c) zajištění připravenosti vybraných zařízení k zahájení etapy, 
d) zajištění připravenosti pracovníků k zahájení etapy, 
e) zajištění existence a správnosti dokumentace pro povolovanou 

činnost, 
f) úspěšném komplexním funkčním ověření jaderného zařízení a 
g) prověření splnění požadavků podle písmen a) až e) a jeho 

zdokumentování. 
(3) V průběhu zkoušek při uvádění jaderného zařízení do provozu je 

zakázáno odpojení prvků ochranného systému jaderného reaktoru, 

pokud zbývající část prvků tohoto systému nezajišťuje spolehlivé plnění 

požadavků právních předpisů a limitů a podmínek. 
(4) Výsledky kontroly připravenosti jaderného zařízení na jednotlivé 

etapy uvádění jaderného zařízení do provozu a na provoz musí být 

shrnuty v souhrnném dokladu o ověření. 
 

  21/2017 §21 (1) Etapa uvádění jaderného zařízení do provozu musí být prováděna 

podle předem vypracovaného etapového programu. 
(2) V rámci etapy uvádění jaderného zařízení do provozu musí být 
a) zkouškami postupně ověřeny 
1. shoda systémů, konstrukcí a komponent s požadavky právních 

předpisů a projektem jaderného zařízení a 
2. projektem jaderného zařízení stanovené režimy a charakteristiky 

jaderného zařízení a 
b) zkoušky podle písmene a) prováděny tak, aby byly vytvářeny 

podmínky pro zkoušky dalších celků a úspěšné komplexní funkční 

ověření jaderného zařízení před zahájením zkušebního provozu. 
(3) Etapový program musí obsahovat 
a) cíl, popis a metodiku provedení prací etapy, 
b) vzájemné časové a logické vazby mezi činnostmi etapy, 
c) požadavky na připravenost technologie a zdrojů na činnosti etapy, 
d) bezpečnostní kritéria a metodiku hodnocení jejich splnění, 
e) popis počátečního a konečného stavu etapy, 
f) popis organizačního a personálního zajištění etapy, 
g) popis způsobu přechodu do další etapy a 
h) seznam dílčích programů pro jednotlivé činnosti. 
(4) Dílčí program pro jednotlivé činnosti musí obsahovat 
a) cíl, popis a metodiku provádění činnosti, 
b) požadavky na připravenost technologie a zdrojů na činnost, 
c) bezpečnostní kritéria a metodiku hodnocení jejich splnění, 
d) počáteční a konečný stav činnosti a 
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e) popis organizačního a personálního zajištění činnosti. 
 

  21/2017 §23 odst.3 (3) Je-li při provozu jaderného zařízení odstaven jaderný reaktor s 

palivovými soubory v aktivní zóně, musí být nepřetržitě kontrolován, 

včetně období zavážení a výměny palivových souborů, zejména z 

hlediska zachování podkritičnosti aktivní zóny a odvodu tepla z aktivní 

zóny. 
 

  

  21/2017 §23 odst.4 (4) Při provozu jaderného zařízení s jaderným reaktorem 
a) musí být držiteli povolení k provozu jaderného zařízení známa 

účinnost 
1. ochranného systému, 
2. výkonných prvků bezpečnostních systémů, 
3. kompenzačních prvků a 
4. absorbátorů neutronů, 
b) musí účinnost výkonných prvků ochranného systému jaderného 

reaktoru s dostatečnou rezervou zajišťovat odstavení jaderného reaktoru 

a jeho udržení v podkritickém stavu a kompenzaci reaktivity aktivní 

zóny, a to po dobu a v míře, které jsou uvažovány v bezpečnostních 

analýzách, 
c) musí být držiteli povolení k provozu jaderného zařízení známa 

maximální zásoba reaktivity aktivní zóny a 
d) nesmí být odpojeny kanály ochranného systému nebo jednotlivé 

výkonné prvky ochranného nebo bezpečnostního systému, pokud 

zbývající počet kanálů ochranného systému nebo výkonných prvků 

ochranného nebo bezpečnostního systému nezajišťuje jadernou 

bezpečnost. 
 

  

  21/2017 §23 odst.5 (5) Při provozu jaderného zařízení musí být 
a) zajištěna trvalá přítomnost a dostupnost úplného a aktualizovaného 

souboru vnitřních předpisů, včetně limitů a podmínek, na řídicích 

pracovištích, 
b) tento provoz pravidelně hodnocen, 
c) prováděn rozbor vzniklé provozní události a navrženo opatření k 

předcházení jejímu opakování a 
d) zpracována zpráva o rozboru vzniklé provozní události a předávána 

Úřadu jednou měsíčně; tato zpráva musí obsahovat zejména 
1. návrh opatření k předcházení vzniklé provozní události a 
2. informaci o stavu plnění opatření podle bodu 1. 
 

  

  21/2017 §26 (1) V procesech a činnostech k zabránění rozvoji havarijních podmínek 

na jaderném zařízení a ke zmírnění jejich následků (dále jen "systém 

zvládání havárií") musí být 
a) stanoveny cíle a zavedeny strategie pro zvládání havarijních 
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podmínek, které vycházejí z hodnocení bezpečnosti a z požadavků na 

projekt jaderného zařízení, 
b) zaveden soubor opatření pro zvládání havarijních podmínek v souladu 

s cíli a strategiemi pro zvládání havarijních podmínek, který musí 

zahrnovat 
1. technická opatření pro zvládání havarijních podmínek, včetně 

prostředků k získávání a předávání informací o stavu jaderného zařízení, 

a 
2. organizační opatření pro zvládání havarijních podmínek, 
c) vytvořen a udržován soubor dokumentace pro zvládání havarijních 

podmínek, 
d) pracovníci zajišťující zvládání havarijních podmínek školeni a 

prováděn jejich výcvik ve zvládání havarijních podmínek a 
e) prováděny analýzy pro vývoj strategií pro zvládání havarijních 

podmínek a výsledky těchto analýz používány pro tento vývoj. 
(2) Systém zvládání havárií musí 
a) umožnit zvládnutí havarijních podmínek na jaderném zařízení 

iniciovaných ve všech stavech jaderného zařízení, 
b) umožnit zvládnutí havarijních podmínek, které nastanou na všech 

jaderných zařízeních nalézajících se na stejném území k umístění 

jaderného zařízení současně, 
c) umožnit zvládnutí havarijních podmínek, při kterých dochází k 

současnému ovlivnění jaderného reaktoru a bazénu skladování 

ozářeného jaderného paliva, 
d) zahrnovat pravidla vzájemné podpory mezi jadernými zařízeními s 

jaderným reaktorem nalézajícími se na stejném území k umístění 

jaderného zařízení pro případ vzniku havarijních podmínek na jednom z 

nich tak, aby nebyla ohrožena jaderná bezpečnost jaderného zařízení 

plnícího podporující funkci, 
e) zahrnovat účinnou vazbu na nakládání s radioaktivním odpadem nebo 

nápravu stavu po radiační havárii pro území zasažené radiační havárií 

nebo pro jeho část tak, aby byly zmírněny následky havarijních 

podmínek, a 
f) zohledňovat 
1. předpokládané podmínky prostředí zahrnující rozsáhlé poškození 

vnější nebo vnitřní infrastruktury a očekávané ztížené podmínky, včetně 

radiačních, které mohou nastat při havarijních podmínkách, 
2. iniciační události nebo jevy, které mohou havarijní podmínky 

způsobit, a 
3. lidské zdroje a vliv lidského faktoru na zvládání havarijních 

podmínek. 
 

  21/2017 §27 odst.1 (1) Soubor dokumentace pro zvládání havarijních podmínek musí 

obsahovat 
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a) havarijní předpisy, 
b) návody pro zvládání těžkých havárií a 
c) jinou dokumentaci pro zvládání havárií, zejména 
1. dokumentaci pro zvládání rozsáhlého poškození území k umístění 

jaderného zařízení a 
2. postupy pro použití alternativních prostředků pro zvládání havarijních 

podmínek. 
 

  21/2017 §28 odst.1 (1) Havarijní předpisy musí 
a) stanovit pravidla pro zvládání základních projektových nehod a 

instrukce pro obnovu bezpečného stavu jaderného zařízení, 
b) stanovit pravidla pro zvládání rozšířených projektových podmínek 

kromě těžkých havárií a instrukce pro obnovení plnění bezpečnostních 

funkcí nebo nahrazení jejich ztráty, 
c) zajistit předcházení vzniku těžké havárie, 
d) umožnit pracovníkům reagovat na vzniklou událost bez její přesné 

identifikace jen na základě příznaků, jimiž jsou hodnoty bezpečnostních 

parametrů a stavů základních bezpečnostních funkcí, 
e) být založeny na realistických a pro jaderné zařízení specifických 

analýzách provedených pro tento účel, 
f) umožnit pracovníkům bez prodlení rozpoznat havarijní podmínky, pro 
které jsou určeny, a 
g) obsahovat vstupní podmínky pro uplatnění postupu odpovídajícího 

vzniklé události a výstupní podmínky pro opuštění tohoto postupu. 
 
 

  

  21/2017 §28 odst.2 (2) Návody pro zvládání těžkých havárií musí 
a) umožnit reagovat na vzniklou událost bez její přesné identifikace jen 

na základě příznaků, jimiž jsou hodnoty bezpečnostních parametrů 

určujících stav fyzických ochranných bariér, 
b) zajistit omezení rozvoje a zmírnění následků těžké havárie a 
c) stanovit strategie pro zvládnutí havarijních stavů a fyzikálně 

identifikovatelných mechanismů ohrožujících fyzické bezpečnostní 

bariéry, které byly určeny při analýzách těžkých havárií, bez ohledu na 

jejich pravděpodobnost. 
 

  

  21/2017 §29 (1) Systém zvládání havárií musí být pravidelně a po zvláštním 

hodnocení bezpečnosti v případě radiační mimořádné události na 

jaderném zařízení nebo na jiném jaderném zařízení podobného typu 

přehodnocován a, je-li to vhodné, aktualizován tak, aby bylo zajištěno, 

že 
a) je v souladu se stávající úrovní vědy a techniky a provozní zkušeností 

a 
b) havarijní předpisy a návody pro zvládání těžkých havárií jsou v 
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souladu se skutečným stavem jaderného zařízení v rozsahu umožňujícím 

použití strategií pro zvládání havarijních podmínek. 
(2) Výsledky ověření a validace havarijních předpisů a návodů pro 

zvládání těžkých havárií před zavedením nové strategie pro zvládání 

havarijních podmínek nebo zásadní změnou existující strategie pro 

zvládání havarijních podmínek musí být zapracovány do havarijních 

předpisů a návodů pro zvládání těžkých havárií. 
 

  21/2017 §30 (1) V systému zvládání havárií musí být zajištěn výcvik a pravidelná 

cvičení v používání havarijních předpisů a návodů pro zvládání těžkých 

havárií pracovníků podílejících se na zvládání havarijních podmínek. 
(2) Pro výcvik a pravidelná cvičení v používání havarijních předpisů 

musí být využíván plnorozsahový simulátor. 
(3) Pro výcvik a pravidelná cvičení v používání návodů pro zvládání 

těžkých havárií musí být využíván simulační nástroj umožňující 

modelování průběhů různých scénářů těžkých havárií. 
(4) V systému zvládání havárií musí být zajištěno pravidelné 

procvičování přechodu v používání havarijních předpisů a návodů pro 

zvládání těžkých havárií s použitím plnorozsahového simulátoru. 
(5) V systému zvládání havárií musí být zajištěno pravidelné 

procvičování zásahů stanovených havarijními předpisy a návody pro 

zvládání těžkých havárií potřebných pro obnovu bezpečnostních funkcí, 

včetně těch, které spočívají v použití alternativních technických 

prostředků nebo zařízení umístěného mimo areál jaderného zařízení. Při 

pravidelném procvičování těchto zásahů musí být zohledněna možná 

nedostupnost měřicích zařízení, osvětlení a elektrické energie a použití 

osobních ochranných prostředků. 

  

Čl.1 odst.5 (čl.4 

odst.1 písm.c)) 
c) systém vydávání povolení a zákazu provozu jaderných zařízení bez 

povolení; 
263/2016  §9 odst. 1  (1) Povolení Úřadu je nutné k vykonávání těchto činností souvisejících s 

využíváním jaderné energie: 
a) umístění jaderného zařízení, 
b) výstavba jaderného zařízení, 
c) první fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
d) první energetické spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
e) uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru, 
f) provoz jaderného zařízení, 
g) jednotlivé etapy vyřazování z provozu jaderného zařízení a 
h) provedení změny ovlivňující jadernou bezpečnost, technickou 

bezpečnost a fyzickou ochranu jaderného zařízení. 
 

PT  

  263/2016  
 

§208 písm.a) Úřad 
a) vydává povolení k výkonu činností, provádí registrace činností a 

přijímá ohlášení činností, 
 

  

  263/2016 §189 odst.1 (1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí   
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Poznámka 

 

ve znění 

183/2017 
písm.a) přestupku tím, že 

a) činnost vyžadující povolení podle § 9 vykonává bez povolení, 
 

  263/2016 
ve znění 

183/2017 
 

§189 odst.6 
písm.c) 

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do 
c) 100 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a). 
 

  

Čl.1 odst.5 (čl.4 

odst.1 písm.d)) 
d) systém dozorné kontroly jaderné bezpečnosti prováděné příslušným 

dozorným orgánem; 
263/2016  §200  (1) Úřad vykonává kontrolu dodržování tohoto zákona, právních 

předpisů vydaných k jeho provedení a závazků plynoucích z 

mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, pokud se 

vztahují k mírovému využívání jaderné energie a ionizujícího záření, 

naplňování rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona a plnění 

povinností stanovených zákonem o metrologii v případě měřidel 

určených nebo používaných pro měření ionizujícího záření a 

radioaktivních látek. 
(2) Úřad kontroluje 
a) držitele povolení, registranty a ohlašovatele, 
b) výrobce, dovozce a distributory výrobků, jejichž typ výrobku byl 

schválen Úřadem, 
c) osoby vykonávající činnosti v rámci mírového využívání jaderné 

energie a ionizujícího záření, k nimž není potřeba oprávnění podle 

tohoto zákona, 
d) osoby působící při monitorování radiační situace, 
e) držitele oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska 

jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, 
f) autorizované a akreditované osoby provádějící posouzení shody 

vybraného zařízení s technickými požadavky a 
g) jiné osoby, které jsou důvodně podezřelé, že porušují povinnosti 

stanovené tímto zákonem nebo závazky plynoucí z mezinárodních 

smluv, kterými je Česká republika vázána, pokud se vztahují k 

mírovému využívání jaderné energie a ionizujícího záření. 
 

PT  

  263/2016  
 

§202 odst.1,  (1) Plán kontrol Úřadu zohledňuje možný rozsah a charakter rizika 

spojeného s předmětem kontroly a obecné posouzení otázek radiační 

ochrany. 
 

  

  263/2016 §202 odst.2 (2) Úřad plán kontrol zpřístupní veřejnosti způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 
 

  

  263/2016  
 

§201 odst.1 (1) Kontrolujícími Úřadu jsou inspektoři.   

  255/2012  §1 odst.1 
 
 

(1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů 

územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo 

fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy 
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(dále jen „kontrolní orgán“), při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, 

orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a 

fyzických osob (dále jen „kontrolovaná osoba“). 
 

  255/2012 §2 
 

Kontrolní orgán při kontrole zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní 

povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních předpisů nebo které jí 

byly uloženy na základě těchto předpisů. 

  

Čl.1 odst.5 (čl.4 

odst.1 písm.e)) 
e) účinná a přiměřená donucovací opatření, případně včetně nápravných 

opatření nebo pozastavení provozu a změny nebo zrušení povolení. 
Stanovení způsobu přijetí vnitrostátních požadavků v oblasti jaderné 

bezpečnosti uvedených v prvním pododstavci písm. b) a nástroje pro 

jejich uplatňování spadá do pravomoci členských států.“ 

263/2016 §22 odst.6 (6) Úřad zruší povolení, jestliže 
a) držitel povolení závažným způsobem porušil povinnosti stanovené 

tímto zákonem nebo neodstranil závažné nedostatky v činnosti zjištěné 

Úřadem, 
b) držitel povolení přestal splňovat podmínky rozhodné pro vydání 

povolení, nebo 
c) držitel povolení o jeho zrušení písemně požádal a prokázal, že zajistil 

jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, bezpečné 

nakládání s jaderným materiálem a zvládání radiační mimořádné 

události. 
 

PT  

  263/2016  §22 odst.1 

písm.b) 
(1) Úřad zahájí nové řízení a vydá nové rozhodnutí o vydání povolení 
b) došlo-li k podstatné změně skutečností, na základě kterých bylo 

původní povolení vydáno, nebo 
 

  

  263/2016 §22 odst.1 

písm.c) 
 

(1) Úřad zahájí nové řízení a vydá nové rozhodnutí o vydání povolení 
c) došlo-li ke změně při výkonu původně povolené činnosti, která je 

podstatná z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, nešíření jaderných zbraní, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události nebo zabezpečení. 
 

  

  263/2016 §22 odst.2 (2) Novým rozhodnutím vydaným podle odstavce 1 se původní 

rozhodnutí ruší. 
 

  

  263/2016  
 

§203 odst.1 

písm. l) 
(1) Inspektor na základě provedené kontroly zakáže až do doby zjednání 

nápravy 
l) vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a 

radiační ochrany, nebo 
 
 

  

  263/2016  §204 (1) Zjistí-li Úřad nedostatek v činnosti osoby, která vykonává činnosti 

související s využíváním jaderné energie nebo činnosti v rámci 

expozičních situací, může podle povahy zjištěného nedostatku 

rozhodnutím uložit osobě opatření k nápravě zjištěného nedostatku a 

stanovit lhůtu k uskutečnění opatření k nápravě. 
(2) Osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, je povinna neprodleně 

oznámit Úřadu způsob plnění a splnění uloženého opatření. 
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(3) Odvolání proti rozhodnutí o uložení opatření k nápravě nemá 

odkladný účinek. 
 

  263/2016 
ve znění  
183/2017 

§177  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem 

povolení uvedeného v § 9 odst. 1, se dopustí přestupku tím, že 
a) nezajistí, aby jaderné zařízení od zahájení výstavby až do vyřazení z 

provozu splňovalo požadavky na projekt jaderného zařízení podle § 46, 
b) neprovádí hodnocení bezpečnosti podle § 48, nebo 
c) v rámci činnosti související s využíváním jaderné energie nesplní 

některou z povinností podle § 49 odst. 1. 
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem 

povolení uvedeného v § 9 odst. 1 písm. b), se dopustí přestupku tím, že 
a) nesplní některou z povinností podle § 50 odst. 1, 
b) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení s jaderným 

reaktorem a pracovníků na první fyzikální spouštění jaderného zařízení s 

jaderným reaktorem nepostupuje podle § 50 odst. 2, nebo 
c) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení bez jaderného 

reaktoru a pracovníků na aktivní vyzkoušení jaderného zařízení nesplní 

některou z povinností podle § 50 odst. 3. 
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem 

povolení uvedeného v § 9 odst. 1 písm. c), se dopustí přestupku tím, že 
a) po zavezení jaderného paliva do jaderného reaktoru nesplní některou 

z povinností podle § 51 odst. 1 písm. a), nebo 
b) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků na 

první energetické spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem 

nesplní některou z povinností podle § 51 odst. 1 písm. b). 
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem 

povolení uvedeného v § 9 odst. 1 písm. d), se dopustí přestupku tím, že 
a) neověří nebo nedokumentuje skutečnosti podle § 52 odst. 1 písm. a) 

nebo b), nebo 
b) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků k 

provozu neprovede činnosti podle § 52 odst. 1 písm. c). 
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 

2 písm. b) nebo c), odstavce 3 nebo odstavce 4, nebo 
b) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c) 

nebo odstavce 2 písm. a). 

  

  263/2016 
ve znění 
183/2017 

§178 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem 

povolení uvedeného v § 9 odst. 1 písm. e), se dopustí přestupku tím, že 
a) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků k 

provozu nebo před zahájením aktivního vyzkoušení nepostupuje podle § 

53 odst. 1 písm. a), 
b) neprovede aktivní vyzkoušení podle § 53 odst. 1 písm. b), nebo 
c) zkušebním provozem neověří nebo neprokáže na reálných stavech 
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budoucího provozu projektové charakteristiky jaderného zařízení nebo 

jeho soulad s projektem jaderného zařízení podle § 53 odst. 1 písm. c). 
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem 

povolení uvedeného v § 9 odst. 1 písm. f), se dopustí přestupku tím, že 
a) nesplní některou z povinností podle § 54 odst. 1, 
b) před uvedením jaderného reaktoru do kritického stavu nesplní 

některou z povinností podle § 54 odst. 2, 
c) po výměně paliva v jaderném reaktoru nesplní některou z povinností 

podle § 54 odst. 3, 
d) použije vybrané zařízení před úspěšným posouzením jeho shody 

podle § 58 odst. 5, nebo 
e) v rozporu s § 59 odst. 1 nebo 3 pravidelně neprověřuje shodu 

provozovaného vybraného zařízení s technickými požadavky nebo ji 

nedokumentuje. 
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem 

povolení uvedeného v § 9 odst. 1 písm. g), se dopustí přestupku tím, že 

nesplní některou z povinností podle § 55 odst. 1. 
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem 

některého z povolení uvedených v § 9 odst. 1 písm. b) až h), se dopustí 

přestupku tím, že 
a) za splnění požadavků podle § 51 odst. 2 a 3 nevytváří rovnoměrně 

rezervu na vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo ji použije v 

rozporu s § 51 odst. 5, 
b) nezajišťuje kvalitu vybraného zařízení a toto zajišťování 

nedokumentuje záznamy podle § 56 odst. 1, nebo 
c) nezajistí shodu vybraného zařízení nebo části vybraného zařízení s 

technickými požadavky podle § 57 odst. 1 a 2 nebo toto zajišťování 

nedokumentuje. 
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 3 nebo 4, nebo 
b) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2. 
 

  500/2004 § 61 (1) Správní orgán může z moci úřední nebo na požádání účastníka před 

skončením řízení rozhodnutím nařídit předběžné opatření, je-li třeba, 

aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by 

bylo ohroženo provedení exekuce. Předběžným opatřením lze 

účastníkovi nebo jiné osobě přikázat, aby něco vykonal, něčeho se 

zdržel nebo něco strpěl, anebo zajistit věc, která může sloužit jako 

důkazní prostředek, nebo věc, která může být předmětem exekuce.  
 (2) O požádání účastníka o předběžné opatření musí být rozhodnuto do 

10 dnů. Rozhodnutí se oznamuje jen tomu, koho se týká, popřípadě též 

jinému účastníkovi, který o jeho vydání požádal. Odvolání proti 

rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nemá odkladný účinek; 

může je podat pouze účastník, kterému se rozhodnutí oznamuje.  
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 (3) Správní orgán předběžné opatření zruší rozhodnutím bezodkladně 

poté, co pomine důvod, pro který bylo nařízeno. Neučiní-li tak, pozbývá 

předběžné opatření účinnosti dnem, kdy se rozhodnutí ve věci stalo 

vykonatelným nebo nabylo jiných právních účinků.  
 (4) Osoba, které bylo oznámeno rozhodnutí o zajištění věci, je povinna 

tuto věc správnímu orgánu vydat. Není-li věc v určené lhůtě správnímu 

orgánu vydána, může být tomu, kdo ji má u sebe, odňata. O vydání nebo 

odnětí zajištěné věci se sepíše protokol, v němž se uvede též popis 

zajištěné věci. Osobě, která věc vydala nebo jíž byla věc odňata, správní 

orgán nebo úřední osoba provádějící odnětí věci vystaví potvrzení. 

Pozbylo-li předběžné opatření účinnosti, vrátí se věc osobě, které byla 

zajištěna, nemůže-li být předmětem exekuce. 
Čl.1 odst.6 (čl.5 

odst.2 písm.a)) 
6) V článku 5 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto: 
„2.   Členské státy zajistí příslušnému dozornému orgánu skutečnou 

nezávislost z hlediska nepřípustného vlivu při přijímání rozhodnutí v 

oblasti dozoru. Za tímto účelem členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

rámec vyžadoval, aby příslušný dozorný orgán: 
a) byl funkčně oddělen od jiných subjektů nebo organizací činných v 

oblasti podpory či využívání jaderné energie a při plnění úkolů v oblasti 

dozoru od takového subjektu nebo organizace nevyžadoval ani 

nepřijímal pokyny; 

2/1969 ve 
znění 
272/1996 
517/2002 
250/2014 

§2 bod 7 
 
 
 
 
 
 
 

(1) V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy: 
7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 
 
 

PT  

  2/1969 ve 
znění 
118/1983 
70/2006 

§20 
 

Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy uvedené v části první 

(dále jen "ministerstva") plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v 

zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech a úkoly 

vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních 

integračních seskupeních a mezinárodních organizacích, pokud jsou pro 

Českou republiku závazné. 
 

  

  2/1969  §21 
 

Ministerstva se ve veškeré své činnosti řídí ústavními a ostatními zákony 

a usneseními vlády. 
 

  

  500/2004  §2 odst.1 (1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními 

předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí 

právního řádu (dále jen "právní předpisy"). Kde se v tomto zákoně mluví 

o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí 

právního řádu. 

  

Čl.1 odst.6 (čl.5 

odst.2 písm.b)) 
b) přijímal rozhodnutí v oblasti dozoru na základě účinných a 

transparentních požadavků týkajících se jaderné bezpečnosti; 
500/2004  §2 odst.1  (1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními 

předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí 

právního řádu (dále jen "právní předpisy"). Kde se v tomto zákoně mluví 

o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí 

právního řádu.  
 

PT  

  500/2004 §2 odst.2 (2) Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž 

mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém 
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mu byla svěřena. 
 

  255/2012 §2 
 

Kontrolní orgán při kontrole zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní 

povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních předpisů nebo které jí 

byly uloženy na základě těchto předpisů. 

  

Čl.1 odst.6 (čl.5 

odst.2 písm.c)) 
c) měl přiděleny vyčleněné a dostatečné rozpočtové prostředky 

umožňující plnění úkolů v oblasti dozoru, jak jsou vymezeny ve 
vnitrostátním rámci, a odpovídal za plnění přiděleného rozpočtu; 

2/1969 ve 
znění 
575/1990 

§ 23 
 

Ministerstva předkládají za svěřená odvětví podklady potřebné pro 

sestavení návrhů státních rozpočtů republiky a pro přípravu jiných 

opatření širšího dosahu. Zaujímají stanovisko k návrhům, které 

předkládají vládě České republiky jiná ministerstva, pokud se týkají 

okruhu jejich působnosti. 
 

PT  

  218/2000 
ve znění 
25/2015  
59/2017 

§45 odst.1 (1) Organizační složka státu hospodaří s prostředky státního rozpočtu, 

které jí stanoví správce kapitoly v rámci rozpočtu kapitoly, pokud 

zvláštní právní předpis nestanoví jinak, minimálně v rozsahu členění 

závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu. Její příjmy 

jsou příjmy státního rozpočtu a výdaje jsou výdaji státního rozpočtu, 

nestanoví-li tento zákon nebo zákon o použití peněžních prostředků z 

majetkových trestních sankcí jinak. Rozpočet organizační složky státu 

může zahrnovat pouze příjmy a výdaje související s činnostmi 
vymezenými ve zřizovací listině nebo příjmy a výdaje související s 

činnostmi stanovenými jí zákonem. 
 

  

  263/2016 §34 Poplatky na odbornou činnost Úřadu jsou 
a) poplatek za žádost o vydání povolení (dále jen "poplatek za žádost"), 
b) udržovací poplatek. 
 

  

  263/2016 §39 (1) Sazba poplatku za žádost činí v případě žádosti o povolení podle 
a) § 36 odst. 1 písm. a) nejvýše 30 000 000 Kč, 
b) § 36 odst. 1 písm. b) nejvýše 150 000 000 Kč, 
c) § 36 odst. 1 písm. c) nejvýše 60 000 000 Kč, 
d) § 36 odst. 1 písm. d) nejvýše 60 000 000 Kč. 
(2) Je-li jednou žádostí požadováno vydání více povolení, činí sazba 

poplatku za žádost součet sazeb příslušných pro jednotlivé žádosti o tato 

povolení. 
(3) Sazba udržovacího poplatku činí za každý kalendářní měsíc, ve 

kterém trvala poplatková povinnost, nejvýše 4 000 000 Kč. 
(4) Vláda stanoví nařízením sazby poplatků na odbornou činnost Úřadu 

pro jednotlivé činnosti Úřadu podle § 36. 
 

  

  263/2016 §42 Poplatky na odbornou činnost Úřadu jsou příjmem státního rozpočtu, 

kapitoly Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 
  

Čl.1 odst.6 (čl.5 

odst.2 písm.d)) 
d) zaměstnával náležitý počet zaměstnanců s kvalifikací, zkušenostmi a 

odbornou způsobilostí nezbytnými pro plnění svých povinností. Může 

využít externích vědeckých a technických zdrojů a odborné způsobilosti 

234/2014 
ve znění 

199/2015 

§ 17 (1) Systemizace vychází ze závazných pravidel pro organizaci 

služebních úřadů tak, aby byl zajištěn řádný výkon působnosti 

služebního úřadu, a stanoví pro každý služební úřad 

PT  
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na podporu svých dozorných činností; a) počet služebních míst státních zaměstnanců, kteří nejsou 

představenými, klasifikovaných platovými třídami, 
b) počet služebních míst představených klasifikovaných platovými 

třídami, 
c) objem prostředků na platy státních zaměstnanců, 
d) počet služebních míst, u kterých je s ohledem na ochranu veřejného 

zájmu nezbytným požadavkem státní občanství České republiky, 
e) počet služebních míst, u kterých se stanoví zákaz se po skončení 

služebního poměru přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné 

činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem v oboru, 
který je shodný s příslušným oborem služby, nebo být v pracovním nebo 

obdobném poměru k podnikateli v takovém oboru (dále jen "zákaz 

konkurence"). 
(3) Systemizaci schvaluje vláda na následující kalendářní rok. Návrh 

systemizace předkládá vládě ministr vnitra. Vláda je oprávněna upravit v 

souvislosti se schvalováním systemizace organizační strukturu 

služebního úřadu. 
 

  234/2014 §19 odst.1 (1) Služební orgán zpracuje podle systemizace návrh organizační 

struktury služebního úřadu nebo její změny a prostřednictvím 

příslušného ústředního správního úřadu jej předloží Ministerstvu vnitra k 

vyjádření. Nevyjádří-li se Ministerstvo vnitra k návrhu do 30 dnů od 

jeho předložení, považuje se návrh za schválený. Pokud služební orgán 

nezohlední vyjádření Ministerstva vnitra, může Ministerstvo vnitra 

návrh předložit k rozhodnutí vládě, jinak se po uplynutí 15 dnů od 

vyjádření považuje návrh za schválený. 
 

  

  234/2014 
ve znění 
302/2016 
319/2016 

§19 odst.4 (4) Jde-li o organizační strukturu Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání, Českého telekomunikačního úřadu, Energetického regulačního 

úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadu pro ochranu 

osobních údajů, Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a 

politických hnutí, Českého statistického úřadu, Úřadu pro přístup k 

dopravní infrastruktuře nebo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, 

schvaluje ji ten, kdo je v jejich čele. Ustanovení odstavců 1 až 3 se 

nepoužijí. 
 

  

  234/2014 
 

§25 odst.5 

písm.a)  
(5) Služební orgán může služebním předpisem stanovit pro služební 

místo požadavek 
a) úrovně znalosti cizího jazyka, odborného zaměření vzdělání nebo jiný 

odborný požadavek potřebný pro výkon služby, 
 

  

Čl.1 odst.6 (čl.5 

odst.2 písm.e)) 
e) zavedl postupy pro předcházení všem střetům zájmu a pro jejich 

řešení; 
234/2014 
 

§77 odst. 1 

písm. i) 
 

(1) Státní zaměstnanec je povinen 
i) zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se 

zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti 

PT  
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 s výkonem služby ve prospěch vlastní nebo jiného, jakož i nezneužívat 

postavení státního zaměstnance, 
 

  234/2014 
 

§80 
 

Představený nesmí po dobu trvání služebního poměru vykonávat žádnou 

funkci v politické straně nebo v politickém hnutí. 
 

  

  234/2014 
ve znění 
144/2017 
 

§81 odst.1 
 

(1) Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních 

orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost, s 

výjimkou případů, kdy byl do těchto orgánů vyslán služebním orgánem; 

vyslaný státní zaměstnanec jedná v těchto orgánech jako zástupce státu a 

je povinen prosazovat jeho zájmy. Celkový úhrn odměn vyplacených 

státnímu zaměstnanci za všechna členství v řídících nebo kontrolních 

orgánech právnických osob provozujících podnikatelskou činnost za 

kalendářní rok včetně podílu na zisku či jiného plnění (dále jen "plnění") 

činí nejvýše 25 % z ročního úhrnu nejvyššího platového tarifu a nejvýše 

přípustného osobního příplatku v příslušné platové třídě a v případě 

představeného též příplatku za vedení, který mu lze jako nejvýše 

přípustný přiznat podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, a to podle 

služebního místa, na kterém státní zaměstnanec v příslušném 

kalendářním roce naposledy vykonával službu. Státní zaměstnanec je 

povinen služební orgán bezodkladně informovat o každém plnění, které 

mu bylo vyplaceno. 
 

  

  234/2014 
 

§81 odst.2 
 

(2) Státní zaměstnanec může vykonávat jinou výdělečnou činnost než 

službu podle tohoto zákona pouze s předchozím písemným souhlasem 

služebního orgánu; toto omezení neplatí v případech podle § 64 a 65 a 

při výkonu vazby. Toto omezení se rovněž nevztahuje na činnost 

vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou, na 

činnost znalce nebo tlumočníka vykonávanou podle jiného zákona pro 

soud nebo jiný správní úřad než ten, ve kterém vykonává službu, na 

činnost v poradních orgánech vlády a jejich orgánech, činnost v 
poradních nebo jiných orgánech ústředního správního úřadu nebo ve 

zvláštních orgánech, které podle jiného zákona vykonávají státní správu, 

a na správu vlastního majetku. 
 

  

  234/2014 
 

§87  
 

Služební kázní se rozumí řádné plnění povinností státního zaměstnance 

vyplývajících mu z právních předpisů, které se vztahují ke službě v jím 

vykonávaném oboru služby, ze služebních předpisů a z příkazů. 
 

  

  234/2014  
ve znění 
35/2019 

§88 (1) Zaviněné porušení služební kázně je kárným proviněním. 
(2) Státní zaměstnanec odpovídá za kárné provinění. Za kárné provinění 

neodpovídá náměstek pro státní službu a státní tajemník. (3) Drobné 

nedostatky ve službě může představený nebo služební orgán vyřídit tak, 

že je státnímu zaměstnanci ústně nebo písemně vytkne. Písemná výtka 
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se založí do osobního spisu státního zaměstnance na dobu 1 roku; po 

uplynutí této doby se z osobního spisu státního zaměstnance vyřadí. 
 

  234/2014 §89 (1) Za kárné provinění lze uložit státnímu zaměstnanci kárné opatření. 
(2) Kárným opatřením je 
a) písemná důtka, 
b) snížení platu až o 15 % na dobu až 3 kalendářních měsíců, 
c) odvolání ze služebního místa představeného, nebo 
d) propuštění ze služebního poměru. 
(3) Při určení druhu kárného opatření se přihlédne k závažnosti kárného 

provinění, zejména ke způsobu jeho spáchání, k významu a rozsahu jeho 

následků, k okolnostem, za nichž bylo spácháno, k míře zavinění, 

pohnutkám, dosavadnímu přístupu státního zaměstnance k dodržování 

služební kázně a k tomu, zda mu již za kárné provinění bylo v minulosti 

uloženo kárné opatření. Kárné opatření odvolání ze služebního místa 

představeného nebo propuštění ze služebního poměru lze uložit jen za 

zvlášť závažné kárné provinění, zejména pokud státní zaměstnanec 

porušoval služební kázeň dlouhodobě, svým jednáním způsobil zvlášť 

závažný následek nebo jednal ze zavrženíhodných pohnutek. 
(4) Za více kárných provinění státního zaměstnance projednaných ve 

společném řízení se uloží kárné opatření podle nejzávažnějšího kárného 

provinění. 
(5) Kárné opatření nelze uložit, byl-li státní zaměstnanec za týž skutek 

pravomocně potrestán soudem nebo jiným správním orgánem. 
(6) Od uložení kárného opatření lze v rozhodnutí o kárném provinění 

upustit, jestliže k nápravě státního zaměstnance postačí samotné 

projednání kárného provinění. 
(7) Rozhodnutí o uložení kárného opatření, které je v právní moci, se 

založí do osobního spisu státního zaměstnance. 

  

  234/2014 §17 odst.1 

písm.e) 
(1) Systemizace vychází ze závazných pravidel pro organizaci 

služebních úřadů tak, aby byl zajištěn řádný výkon působnosti 

služebního úřadu, a stanoví pro každý služební úřad 
e) počet služebních míst, u kterých se stanoví zákaz se po skončení 

služebního poměru přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné 

činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem v oboru, 

který je shodný s příslušným oborem služby, nebo být v pracovním nebo 

obdobném poměru k podnikateli v takovém oboru (dále jen "zákaz 

konkurence"). 

  

  40/2009 
ve znění 
204/2017 

§255 (1) Kdo neoprávněně zveřejní, zpřístupní nebo sdělí třetí osobě 

informaci dosud nikoli veřejně přístupnou, jejíž zveřejnění je způsobilé 

podstatně ovlivnit rozhodování v obchodním styku, a způsobí tím větší 

škodu nebo jiný závažný následek nebo tím opatří sobě nebo jinému 

větší prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 

zákazem činnosti. 
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(2) Kdo neoprávněně užije informaci dosud nikoli veřejně přístupnou, 

kterou získal při výkonu svého zaměstnání, povolání, postavení, funkce 

nebo jinak a jejíž zveřejnění je způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování 

v obchodním styku, tím, že uskuteční nebo dá podnět k uskutečnění 

smlouvy nebo operace v obchodním systému nebo na organizovaném 

trhu se zbožím, a způsobí tím větší škodu nebo jiný závažný následek 
nebo tím opatří sobě nebo jinému větší prospěch, bude potrestán 

odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti. 
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 
(4) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého 

rozsahu, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého 

rozsahu. 
  40/2009 

ve znění 
330/2011 
 

§256 (1) Kdo v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, s veřejnou soutěží 

nebo veřejnou dražbou v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit 

sobě nebo jinému prospěch zjedná některému dodavateli, soutěžiteli 

nebo účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky na úkor 

jiných dodavatelů nebo soutěžitelů, bude potrestán odnětím svobody na 

šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti. 
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

jestliže 
a) spáchá čin uvedený v odstavci 1 jako člen hodnotící komise, 

vyhlašovatel nebo pořadatel veřejné soutěže nebo veřejné dražby, 

licitátor nebo jako člen organizované skupiny, 
b) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo 
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 
(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo za okolností uvedených 

v odstavci 1 žádá, přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch. 
(4) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 žádá, přijme nebo si dá 

slíbit majetkový nebo jiný prospěch a spáchá takový čin jako úřední 

osoba, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let. 

  

  89/2012 §2900 Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je 

každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné 

újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. 

  

  89/2012 §2901 Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má 

povinnost zakročit na ochranu jiného každý, kdo vytvořil nebezpečnou 

situaci nebo kdo nad ní má kontrolu, anebo odůvodňuje-li to povaha 
poměru mezi osobami. Stejnou povinnost má ten, kdo může podle svých 

možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, 

že hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit. 

  

  89/2012 §2902 Kdo porušil právní povinnost, nebo kdo může a má vědět, že ji poruší,   
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oznámí to bez zbytečného odkladu osobě, které z toho může újma 

vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Splní-li oznamovací 

povinnost, nemá poškozený právo na náhradu té újmy, které mohl po 

oznámení zabránit. 
  500/2004 

ve znění 
250/2014 
176/2018 

§14 (1) Každá osoba bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci 

správního orgánu (dále jen "úřední osoba"), o níž lze důvodně 

předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům 

řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž 

lze pochybovat o její nepodjatosti, je vyloučena ze všech úkonů v řízení, 

při jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit. 
(2) Úřední osoba není vyloučena podle odstavce 1, pokud je pochybnost 

o její nepodjatosti vyvolána jejím služebním poměrem nebo 

pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k 

územnímu samosprávnému celku. 
(3) Účastník řízení může namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní 

dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu 

vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku 

neuplatnil. O námitce rozhodne bezodkladně usnesením služebně 

nadřízený úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení (dále jen 

"představený"). 
(4) Úřední osoba, která se dozví o okolnostech nasvědčujících, že je 

vyloučena, je povinna o nich bezodkladně uvědomit svého 

představeného. Do doby, než představený posoudí, zda je úřední osoba 

vyloučena, a provede potřebné úkony, může tato osoba provádět jen 

takové úkony, které nesnesou odkladu. 
(5) Představený úřední osoby, která je vyloučena, za ni bezodkladně určí 

jinou úřední osobu, která není k vyloučenému ve vztahu podřízenosti. 

Usnesení o tom se pouze poznamená do spisu. Nelze-li určit nikoho 

jiného, bezodkladně o tom uvědomí nadřízený správní orgán a spolu s 

tím mu předá spis. Nadřízený správní orgán postupuje podle § 131 odst. 

4. 
(6) Vyloučena je též ta úřední osoba, která se účastnila řízení v téže věci 

na jiném stupni. Důvodem vyloučení není účast na úkonech před 

zahájením řízení nebo na výkonu kontroly prováděné podle zvláštního 

zákona. 
(7) Ustanovení předchozích odstavců se nepoužijí pro vedoucí 

ústředních správních úřadů. 
(8) Ustanovení odstavců 1 až 5 se obdobně užijí pro znalce a 

tlumočníky. 

  

Čl.1 odst.6 (čl.5 

odst.2 písm.f)) 
f) poskytoval informace týkající se jaderné bezpečnosti, aniž by 

potřeboval povolení od jakéhokoli jiného subjektu či organizace, nejsou-
li tím ohroženy jiné prvořadé zájmy, jako je bezpečnost, uznané v 

příslušných právních předpisech či mezinárodních nástrojích. 

106/1999 
ve znění 
39/2001 
61/2006 
 

§2 odst.1 (1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost 

poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní 

orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. 

PT  
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  106/1999 
ve znění 
413/2005 
111/2019 
 

§7 
 
 
 

Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy 4) označena 

za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný 

subjekt ji neposkytne. Povinný subjekt neposkytne rovněž osobní údaje 

o osobě, která je držitelem osvědčení fyzické osoby pro přístup k 

utajovaným informacím pro stupeň utajení Přísně tajné a Tajné, pokud 

by to mohlo ohrozit ochranu utajovaných informací. 
 

  

  106/1999 
ve znění 
61/2006 

§9  
 

(1) Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný 

subjekt ji neposkytne. 
(2) Při poskytování informace, která se týká používání veřejných 

prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci 

těchto prostředků za porušení obchodního tajemství. 
 

  

  106/1999  §10 
 

Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným 

subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním 

nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt 

podle tohoto zákona neposkytne. 
 

  

  106/1999 §12 Všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že 

poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po 

vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Právo odepřít 

informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V 

odůvodněných případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření 

trvá. 
 

  

  412/2005  §1 Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací 

utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich 

ochranu, zásady pro stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich 

výkon a s tím spojený výkon státní správy. 
 

  

  263/2016  
 

§208 

písm.m) 
Úřad 
m) předkládá vládě a veřejnosti jednou za rok zprávu o své činnosti a 

výroční zprávu o monitorování radiační situace na území České 

republiky, 
 

  

  263/2016 §208 písm.r) Úřad 
r) poskytuje informace o významných poznatcích získaných v rámci své 

činnosti při kontrole a z hlášení o radiační mimořádné události a 

radiologické události, včetně informací týkajících se odůvodnění 

činnosti, regulace zdrojů ionizujícího záření a radiační ochrany, 
 

  

  263/2016 §209 písm.e) Úřad 
e) zajišťuje předběžné informování obyvatelstva pro případ radiační 

havárie o ochranných opatřeních a o krocích, které je nutno k zajištění 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                         

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32014L0087.docx      str. 38 z 207   

Celex: 32014L0087 Lhůta pro implementaci 15.08.2017 Úřední věstník                     L 219/42 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 08. 07. 2020 
Název: SMĚRNICE RADY 2014/87/EURATOM ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se 

stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 08. 07. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

radiační ochrany učinit; poskytnutá předběžná informace musí být 

aktuální a neustále k dispozici a informování musí být prováděno bez 

vyzvání, opakovaně v pravidelných intervalech a pokaždé, když dojde k 

významné změně, 
 

  263/2016 §209 

písm.g) 
 

Úřad 
g) zajišťuje informování obyvatelstva o vzniku a průběhu radiační 

havárie, která má dopad na území České republiky mimo zónu 

havarijního plánování, a o krocích a opatřeních, které mají být v průběhu 

etap vývoje radiační havárie uskutečněny, není-li toto informování 

zajišťováno jiným orgánem státní správy, 
i) zajišťuje vyrozumění příslušných dozorových orgánů sousedních 

členských států Euratomu o vzniku a průběhu radiační havárie, která má 

dopad na území České republiky, a o krocích a opatřeních, které mají 

být v průběhu etap vývoje radiační mimořádné události uskutečněny, 
k) poskytuje informace o přijetí opatření na ochranu obyvatelstva v 

České republice v případě radiační havárie vzniklé na území členských 

států Euratomu Evropské komisi a ostatním členským státům Euratomu, 

které mohou být těmito opatřeními dotčeny, a v souladu s 

mezinárodními závazky České republiky zpřístupňuje takto získané 

informace veřejnosti, 
l) zajišťuje vyrozumění orgánů krajů o vzniku a průběhu radiační 

havárie vzniklé mimo území České republiky, která má dopad na území 

České republiky, a o krocích a opatřeních, které mají být v průběhu 
vývoje radiační mimořádné události uskutečněny. 
 

  

  263/2016 §209 

písm.h) 
Úřad 
h) podílí se v rozsahu své působnosti na informování o vzniku a průběhu 

radiační havárie v zóně havarijního plánování, 
 

  

  263/2016 §209 písm.i) Úřad 
i) zajišťuje vyrozumění příslušných dozorových orgánů sousedních 

členských států Euratomu o vzniku a průběhu radiační havárie, která má 

dopad na území České republiky, a o krocích a opatřeních, které mají 

být v průběhu etap vývoje radiační mimořádné události uskutečněny, 
 

  

  263/2016 §209 

písm.k) 
Úřad 
k) poskytuje informace o přijetí opatření na ochranu obyvatelstva v 

České republice v případě radiační havárie vzniklé na území členských 

států Euratomu Evropské komisi a ostatním členským státům Euratomu, 

které mohou být těmito opatřeními dotčeny, a v souladu s 

mezinárodními závazky České republiky zpřístupňuje takto získané 

informace veřejnosti, 
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  263/2016 § 209 

písm.l) 
Úřad 
l) zajišťuje vyrozumění orgánů krajů o vzniku a průběhu radiační 

havárie vzniklé mimo území České republiky, která má dopad na území 

České republiky, a o krocích a opatřeních, které mají být v průběhu 

vývoje radiační mimořádné události uskutečněny. 
 

  

  2/1969 ve 
znění 
272/1996 

§ 22 Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své 

působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení 

aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví a 

řešení stěžejních otázek, které předkládají vládě České republiky. O 

návrzích závažných opatření přiměřeným způsobem informují veřejnost. 
 

  

  9240     
Čl.1 odst.6 (čl.5 

odst.3 písm.a)) 
3.   Členské státy zajistí, aby byly příslušnému dozornému orgánu 

svěřeny pravomoci nezbytné k plnění jeho povinností v souvislosti s 

vnitrostátním rámcem podle čl. 4 odst. 1. Za tím účelem členské státy 

zajistí, aby vnitrostátní rámec pověřil příslušné dozorné orgány těmito 

hlavními úkoly v oblasti dozoru: 
a) navrhovat či stanovovat vnitrostátní požadavky v oblasti jaderné 

bezpečnosti nebo se podílet na jejich stanovení; 

2/1969 ve 
znění 
272/1996 

§ 24 Ministerstva pečují o náležitou právní úpravu věcí patřících do 

působnosti České republiky; připravují návrhy zákonů a jiných právních 

předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, jakož i 

návrhy, jejichž přípravu jim vláda uložila; dbají o zachovávání 

zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle zákonů potřebná 

opatření k nápravě. 

PT  

  263/2016  
 

§236  Úřad vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 8 písm. a) a b), § 9 odst. 2 

písm. c), písm. j), odst. 4 písm. a) a b), § 17 odst. 3 písm. a) a b), § 18 

odst. 5, § 24 odst. 7, § 25 odst. 2 písm. a) až e), § 29 odst. 7 písm. a) až 

g), § 30 odst. 9 písm. a) a b), § 31 odst. 6 písm. a) až e), § 32 odst. 10 

písm. a) až c), § 33 odst. 8 písm. a) až c), § 44 odst. 4 písm. a) až c), § 

45 odst. 4, § 46 odst. 8, § 47 odst. 4 písm. a) až c), § 48 odst. 6 písm. a) 

až c), § 49 odst. 2 písm. a) až h), § 50 odst. 4, § 51 odst. 6 písm. a) a b), 

§ 52 odst. 2 písm. a) a b), § 53 odst. 2 písm. a) a b), § 54 odst. 4 písm. a) 

až d), § 55 odst. 2, § 56 odst. 2 písm. a) a b), § 57 odst. 3 písm. a) až c), 

§ 58 odst. 7 písm. a) až c), § 59 odst. 4 písm. a) a b), § 60 odst. 4 písm. 

a) a b), § 61 odst. 6 písm. a) až d), § 63 odst. 6, § 66 odst. 6 písm. a) až 

c), § 67 odst. 4, § 68 odst. 2 písm. a) až j), § 69 odst. 2 písm. a) až e), § 

70 odst. 2 písm. a) až c), § 71 odst. 2, § 72 odst. 5 písm. a) až e), § 73 

odst. 3 písm. a) až e), § 74 odst. 4 písm. a) až c), § 75 odst. 5 písm. a) až 

c), § 76 odst. 6, § 77 odst. 2 písm. a) až c), § 78 odst. 3 písm. a) až f), § 

79 odst. 9 písm. a) až d), § 81 odst. 3 písm. a) až d), § 82 odst. 4, § 83 

odst. 7, § 84 odst. 6 písm. a) a b), § 85 odst. 4, § 86 odst. 3 písm. a) až 

d), § 87 odst. 5 písm. a) až d), § 88 odst. 6, § 89 odst. 2, § 93 odst. 4 

písm. a) až d), § 95 odst. 6 písm. a) až d), § 96 odst. 3 písm. a) až d), § 

98 odst. 4, § 99 odst. 5 písm. a) a b), § 100 odst. 3 písm. a) až d), § 101 

odst. 4 písm. a) až d), § 103 odst. 6 písm. a), § 104 odst. 9 písm. a) až e), 

§ 111 odst. 3 písm. a) až d), § 112 odst. 2, § 137 odst. 6, § 138 odst. 6 

písm. a) až d), § 141 odst. 3 písm. a) až e), § 143 odst. 4, § 149 odst. 6 

písm. a) až d), § 150 odst. 4 písm. a) až c), § 153 odst. 3, § 154 odst. 3, § 
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155 odst. 3 písm. a) a b), § 156 odst. 4 písm. a) až e), § 157 odst. 3, § 

158 odst. 3, § 159 odst. 2, § 160 odst. 6, § 161 odst. 4, § 163 odst. 2 

písm. a) a b), § 164 odst. 2, § 166 odst. 6 písm. a) až d), § 167 odst. 2 
písm. a) až d), § 169 odst. 4, § 170 odst. 4, § 171 odst. 5, § 211 odst. 2 a 

§ 220 odst. 2. 
Čl.1 odst.6 (čl.5 

odst.3 písm.b)) 
b) vyžadovat od držitele povolení, aby dodržoval a prokázal dodržování 

vnitrostátních požadavků na jadernou bezpečnost a dodržování 

podmínek příslušného povolení; 

263/2016  
 

§25 odst.1 

písm.b) 
(1) Držitel povolení a registrant jsou povinni 
b) vyšetřit neprodleně každé porušení tohoto zákona a přijmout opatření 

k nápravě a zabránění opakování takové situace, 
e) dodržovat technické a organizační podmínky bezpečného provozu 

jaderného zařízení a pracoviště se zdrojem ionizujícího záření a 

technické a organizační podmínky bezpečného nakládání se zdrojem 

ionizujícího záření a postupovat v souladu s vnitřními předpisy, 
 

PT  

  263/2016 §25 odst.1 

písm.e) 
(1) Držitel povolení a registrant jsou povinni 
e) dodržovat technické a organizační podmínky bezpečného provozu 

jaderného zařízení a pracoviště se zdrojem ionizujícího záření a 

technické a organizační podmínky bezpečného nakládání se zdrojem 

ionizujícího záření a postupovat v souladu s vnitřními předpisy, 
 

  

  500/2004 §73 odst.2 (2) Pravomocné rozhodnutí je závazné pro účastníky a pro všechny 

správní orgány;  
 

  

  263/2016 §24 odst.1 (1) Držitel povolení je povinen postupovat v souladu s dokumentací pro 

povolovanou činnost. 
 

  

   255/2012 §1 odst.1 (1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů 

územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo 

fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy 

(dále jen „kontrolní orgán“), při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, 

orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a 

fyzických osob (dále jen „kontrolovaná osoba“). 
 

  

  255/2012 §2 Kontrolní orgán při kontrole zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní 

povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních předpisů nebo které jí 

byly uloženy na základě těchto předpisů. 

  

Čl.1 odst.6 (čl.5 

odst.3 písm.c)) 
c) ověřovat toto dodržování požadavků hodnocením a inspekcemi; 2/1969 ve 

znění 
272/1996 

§22 Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své 

působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení 

aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví a 

řešení stěžejních otázek, které předkládají vládě České republiky. O 

návrzích závažných opatření přiměřeným způsobem informují veřejnost. 
 

PT  

  263/2016  
 

§200 (1) Úřad vykonává kontrolu dodržování tohoto zákona, právních 

předpisů vydaných k jeho provedení a závazků plynoucích z 

mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, pokud se 
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vztahují k mírovému využívání jaderné energie a ionizujícího záření, 

naplňování rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona a plnění 

povinností stanovených zákonem o metrologii v případě měřidel 

určených nebo používaných pro měření ionizujícího záření a 

radioaktivních látek. 
(2) Úřad kontroluje 
a) držitele povolení, registranty a ohlašovatele, 
b) výrobce, dovozce a distributory výrobků, jejichž typ výrobku byl 

schválen Úřadem, 
c) osoby vykonávající činnosti v rámci mírového využívání jaderné 

energie a ionizujícího záření, k nimž není potřeba oprávnění podle 

tohoto zákona, 
d) osoby působící při monitorování radiační situace, 
e) držitele oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska 

jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, 
f) autorizované a akreditované osoby provádějící posouzení shody 

vybraného zařízení s technickými požadavky a 
g) jiné osoby, které jsou důvodně podezřelé, že porušují povinnosti 

stanovené tímto zákonem nebo závazky plynoucí z mezinárodních 

smluv, kterými je Česká republika vázána, pokud se vztahují k 

mírovému využívání jaderné energie a ionizujícího záření. 
 

  255/2012 §1 odst.1 (1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů 

územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo 

fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy 

(dále jen „kontrolní orgán“), při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, 

orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a 

fyzických osob (dále jen „kontrolovaná osoba“). 
 

  

  255/2012 §2 Kontrolní orgán při kontrole zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní 

povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních předpisů nebo které jí 

byly uloženy na základě těchto předpisů. 

  

Čl.1 odst.6 (čl.5 

odst.3 písm.d)) 
d) navrhovat nebo uplatňovat účinná a přiměřená vynucovací opatření.“ 500/2004  §61 odst. 1 (1) Správní orgán může z moci úřední nebo na požádání účastníka před 

skončením řízení rozhodnutím nařídit předběžné opatření, je-li třeba, 

aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by 

bylo ohroženo provedení exekuce. Předběžným opatřením lze 

účastníkovi nebo jiné osobě přikázat, aby něco vykonal, něčeho se 

zdržel nebo něco strpěl, anebo zajistit věc, která může sloužit jako 

důkazní prostředek, nebo věc, která může být předmětem exekuce. 
 

PT  

  263/2016  
 

§203 odst.1 

písm.l) 
(1) Inspektor na základě provedené kontroly zakáže až do doby zjednání 

nápravy 
l) vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a 

radiační ochrany, nebo 
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  263/2016  §204 (1) Zjistí-li Úřad nedostatek v činnosti osoby, která vykonává činnosti 

související s využíváním jaderné energie nebo činnosti v rámci 

expozičních situací, může podle povahy zjištěného nedostatku 

rozhodnutím uložit osobě opatření k nápravě zjištěného nedostatku a 

stanovit lhůtu k uskutečnění opatření k nápravě. 
(2) Osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, je povinna neprodleně 

oznámit Úřadu způsob plnění a splnění uloženého opatření. 
(3) Odvolání proti rozhodnutí o uložení opatření k nápravě nemá 

odkladný účinek. 
 

  

  263/2016 
ve znění 
183/2017 

§177 odst.5 (5) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 

2 písm. b) nebo c), odstavce 3 nebo odstavce 4, nebo 
b) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c) 

nebo odstavce 2 písm. a). 
 

  

  263/2016 
ve znění 
183/2017 

§178 odst.5 (5) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 3 nebo 4, nebo 
b) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2. 
 

  

  263/2016 
ve znění 
183/2017 

§199 odst.3  (3) Sazba pokuty za přestupek podle tohoto zákona se zvyšuje na 

dvojnásobek, nejvýše však na částku 100 000 000 Kč, jestliže je týž 

přestupek spáchán opakovaně. Přestupek je spáchán opakovaně, pokud 

ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za týž přestupek nabylo právní 

moci, neuplynul 1 rok. 

  

Čl.1 odst.7 (čl.6 

písm.a)) 
7) Články 6, 7 a 8 se nahrazují tímto: 
„Článek 6  
Držitelé povolení 
Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 
a) prvotní odpovědnost za jadernou bezpečnost jaderného zařízení nese 

držitel povolení. Tuto odpovědnost není možné přenést a zahrnuje 

odpovědnost za činnost dodavatelů a subdodavatelů, jejichž činnost by 

mohla mít dopad na jadernou bezpečnost jaderného zařízení; 

263/2016  §5 odst.2 

písm.a) 
(2) Každý, kdo využívá jadernou energii, nakládá s jadernou položkou 

nebo vykonává činnosti v rámci expozičních situací, je povinen 
a) přednostně zajišťovat jadernou bezpečnost, bezpečnost jaderných 

položek a radiační ochranu, a to při respektování stávající úrovně vědy a 

techniky a správné praxe, 
 

PT  

  263/2016 §5 odst.4 
 

(4) Povinnost zajistit jadernou bezpečnost, radiační ochranu a 

bezpečnost jaderného materiálu nebo jiné položky v jaderné oblasti, 

která je významná z hlediska zajištění nešíření jaderných zbraní, nelze 

přenést na jinou osobu. 
 

  

  263/2016  
 

§30 odst.1  1) Osoba podle § 29 odst. 1 je v rámci systému řízení povinna stanovit 

požadavky na výběr a kvalifikaci dodavatele výrobku nebo služby a řídit 

a sledovat dodávky výrobků nebo služeb. 
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Poznámka 

 

  263/2016 §30 odst.2 
 

(2) Dodavatelem výrobku nebo služby osobě podle § 29 odst. 1 může 

být jen osoba, která má zaveden a udržován systém řízení v souladu s 

požadavky tohoto zákona nebo jiným způsobem, který zajišťuje kvalitu 

procesů a činností a jejich výstupů v míře srovnatelné s požadavky 

tohoto zákona. 
 

  

  263/2016 §30 odst.3 
 

(3) Procesy a činnosti dodavatele výrobku nebo služby musí mít úroveň 

kvality obdobnou procesům a činnostem osoby podle § 29 odst. 1. 

Výstup z procesu a činnosti dodavatele výrobku nebo služby může být 

osobou podle § 29 odst. 1 použit jen v případě, pokud je ve shodě s 

požadavky kladenými na něj technickou specifikací. 
 

  

  263/2016 §30 odst.4 
 

(4) Osoba podle § 29 odst. 1 je v rámci systému řízení povinna 
pravidelně hodnotit systém řízení dodavatele, včetně procesů a činností a 

jejich výstupů, a jeho účinnost z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 
 

  

  263/2016 §30 odst.5 
 

(5) Osoba podle § 29 odst. 1 je v rámci systému řízení povinna s 

dodavatelem výrobku nebo služby sjednat 
a) rozsah a způsob komunikace s dodavatelem výrobku nebo služby, 
b) opatření pro dohled nad dodavatelem výrobku nebo služby, 
c) požadavky na systém řízení dodavatele, včetně požadavků na procesy 

a činnosti, a jeho účinnost z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
d) požadavky na kvalifikaci pracovníků provádějících procesy a činnosti 

v systému řízení dodavatele, 
e) požadavky na pravidelné hodnocení systému řízení dodavatele, včetně 

procesů a činností a jejich výstupů, a jeho účinnosti z hlediska zajištění 

jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení, 
f) způsob nakládání s výsledky hodnocení procesů a činností a jejich 

výstupů v systému řízení dodavatele a 
g) rozsah a způsob posouzení, zda dodávané výrobky nebo služby 

splňují ujednané požadavky. 
 

  

  263/2016 §30 odst.6 (6) Procesy a činnosti musí provádět pracovníci s kvalifikací 

odpovídající druhu a významu jimi prováděného procesu a činnosti tak, 

aby byla zajištěna jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická 

bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 

události a zabezpečení. 

  

Čl.1 odst.7 (čl.6 b) při podávání žádosti o povolení musí žadatele prokázat jadernou 263/2016  §16 odst.2 (2) Žádost o povolení musí být doložena, kromě dalších dokladů o PT  
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Poznámka 

 

písm.b)) bezpečnost. Rozsah a podrobnost tohoto prokazování musí odpovídat 

potenciální síle a povaze rizika týkajícího se jaderného zařízení a jeho 

umístění; 

 písm.a) splnění podmínek stanovených zákonem, 
a) dokladem prokazujícím odbornou způsobilost pro povolovanou 

činnost, jde-li o fyzickou osobu, nebo dokladem prokazujícím odbornou 

způsobilost pro povolovanou činnost alespoň jednoho ze členů 

statutárního orgánu, je-li žadatelem právnická osoba, 
 
 

  263/2016 §16 odst.2 

písm.c) 
 

(2) Žádost o povolení musí být doložena, kromě dalších dokladů o 

splnění podmínek stanovených zákonem, 
c) je-li vyžadováno pojištění odpovědnosti za jadernou škodu, dokladem 

prokazujícím sjednání pojištění odpovědnosti za jadernou škodu nebo 

dokladem o jiném finančním zajištění, 
 

  

  263/2016 §16 odst.2 

písm.d) 
 

(2) Žádost o povolení musí být doložena, kromě dalších dokladů o 

splnění podmínek stanovených zákonem, 
d) požadovanou dokumentací pro povolovanou činnost a 
 

  

  263/2016  
 

§24 odst.2 (2) Výčet dokumentace pro povolovanou činnost je uveden v příloze č. 1 

tohoto zákona.  
 

  

  263/2016 §24 odst.7 (7) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na obsah dokumentace 

pro povolovanou činnost. 
 

  

  263/2016  
 

Příloha č.1, 

bod I. 
1. Činnosti související s využíváním jaderné energie 
a) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je umístění 

jaderného zařízení, je následující: 
1. program systému řízení, 
2. zadávací bezpečnostní zpráva, 
3. analýza potřeb a možnosti zajištění fyzické ochrany, 
4. záměr zajištění monitorování výpustí z jaderného zařízení, 
5. program monitorování, 
6. záměr zajištění zvládání radiační mimořádné události, 
7. návrh koncepce bezpečného ukončení provozu, 
8. popis způsobu zajišťování kvality přípravy realizace výstavby, 
9. zásady zajišťování kvality následujících etap životního cyklu 

jaderného zařízení. 
b) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je výstavba 

jaderného zařízení, je následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
3. program kontrol pro etapu výstavby, 
4. předběžná bezpečnostní zpráva, 
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení 

do bezpečnostních tříd, 
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Poznámka 

 

6. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a 

popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků 

včetně popisu kvalifikace pracovníků, 
7. popis systému přípravy vybraných pracovníků, 
8. program výstavby jaderného zařízení včetně harmonogramu, 
9. předběžný plán uvádění jaderného zařízení do provozu, 
10. předběžné pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, 
11. předběžný plán zajištění fyzické ochrany, 
12. koncepce bezpečného ukončení provozu povolovaného 

zařízení včetně způsobu nakládání se vzniklým radioaktivním odpadem, 
13. program monitorování, 
14. analýza a hodnocení radiační mimořádné události pro období 

od zahájení výstavby jaderného zařízení do zahájení jeho vyřazování z 

provozu, 
15. vnitřní havarijní plán, 
16. stanovení zóny havarijního plánování, 
17. předběžný program řízeného stárnutí, 
18. doklad o zajištění financování nakládání s radioaktivním 

odpadem, bude-li při činnosti vznikat, 
19. vyhodnocení zajišťování kvality při přípravě výstavby 

jaderného zařízení, 
20. popis způsobu zajišťování kvality realizace výstavby, 
21. zásady zajišťování kvality etap životního cyklu jaderného 

zařízení následujících po výstavbě. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5, 11, 13, 15 a 16 schvaluje Úřad. 
c) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je první 

fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, je 

následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
3. program provozních kontrol, 
4. provozní bezpečnostní zpráva pro první fyzikální spouštění 

jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení 

do bezpečnostních tříd, 
6. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a 

popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků 

včetně popisu kvalifikace pracovníků, 
7. popis systému přípravy vybraných pracovníků, 
8. neutronově-fyzikální charakteristiky aktivní zóny jaderného 

reaktoru, 
9. průkaz úspěšného dokončení výstavby a průkaz připravenosti 

zařízení, pracovníků a vnitřních předpisů k následující etapě životního 

cyklu jaderného zařízení, 
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Poznámka 

 

10. program fyzikálního spouštění včetně harmonogramu, 
11. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, 
12. plán zajištění fyzické ochrany, 
13. vyjádření o provedení všech prověření zajištění připravenosti k 

odezvě na radiační mimořádnou událost v zóně havarijního plánování 

podle § 156 odst. 2 písm. c) až g), 
14. předprovozní program řízeného stárnutí, 
15. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 

odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní 

odpad při činnosti vznikat, 
16. vyhodnocení kvality vybraných zařízení, 
17. havarijní provozní předpisy, 
18. návody pro zvládání těžkých havárií. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5 a 12 schvaluje Úřad. 
d) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je první 

energetické spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, je 

následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
3. program provozních kontrol, 
4. provozní bezpečnostní zpráva, 
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení 

do bezpečnostních tříd, 
6. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a 
popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků 

včetně popisu kvalifikace pracovníků, 
7. popis systému přípravy vybraných pracovníků, 
8. neutronově-fyzikální charakteristiky jaderného reaktoru, 
9. průkaz úspěšného dokončení fyzikálního spouštění a průkaz 

připravenosti zařízení, pracovníků a vnitřních předpisů k provozu 

jaderného zařízení, 
10. program prvního energetického spouštění jaderného zařízení s 

jaderným reaktorem a zkušebního provozu včetně harmonogramu, 
11. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, 
12. plán zajištění fyzické ochrany, 
13. provozní program řízeného stárnutí pro první energetické 

spouštění a zkušební provoz jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
14. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 

odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní 

odpad při činnosti vznikat, 
15. vyjádření o ověření data exspirace antidot k jódové profylaxi 

distribuovaných podle § 156 odst. 2 písm. d), 
16. havarijní provozní předpisy, 
17. návody pro zvládání těžkých havárií. 
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Poznámka 

 

Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5 a 12 schvaluje Úřad. 
e) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je uvádění do 

provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru, je následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
3. program provozních kontrol, 
4. provozní bezpečnostní zpráva, 
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení 

do bezpečnostních tříd, 
6. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a 

popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků 

včetně popisu kvalifikace pracovníků, 
7. průkaz úspěšného dokončení výstavby a průkaz připravenosti 

zařízení, pracovníků a vnitřních předpisů na provoz jaderného zařízení, 
8. program uvádění jaderného zařízení do provozu včetně 

harmonogramu, 
9. plán zajištění fyzické ochrany, 
10. plán vyřazování z provozu pro jiné jaderné zařízení než 

úložiště radioaktivního odpadu, 
11. plán vyřazování z provozu a uzavření úložiště radioaktivního 

odpadu pro úložiště radioaktivního odpadu, 
12. odhad nákladů na vyřazování z provozu, 
13. program provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru, 
14. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 

odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní 

odpad při činnosti vznikat, 
15. popis systému přípravy vybraných pracovníků. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5, 9, 10 a 11 schvaluje Úřad. 
f) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je provoz 

jaderného zařízení, je následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
3. program provozních kontrol, 
4. provozní bezpečnostní zpráva, 
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení 

do bezpečnostních tříd, 
6. neutronově-fyzikální charakteristiky aktivní zóny jaderného 

reaktoru, 
7. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a 

popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků 

včetně popisu kvalifikace pracovníků, 
8. popis systému přípravy vybraných pracovníků, 
9. průkaz připravenosti zařízení, pracovníků a vnitřních předpisů 

na provoz jaderného zařízení, 
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10. vyhodnocení výsledků prvního energetického spouštění 

jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
11. vyhodnocení výsledků zkušebního provozu při prvním 

povolení k provozu jaderného zařízení, 
12. program provozu včetně harmonogramu, 
13. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, 
14. plán zajištění fyzické ochrany, 
15. plán vyřazování z provozu, 
16. odhad nákladů na vyřazování z provozu, 
17. provozní program řízeného stárnutí, 
18. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 

odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní 

odpad při činnosti vznikat, 
19. havarijní provozní předpisy, 
20. návody pro zvládání těžkých havárií. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5, 14 a 15 schvaluje Úřad. 
g) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou jsou jednotlivé 

etapy vyřazování z provozu jaderného zařízení, je následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
3. bezpečnostní zpráva k vyřazování z provozu jaderného 

zařízení, 
4. harmonogram vyřazování z provozu jaderného zařízení, 
5. návrh organizační přípravy a personálního zajištění vyřazování 

z provozu jaderného zařízení, 
6. plán zajištění fyzické ochrany, 
7. analýza a hodnocení radiační mimořádné události pro 

vyřazování z provozu jaderného zařízení, 
8. program monitorování, 
9. vnitřní havarijní plán, 
10. úprava zóny havarijního plánování, 
11. vyřazovací program řízeného stárnutí, 
12. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 

odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní 

odpad při činnosti vznikat, 
13. průkaz o zajištění dostatečného množství finančních 

prostředků k vyřazování z provozu, 
14. podmínky dalšího využití území a systémů, konstrukcí nebo 

komponent, není-li možné úplné vyřazení. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 6 a 8 až 10 schvaluje Úřad. 
h) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je provedení 

změny ovlivňující jadernou bezpečnost, technickou bezpečnost a 

fyzickou ochranu jaderného zařízení, je následující: 
1. program systému řízení, 
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2. popis a odůvodnění změny, 
3. časový harmonogram realizace změny, 
4. návrh aktualizace dokumentace pro jinou povolovanou 

činnost, je-li změnou ovlivněna, 
5. hodnocení vlivu změny na jadernou bezpečnost, technickou 

bezpečnost a zabezpečení, 
6. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 

odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní 

odpad při činnosti vznikat. 
 

  378/2016 §3 (1) Vlastnostmi území k umístění jaderného zařízení, posuzovanými z 

hlediska jejich způsobilosti ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační 

ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení během životního cyklu 

jaderného zařízení, jsou výskyty 
a) přírodních vlastností a jevů, a to 
1. seismicity, 
2. porušení území k umístění jaderného zařízení zlomem v zemské kůře 

(dále jen "zlom"), 
3. povodně, 
4. oběhu podzemní vody, 
5. dalších geodynamických jevů a geotechnických parametrů 

základových půd, 
6. klimatických a meteorologických jevů, 
7. biologických jevů a 
8. přírodních požárů, 
b) jevů, které mají původ v činnosti člověka, a to 
1. pádu letadla a jiných objektů, 
2. výbuchů a požárů, které mají původ v činnosti člověka, a jejich 

zplodin, 
3. kolize s ochranným nebo bezpečnostním pásmem, 
4. vlivu jaderného zařízení, které je již v území umístěno, 
5. silných vibrací, 
6. elektromagnetické interference, 
7. vířivého elektrického proudu, 
8. negativních projevů letecké, silniční, železniční a vodní dopravy, 
9. působení produktovodů a energetického vedení, 
10. znečistění ovzduší, horninového prostředí, povrchových a 

podzemních vod a 
11. provozu zařízení, ve kterém se nacházejí nebo z nějž se uvolňují 

látky snadno hořlavé, výbušné, toxické, dusivé, s korozivními účinky 

nebo radioaktivní, a  
 c) jiných jevů, které mohou negativně ovlivnit jadernou bezpečnost, 

radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání radiační 
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mimořádné události a zabezpečení jaderného zařízení. 
(2) Vlastnostmi území k umístění jaderného zařízení, posuzovanými z 
hlediska dopadu jaderného zařízení na jednotlivce, obyvatelstvo, 

společnost a životní prostředí, jsou výskyty jevů, které jsou způsobilé 

ovlivnit působení jaderného zařízení na okolí, a to 
a) šíření radioaktivní látky ovzduším, podzemní a povrchovou vodou a 
potravním řetězcem a 
b) rozložení a hustoty osídlení a jeho vývoje. 
 

  21/2017 §7 (1) Limity a podmínky musí obsahovat 
a) bezpečnostní limity, 
b) nastavení ochranných systémů, 
c) limitní podmínky, 
d) kontrolní požadavky, 
e) organizační opatření a 
f) zdůvodnění limitů a podmínek. 
(2) Bezpečnostní limity musí stanovit mezní hodnoty fyzikálních a 

technologických parametrů přímo ovlivňujících stav fyzických 

bezpečnostních bariér, které nesmí být překročeny. Bezpečnostní limity 

musí být stanoveny konzervativním přístupem. 
(3) Nastavení ochranných systémů musí stanovit hodnoty fyzikálních a 

technologických parametrů důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a 

radiační ochrany, při jejichž dosažení se automaticky uvádějí v činnost 

ochranné a bezpečnostní systémy. Tyto hodnoty musí být stanoveny tak, 

aby fyzikální a technologické parametry při následujícím přechodovém 

procesu nepřekročily bezpečnostní limity. 
(4) Limitní podmínky musí stanovit 
a) požadavky na udržení bezpečnostně významných fyzikálních a 

technologických parametrů v souladu s projektem jaderného zařízení a 
b) funkční požadavky na provozuschopnost bezpečnostních systémů. 
(5) Kontrolní požadavky musí stanovit 
a) rozsah pravidelných kontrol nastavení a dodržování parametrů a 

podmínek provozuschopnosti systémů, konstrukcí a komponent a 
b) četnost provádění kontrol podle písmene a) zohledňující 
1. spolehlivost systémů, konstrukcí a komponent, 
2. požadavky právních předpisů a technických standardů a 
3. provozní zkušenosti. 
(6) Organizační opatření musí stanovit 
a) opatření pro případy, kdy 
1. dochází k čerpání limitů a podmínek nebo porušení limitů a 

podmínek, 
2. nejsou splněny požadavky na provozuschopnost systémů, konstrukcí a 

komponent, 
3. není plněna některá z podmínek nastavení systémů, konstrukcí a 
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komponent, nebo 
4. není splněna podmínka aktivace ochranných systémů, 
b) lhůty pro provedení opatření podle písmene a), 
c) povinnosti řídicích pracovníků, 
d) požadavky na zvláštní odbornou způsobilost vybraných pracovníků, 
e) požadavky na minimální obsazení směn, 
f) požadavky na provádění vnitřní a vnější kontroly dodržování limitů a 

podmínek a 
g) rozsah a způsob předávání informací Úřadu. 
(7) Obsah limitů a podmínek musí být v souladu s výsledky 
bezpečnostních analýz. 
 

  21/2017 §12 Program řízeného stárnutí musí být jednoznačně identifikován, určovat 

vstupní data procesu řízeného stárnutí, stanovit práva a povinnosti 

pracovníků vykonávajících činnosti v rámci procesu řízeného stárnutí a 

obsahovat 
a) výčet systémů, konstrukcí a komponent podle § 11 písm. a), 
b) výčet degradačních mechanismů a dopadů stárnutí, 
c) výčet sledovaných parametrů a indikátorů jejich stavu, které jsou 

užívány k monitorování a určování vývoje dopadů stárnutí, 
d) pravidla monitorování a určování vývoje dopadů stárnutí, 
e) výčet kritérií přijatelnosti sledovaných parametrů, 
f) pravidla hodnocení sledovaných parametrů, hodnocení aktuálního 

stavu systémů, konstrukcí a komponent podle § 11 písm. a) a určování 

predikce budoucího stavu těchto systémů, konstrukcí a komponent, 

pokud sledovaný parametr má hodnoty kumulativního charakteru, 
g) výčet nápravných opatření v případě neplnění kritérií přijatelnosti 

sledovaných parametrů, 
h) pravidla sledování účinnosti opatření v provozu a údržbě systémů, 

konstrukcí a komponent podle § 11 písm. a) ke zmírnění nebo odstranění 

dopadů stárnutí a působení degradačních mechanismů na tyto systémy, 

konstrukce a komponenty, 
i) popis zajištění zpětné vazby sloužící k měření účinnosti procesu 
řízeného stárnutí, 
j) pravidla hodnocení účinnosti procesu řízeného stárnutí a 
k) pravidla dokumentování činností v rámci procesu řízeného stárnutí. 

  

Čl.1 odst.7 (čl.6 

písm.c)) 
c) držitelé povolení musí v rozumně proveditelné míře pravidelně, 

systematicky a ověřitelným způsobem vyhodnocovat, ověřovat a 

průběžně zlepšovat jadernou bezpečnost svých jaderných zařízení. Toto 

posouzení zahrnuje ověření, že jsou zavedena opatření pro předcházení 

haváriím a zmírňování důsledků havárií, včetně ověření uplatňování 

ustanovení o ochraně do hloubky; 

263/2016   §49 odst. 1 
písm.d) 

(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 

energie je povinen 
d) provádět hodnocení bezpečnosti, 
 

PT  

  263/2016   §49 odst.1 

písm.e) 
(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 

energie je povinen 
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 e) na základě hodnocení bezpečnosti v rozumně proveditelné míře trvale 

zvyšovat úroveň jaderné bezpečnosti, 
 

  263/2016   §49 odst.1 

písm.f) 
 

(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 

energie je povinen 
f) zajistit, aby bylo ověřeno hodnocení bezpečnosti osobami, které se na 

hodnocení bezpečnosti přímo nepodílely, týká-li se hodnocení 

bezpečnosti skutečností významných pro zajišťování jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 

jaderného zařízení, 
 

  

  263/2016   §49 odst.1 

písm.l) 
 

(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 

energie je povinen 
l) průběžně hodnotit skutečnosti, které byly rozhodné pro posouzení 

přijatelnosti území k umístění jaderného zařízení a jejich vliv na 

jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení, 
 

  

  263/2016   §49 odst.1 

písm.p) 
 

(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 

energie je povinen 
p) vyhodnotit změnu při využívání jaderné energie, která nastala během 

životního cyklu jaderného zařízení, s výjimkou umísťování, z hlediska 

vlivu na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

fyzickou ochranu, 
 

  

  263/2016   §49 odst.1 

písm.r) 
 

(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 

energie je povinen 
r) zajistit, udržovat a procvičovat opatření a postupy zvládání radiační 

mimořádné události stanovené vnitřním havarijním plánem a vnitřními 
předpisy, 
 

  

  263/2016   §50 odst.2 

písm.c) 
(2) Držitel povolení k výstavbě jaderného zařízení s jaderným reaktorem 

je povinen v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a 

pracovníků na první fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným 

reaktorem 
c) ověřit a dokumentovat úplnost a připravenost všech systémů 

potřebných pro první fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným 

reaktorem 
 

  

  263/2016   §51 odst.1 

písm.b) bod 

(1) Držitel povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení 

s jaderným reaktorem je povinen 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                         

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32014L0087.docx      str. 53 z 207   

Celex: 32014L0087 Lhůta pro implementaci 15.08.2017 Úřední věstník                     L 219/42 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 08. 07. 2020 
Název: SMĚRNICE RADY 2014/87/EURATOM ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se 

stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 08. 07. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

1 b) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků na 

první energetické spouštění jaderného zařízení 
1. zajistit, ověřit a dokumentovat úspěšné provedení zkoušek prvního 

fyzikálního spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
 

  263/2016   §51 odst.1 

písm.b) bod 

3 
 

(1) Držitel povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení 

s jaderným reaktorem je povinen 
b) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků na 

první energetické spouštění jaderného zařízení 
3. ověřit a dokumentovat existenci a správnost dokumentace pro 

povolovanou činnost a vnitřních předpisů, včetně havarijních provozních 

předpisů a vnitřních předpisů zpracovaných podle vnitřního havarijního 

plánu, a 
 

  

  263/2016   §51 odst.1 

písm.b) bod 

4 

(1) Držitel povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení 

s jaderným reaktorem je povinen 
b) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků na 

první energetické spouštění jaderného zařízení 
4. ověřit zajištění radiační ochrany obyvatelstva v zóně havarijního 

plánování podle § 156 odst. 2 písm. c) až g). 
 

  

  263/2016   §52 odst.1 

písm.a) 
(1) Držitel povolení k prvnímu energetickému spouštění jaderného 

zařízení s jaderným reaktorem je povinen 
a) ověřit a dokumentovat na různých výkonových hladinách projektové 

charakteristiky jaderného zařízení a jeho soulad s projektem jaderného 

zařízení, 
 

  

  263/2016   §52 odst.1 

písm.b),  
(1) Držitel povolení k prvnímu energetickému spouštění jaderného 

zařízení s jaderným reaktorem je povinen 
b) ověřit a dokumentovat schopnost stabilního a bezpečného provozu 

jaderného zařízení, 
 

  

  263/2016   §52 odst.1 

písm.c) bod 

1 

(1) Držitel povolení k prvnímu energetickému spouštění jaderného 

zařízení s jaderným reaktorem je povinen 
c) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků k 

provozu 
1. zajistit, ověřit a dokumentovat úspěšné provedení zkoušek prvního 

energetického spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem a 

zkušebního provozu, 
 

  

  263/2016   §52 odst.1 

písm.c) bod 

3 

(1) Držitel povolení k prvnímu energetickému spouštění jaderného 

zařízení s jaderným reaktorem je povinen 
c) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků k 

provozu 
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Celex: 32014L0087 Lhůta pro implementaci 15.08.2017 Úřední věstník                     L 219/42 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 08. 07. 2020 
Název: SMĚRNICE RADY 2014/87/EURATOM ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se 

stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 08. 07. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

3. ověřit a dokumentovat existenci a správnost dokumentace pro 

povolovanou činnost a vnitřních předpisů, včetně havarijních provozních 

předpisů a vnitřních předpisů zpracovaných podle vnitřního havarijního 

plánu, a 
 

  263/2016   §52 odst.1 

písm.c) bod 

4 
 

(1) Držitel povolení k prvnímu energetickému spouštění jaderného 

zařízení s jaderným reaktorem je povinen 
c) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků k 

provozu 
4. ověřit zajištění radiační ochrany obyvatelstva v zóně havarijního 

plánování podle § 156 odst. 2 písm. c) až g) a 
 

  

  263/2016   §53 odst.1 

písm.a) bod 

2 

(1) Držitel povolení k uvádění do provozu jaderného zařízení bez 

jaderného reaktoru je povinen 
a) před zahájením aktivního vyzkoušení 
2. ověřit existenci a správnost programu a dílčích programů aktivního 

vyzkoušení, limitů a podmínek, vnitřních předpisů včetně havarijních 

provozních předpisů a vnitřních předpisů zpracovaných podle vnitřního 

havarijního plánu a programu systému řízení a 
 

  

  263/2016   §53 odst.1 

písm.a) bod 

3 
 

(1) Držitel povolení k uvádění do provozu jaderného zařízení bez 

jaderného reaktoru je povinen 
a) před zahájením aktivního vyzkoušení 
3. zajistit a ověřit celkovou připravenost jaderného zařízení a jeho 

pracovníků k aktivnímu vyzkoušení, 
 

  

  263/2016   §53 odst.1 
písm.c) 
 

(1) Držitel povolení k uvádění do provozu jaderného zařízení bez 

jaderného reaktoru je povinen 
c) zkušebním provozem ověřit a prokázat na reálných stavech budoucího 

provozu projektové charakteristiky jaderného zařízení a jeho soulad s 

projektem jaderného zařízení a 
 

  

  263/2016   §54 odst.1 

písm.a) 
(1) Držitel povolení k provozu jaderného zařízení je povinen 
a) průběžně zajišťovat, ověřovat a dokumentovat schopnost stabilního a 

bezpečného provozu jaderného zařízení, 
 

  

  263/2016   §54 odst.2 

písm.c) 
 

(2) Držitel povolení k provozu jaderného zařízení je před uvedením 

jaderného reaktoru do kritického stavu povinen 
c) zajistit a ověřit připravenost jaderného zařízení a pracovníků k 

opětovnému uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu a k dalšímu 

provozu. 
 

  

  263/2016   §54 odst.3 

písm.d) 
(3) Držitel povolení k provozu jaderného zařízení je po výměně paliva v 

jaderném reaktoru povinen 
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Celex: 32014L0087 Lhůta pro implementaci 15.08.2017 Úřední věstník                     L 219/42 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 08. 07. 2020 
Název: SMĚRNICE RADY 2014/87/EURATOM ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se 

stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 08. 07. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

 d) při fyzikálním spouštění ověřit neutronově-fyzikální vlastnosti aktivní 

zóny jaderného reaktoru a související bezpečnostní funkce, 
 

  263/2016   §54 odst.3 

písm.e) 
(3) Držitel povolení k provozu jaderného zařízení je po výměně paliva v 

jaderném reaktoru povinen 
e) zajistit a ověřit připravenost jaderného zařízení k energetickému 

spouštění jaderného zařízení, 
 

  

  263/2016   §48 (1) Během životního cyklu jaderného zařízení musí být pravidelně, 

systematicky, komplexně a ověřitelným způsobem prováděno hodnocení 

úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení (dále jen "hodnocení bezpečnosti") a jeho dokumentování. 
(2) Hodnocení bezpečnosti musí zahrnovat tyto typy hodnocení: 
a) deterministické hodnocení bezpečnosti, 
b) pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti v případě jaderného 

zařízení, které není výzkumným jaderným zařízením s jaderným 

reaktorem o tepelném výkonu nižším než 2 MW, skladem 

radioaktivního odpadu, skladem vyhořelého jaderného paliva nebo 

úložištěm radioaktivního odpadu, 
c) periodické hodnocení bezpečnosti, 
d) průběžné hodnocení bezpečnosti a 
e) zvláštní hodnocení bezpečnosti. 
(3) Zvláštní hodnocení bezpečnosti musí být provedeno 
a) před provedením změny při využívání jaderné energie, 
b) v případě radiační mimořádné události na jaderném zařízení nebo na 

jiném jaderném zařízení podobného typu, 
c) stanoví-li tak Úřad rozhodnutím v souladu s požadavky mezinárodní 

smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo předpisu Euratomu, 

nebo 
d) při podezření na snížení úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 

ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení. 
(4) Hodnocení bezpečnosti musí být využíváno k hodnocení 

významných informací o riziku využívání jaderné energie a k přijetí 

takových opatření, aby se předešlo snížení úrovně jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 
(5) Hodnocením bezpečnosti musí být ověřeno, zda jsou zavedena 

opatření pro předcházení vzniku havarijních podmínek a ke zmírňování 

jejich následků včetně ochrany do hloubky. 
(6) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) pravidla provádění hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů 

hodnocení a lhůty, v nichž jsou prováděny, 
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Celex: 32014L0087 Lhůta pro implementaci 15.08.2017 Úřední věstník                     L 219/42 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 08. 07. 2020 
Název: SMĚRNICE RADY 2014/87/EURATOM ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se 

stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 08. 07. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

b) způsob dokumentování hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů 

hodnocení a obsah dokumentace hodnocení bezpečnosti a jednotlivých 

typů hodnocení, 
c) způsob využití hodnocení bezpečnosti. 
 

  263/2016   §29 odst.3 

písm.b) 
(3) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna 
b) plánovaně řídit a provádět procesy a činnosti tak, aby účinně 

přispívaly k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
 

  

  263/2016   §29 odst.3 

písm.g) 
 

(3) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna 
g) plánovat zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 

ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení a toto plánování 

dokumentovat, 
 

  

  263/2016   §29 odst.3 

písm.j) 
 

(3) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna 
j) integrovat všechny požadavky, které mohou sloužit k zajišťování a 

zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení. 
 

  

  263/2016   §45 odst.4 (4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob zajištění ochrany do 

hloubky. 
 

  

  263/2016   §156 odst.1 

písm.f) 
(1) Držitel povolení je povinen 
f) pravidelně prověřovat připravenost k odezvě na radiační mimořádnou 

událost nácvikem, havarijním cvičením a ověřováním funkčnosti 

technických prostředků podle vnitřního havarijního plánu, zásahové 

instrukce a havarijního řádu; prověření připravenosti k odezvě na 

radiační mimořádnou událost musí být prováděno na základě ročního 

plánu a hodnoceno, a 
 

  

  263/2016   §156 odst.2 

písm.h) 
 

(2) Držitel povolení k vykonávání činností souvisejících s využíváním 

jaderné energie a k vykonávání činností v rámci expozičních situací, k 

nimž je stanovena zóna havarijního plánování, je povinen 
h) ověřovat cvičením a taktickým cvičením 21) ve spolupráci s 

příslušnými orgány veřejné správy a složkami integrovaného 

záchranného systému správnost, účinnost a vzájemný soulad vnitřního 

havarijního plánu a vnějšího havarijního plánu a jejich soulad s 

národním radiačním havarijním plánem, 
 

  

  263/2016   §156 odst.4 (4) Prováděcí právní předpis stanoví   
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Celex: 32014L0087 Lhůta pro implementaci 15.08.2017 Úřední věstník                     L 219/42 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 08. 07. 2020 
Název: SMĚRNICE RADY 2014/87/EURATOM ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se 

stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 08. 07. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

písm.a) 
 

a) způsob a četnost ověřování vnitřního havarijního plánu, národního 

radiačního havarijního plánu, zásahové instrukce a havarijního řádu a 

funkčnosti technických prostředků, 
 

  263/2016   §156 odst.4 
písm.b) 

(4) Prováděcí právní předpis stanoví 
b) způsob a četnost ověřování účinnosti a vzájemného souladu vnitřního 

havarijního plánu, vnějšího havarijního plánu a národního radiačního 

havarijního plánu, 
 

  

  408/2016 §5 odst.1 (1) U procesů a činností a jejich vstupů a výstupů musí být před jejich 

prvním užitím provedeno přezkoumání, ověření a validace. 
 
 

  

  408/2016 §5 odst.2 (2) Pro přezkoumání, ověření a validaci procesů a činností musí být 

stanovena kritéria přijatelnosti. 
 

  

  408/2016 §6 odst.1 

písm.d) 
(1) Při plánování v systému řízení musí být 
d) naplňování plánu systému řízení a účinnost zvyšování jeho kvality 

pravidelně hodnoceny z hlediska jejich souladu s plánovaným 

výsledkem a 
 

  

  408/2016 §7 odst.2 (2) Návrh změny systému řízení musí být odůvodněný a musí být 

hodnocen z hlediska účelu změny systému řízení a jejího budoucího 

vlivu na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení. 
 

  

  408/2016 §7 odst.3  (3) Provádění změny systému řízení musí být z hlediska její účinnosti 

průběžně sledováno a následně nezávisle hodnoceno podle § 10 odst. 1. 
 

  

  408/2016 §7 odst.5  (5) Po provedení změny systému řízení musí být hodnocen její skutečný 

vliv na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení. 
 

  

  21/2017 §5 (1) Při šetření provozní události musí být postupováno tak, aby byly 

odhaleny 
a) příčiny a okolnosti provozní události, 
b) vývoj zhoršování jaderné bezpečnosti při provozu jaderného zařízení 

a 
c) míra snížení bezpečnostních rezerv a ovlivnění úrovní ochrany do 

hloubky. 
(2) Držitel povolení musí v rámci šetření provozní události 
a) zhodnotit význam provozní události z hlediska jaderné bezpečnosti, 
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stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 08. 07. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení jaderného zařízení a 

jejích následků, 
b) určit průběh provozní události, včetně stanovení vzniklé odchylky 

nebo selhání, 
c) zhodnotit činnosti pracovníků, a to metodami pro hodnocení vlivu 

lidských a organizačních faktorů, 
d) zhodnotit vliv kultury bezpečnosti na provozní událost, 
e) provést rozbor přímých příčin a kořenových příčin provozní události, 
f) odhalit případný negativní trend významný z hlediska jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení a 
g) odhalit případné snížení úrovně bezpečnostních rezerv a zvýšení 

rizika výskytu související provozní události. 
(3) Šetření provozní události musí být prováděno neprodleně. 

Přednostně musí být šetřena významná provozní událost. 
 

  21/2017 §8 (1) Veličinami a skutečnostmi důležitými z hlediska jaderné bezpečnosti 

jsou v případě jaderného zařízení s jaderným reaktorem 
a) hodnoty fyzikálních veličin a parametrů, které podávají ucelenou 

informaci o stavu aktivní zóny a dalších navazujících systémů, 

konstrukcí a komponent důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti nebo 

o jaderném materiálu nebo radioaktivním odpadu nacházejících se v 

jaderném zařízení, 
b) vzniklá neshoda s vlivem na jadernou bezpečnost, technickou 
bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení a její následek, rozbor této 

neshody a opatření přijaté v návaznosti na tuto neshodu, 
c) provozuschopnost systémů, konstrukcí a komponent důležitých z 

hlediska jaderné bezpečnosti a manipulace s nimi a pracovní příkazy, 

které se jich týkají, 
d) informace o čerpání limitů a podmínek a porušení limitů a podmínek, 
e) výsledky zkoušek, kontrol, údržby a opravy vybraných zařízení a 

systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost, 

které nejsou vybraným zařízením, a záznamy o nich, 
f) údaje důležité pro sledování a vyhodnocování stárnutí systémů, 

konstrukcí a komponent důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, 
g) parametry systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 

bezpečnost, které nejsou vybraným zařízením, a vybraných zařízení, 

které poskytují přehled o stavu jaderného zařízení, informace o jejich 

vývoji a záznamy o nich, 
h) hodnoty povrchové kontaminace systémů, konstrukcí a komponent, 
i) oznámení provozní události, její popis a jiné dokumenty, které se jí 

týkají, 
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stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

j) výsledek ověření zdravotní způsobilosti pracovníka jaderného 

zařízení, 
k) výsledek ověření osobnostní způsobilosti vybraného pracovníka, 
l) informace obsažená v záznamu o plnění kvalifikačních požadavků 

stanovených pro pracovníka jaderného zařízení, 
m) údaj o formě a množství radioaktivní výpusti, 
n) údaj o dávkovém příkonu v monitorovaném prostoru jaderného 

zařízení, 
o) údaj o provedené změně na vybraných zařízeních a systémech, 

konstrukcích a komponentách s vlivem na jadernou bezpečnost, které 

nejsou vybraným zařízením, 
p) údaj o množství jaderného materiálu a vybrané položky a manipulaci 

s nimi, 
q) údaj o vzniku radioaktivního odpadu a nakládaní s ním, 
r) údaj o kontrole vykonané podle limitů a podmínek a programu 

provozních kontrol, 
s) údaj o změně v oblasti zajišťování fyzické ochrany, která není jinou 

změnou při využívání jaderné energie, 
t) protokol zkoušky systémů, konstrukcí a komponent při výstavbě, 

fyzikálním spouštění a energetickém spouštění jaderného zařízení, 
u) informace obsažená v hlasovém záznamu telefonního hovoru z 

pracoviště, na kterém se vykonává činnost zvláště důležitá z hlediska 

jaderné bezpečnosti, a pracoviště technického podpůrného střediska a 

havarijního řídicího střediska, 
v) informace ze systému hlasové komunikace instalovaného na jaderném 

zařízení, 
w) informace obsažená ve vnitřním předpisu a 
x) informace obsažená v provozním deníku. 
(2) Veličinami a skutečnostmi důležitými z hlediska jaderné bezpečnosti 

jsou v případě jaderného zařízení bez jaderného reaktoru 
a) informace obsažená ve vnitřním předpisu, 
b) informace obsažená v operativním schématu, 
c) informace obsažená v manipulační kartě, 
d) informace obsažená v operativním programu, 
e) informace obsažená v havarijním předpisu, 
f) výsledek vyhodnocení 
1. kontroly a zkoušky podle etapového programu zabezpečování kvality, 
2. požadavků na kvalitu jaderného zařízení a 
3. požadavků na kvalitu vybraného zařízení, včetně údaje v seznamu vad 

a nedodělků, 
g) údaj o technické změně vybraných zařízení a systémů, konstrukcí a 

komponent s vlivem na jadernou bezpečnost, které nejsou vybraným 

zařízením, která není jinou změnou při využívání jaderné energie, 
h) údaj o změně v oblasti zajišťování fyzické ochrany, která není jinou 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

změnou při využívání jaderné energie, 
i) informace obsažená v záznamu z odborné přípravy pracovníků 

jaderného zařízení, 
j) informace obsažená v hlasovém záznamu telefonního hovoru z 

pracoviště, na kterém se vykonává činnost důležitá z hlediska jaderné 

bezpečnosti a činnost zvláště důležitá z hlediska jaderné bezpečnosti, a 
k) informace ze systému hlasové komunikace instalovaného na jaderném 

zařízení. 
(3) Veličiny a skutečnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti 

jaderného zařízení musí být držitelem povolení zaznamenávány po celou 

dobu životního cyklu jaderného zařízení a informace o nich musí být 

uchovávány po dobu 10 let po ukončení provozu jaderného zařízení. 

Hlasový záznam musí být držitelem povolení uchováván po dobu 12 

měsíců po jeho pořízení. 
(4) Veličiny a skutečnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti 

jaderného zařízení podle odstavce 1 písm. o) a s) a odstavce 2 písm. g) a 

h) musí být oznamovány Úřadu za uplynulý kalendářní rok k 31. lednu 
následujícího kalendářního roku v souhrnné zprávě. Souhrnná zpráva 

musí obsahovat 
a) název změny, 
b) termín provedení změny a 
c) popis provedení změny. 
 

  21/2017 §29 (1) Systém zvládání havárií musí být pravidelně a po zvláštním 

hodnocení bezpečnosti v případě radiační mimořádné události na 

jaderném zařízení nebo na jiném jaderném zařízení podobného typu 

přehodnocován a, je-li to vhodné, aktualizován tak, aby bylo zajištěno, 

že 
a) je v souladu se stávající úrovní vědy a techniky a provozní zkušeností 

a 
b) havarijní předpisy a návody pro zvládání těžkých havárií jsou v 

souladu se skutečným stavem jaderného zařízení v rozsahu umožňujícím 

použití strategií pro zvládání havarijních podmínek. 
(2) Výsledky ověření a validace havarijních předpisů a návodů pro 

zvládání těžkých havárií před zavedením nové strategie pro zvládání 

havarijních podmínek nebo zásadní změnou existující strategie pro 

zvládání havarijních podmínek musí být zapracovány do havarijních 

předpisů a návodů pro zvládání těžkých havárií. 
 

  

  162/2017 §3 (1) Hodnocení bezpečnosti musí být prováděno podle aktuálních a 

praktickou aplikací prověřených metodik v souladu se stávající úrovní 

vědy a techniky a správnou praxí. 
(2) Hodnocení bezpečnosti musí zohlednit změny způsobilé ovlivnit 

jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení, ke kterým dojde v průběhu životního cyklu jaderného 

zařízení. 
(3) Hodnocení bezpečnosti musí zohlednit nové poznatky z provozních 

zkušeností a informace o rizicích a následcích využívání jaderné energie 

relevantní z hlediska jaderné bezpečnosti, které by mohly významně 

ovlivnit hodnocení bezpečnosti. 
(4) Při postupu podle odstavců 2 a 3 musí být uplatněn odstupňovaný 

přístup podle vlivu zohledňovaných skutečností na jadernou bezpečnost, 

radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 
 

  162/2017 §4 odst.1 (1) Deterministickým hodnocením bezpečnosti musí být prokazována 

přijatelnost důsledků odezvy jaderného zařízení a jeho systémů, 

konstrukcí a komponent a pracovníků na iniciační události z hlediska 

jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti a zvládání 

radiační mimořádné události. 
 

  

  162/2017 §4 odst.2 (2) Deterministickým hodnocením bezpečnosti musí být posouzena 
a) schopnost jaderného zařízení zajistit plnění principů bezpečného 

využívání jaderné energie, 
b) odolnost, spolehlivost a účinnost bezpečnostních systémů a dalších 

systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost v 

podmínkách, pro které jsou určeny, a 
c) schopnost pracovníků zajistit plnění základních bezpečnostních 

funkcí jaderného zařízení. 
 

  

  162/2017 §5 odst.1 (1) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí zahrnovat 
a) 1. úroveň pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, v jejímž 

rámci musí být prováděna analýza projektu jaderného zařízení a jeho 

provozu, včetně předcházejících fází životního cyklu, tak, aby byl 

odhalen sled událostí, které mohou vést k poškození jaderného paliva 

nebo systému, konstrukce nebo komponenty obsahující jiné radioaktivní 

látky vyskytující se v tomto zařízení a stanovena frekvence výskytu za 

rok, s níž může dojít k takovému poškození v důsledku sledu těchto 

událostí, a 
b) 2. úroveň pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, v jejímž 

rámci musí být prováděna analýza chronologického rozvoje následků 
poškození jaderného paliva a jiných systémů, konstrukcí nebo 

komponent s obsahem radioaktivních látek vyskytujících se v jaderném 

zařízení, odhalených v rámci 1. úrovně pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti, včetně kvantitativního hodnocení fenoménů z toho 
vyplývajících; v rámci 2. úrovně pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti musí být odhaleny způsoby, jimiž se uniklé radioaktivní 
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Poznámka 

 

látky mohou šířit do životního prostředí. 
 

  162/2017 §5 odst.3 (3) V rámci pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být 

vytvořen model pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, který 

musí být založen na realistickém modelování průběhu rozvoje vnitřních 

a vnějších iniciačních událostí. 
 

  

  162/2017 §7 písm.c) Na základě modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí 

být 
c) proveden výpočet frekvence výskytu velkého časného úniku 

radioaktivních látek za rok zahrnující 
1. celkovou frekvenci výskytu, 
2. frekvenci výskytu pro jednotlivé dílčí provozní stavy a 
3. frekvenci výskytu pro jednotlivé skupiny iniciačních událostí, 
 

  

  162/2017 §9 odst.1 (1) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být provedeno do 12 

měsíců od provedení změny při využívání jaderné energie, a to v 

částech, které by mohly být touto změnou ovlivněny, jde-li o změnu s 

vlivem na 
a) vlastnosti území k umístění jaderného zařízení, 
b) skutečný stav a provoz jaderného zařízení po provedené změně 

projektu jaderného zařízení nebo změně způsobu testování a údržby 

jaderného zařízení, 
c) aktuální stav vnitřních předpisů, 
d) údaje potřebné ke stanovení spolehlivosti systémů, konstrukcí a 

komponent a pravděpodobností výskytu jednotlivých lidských chyb, 

založené zejména na získání specifických provozních údajů z jaderného 

zařízení nebo jaderného zařízení podobného typu, 
e) aktuální technické informace o stavu jaderného zařízení, nebo 
f) aktuální informace o vlastnostech a chování jaderného zařízení při 

provozní události, včetně radiační mimořádné události. 
 

  

  162/2017 §9 odst.2 (2) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být provedeno 

souhrnně nejméně jednou za 5 let provozu jaderného zařízení. 
 

  

  162/2017 §10 odst.1 (1) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být využíváno 

během životního cyklu jaderného zařízení při hodnocení významných 

informací o riziku a následcích využívání jaderné energie, při 

přehodnocování stávající úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a 

zvládání radiační mimořádné události a při přijímání opatření k 

předcházení snížení jejich úrovně a k jejich zlepšování. 
 

  

  162/2017 §10 odst.3 (3) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být využíváno k 

určování priorit při plánování opatření ke zvyšování úrovně jaderné 
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bezpečnosti, radiační ochrany a zvládání radiační mimořádné události. 

Při tomto plánování musí být kladen důraz na opatření s významným 

dopadem na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení. 
 

  162/2017 §11 odst.1 (1) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být využíváno při 

zpracování havarijních předpisů a při ověřování jejich správnosti. 
 

  

  162/2017 §12 Dokumentace pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí 

obsahovat 
a) popis rozsahu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, 
b) popis použité metodiky a dokumentaci zajištění kvality 

pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, 
c) informace o hodnoceném jaderném zařízení potřebné pro provedení 

pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, 
d) seznam dílčích provozních stavů jaderného zařízení, do nichž byly 

pro účely pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti rozděleny 

všechny provozní režimy jaderného zařízení, a popis procesu jejich 

stanovení, 
e) popis procesu výběru a seskupování iniciačních událostí, jejich 

seznam a popis jednotlivých skupin iniciačních událostí s ročními 

frekvencemi jejich vzniku, včetně analýzy těchto frekvencí, a dále 

přiřazení jednotlivých skupin iniciačních událostí k jednotlivým dílčím 

provozním stavům jaderného zařízení, do nichž byl pro účely provedení 

pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti rozdělen provoz tohoto 
zařízení, 
f) popis sestrojených stromů událostí, včetně použitých předpokladů a 

kritérií, podle § 6 odst. 1 písm. h), 
g) seznam chyb způsobených lidským faktorem zahrnutých v 

pravděpodobnostním hodnocení bezpečnosti a popis jejich analýzy, 
h) seznam údajů potřebných ke stanovení spolehlivosti systémů, 

konstrukcí a komponent, které byly použity pro modelování selhání 

zařízení a jeho oprav, údržby a testování, a popis jejich analýzy, 
i) seznam poruch ze společné příčiny a popis jejich analýzy, 
j) popis řešení zacyklení v modelu pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti, 
k) seznam hlavních předpokladů použitých při provádění 

pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti a omezení modelu 

pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, 
l) popis analýzy systémů a sestrojených stromů poruch, včetně použitých 

předpokladů, 
m) popis vztahů mezi 1. a 2. úrovní pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti, 
n) popis analýzy radiační mimořádné události vedoucí k úniku 
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radioaktivní látky z jaderného zařízení, která přináší nejvýznamnější 

příspěvek k riziku představovanému jaderným zařízením, 
o) vymezení kategorií úniků radioaktivního materiálu uvolněného do 

okolí jaderného zařízení podle velikosti a jejich časové úrovně, 
p) popis a charakteristiku množství radioaktivního materiálu uvolněného 

do okolí jaderného zařízení v závislosti na kategorii úniku podle 

písmene o), 
q) popis hlavních výsledků 1. a 2. úrovně pravděpodobnostního 

hodnocení bezpečnosti podle § 7, 
r) výsledky analýz citlivosti, 
s) výsledky analýz nejistot, 
t) závěry a doporučení pro možné zvýšení úrovně jaderné bezpečnosti, 

včetně zhodnocení účinnosti strategie zvládání těžkých havárií, a 
u) popis 1. a 2. úrovně pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti 

zahrnující pro každou úroveň 
1. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti pro výkonové stavy, 
2. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti pro nízkovýkonové a 

odstavné stavy a 
3. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti pro jednotlivé vnitřní a 

vnější iniciační události. 
 

  162/2017 §13 odst.1 (1) Periodické hodnocení bezpečnosti musí porovnat stav jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 

dosažený na jaderném zařízení s požadavky právních předpisů a s 

požadavky plynoucími ze stávající úrovně vědy a techniky a správné 

praxe (dále jen "bezpečnostní požadavky") platnými v době jeho 

provádění. 
 
 

  

  162/2017 §13 odst.2 (2) Periodickým hodnocením bezpečnosti musí být v předem 

stanovených intervalech systematicky a komplexně prověřeny 

následující oblasti: 
a) projekt jaderného zařízení, 
b) skutečný stav systémů, konstrukcí a komponent, 
c) způsobilost systémů, konstrukcí a komponent k plnění funkcí 

požadovaných projektem jaderného zařízení (dále jen "kvalifikace 

zařízení"), 
d) stárnutí systémů, konstrukcí a komponent, 
e) deterministické analýzy bezpečnosti, 
f) pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, 
g) analýza rizika, 
h) provozní bezpečnost, 
i) využití provozních zkušeností z jiných jaderných zařízení a poznatků 
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vědy a výzkumu, 
j) organizace a řízení, 
k) postupy a předpisy, 
l) lidský faktor, 
m) zvládání radiační mimořádné události a 
n) vliv provozu jaderného zařízení na jeho okolí z hlediska radiační 

ochrany 
 

  162/2017 §15 (1) První periodické hodnocení bezpečnosti musí být provedeno do 6 let 

od zahájení provozu jaderného zařízení. 
(2) Periodické hodnocení bezpečnosti, s výjimkou prvního periodického 

hodnocení bezpečnosti, musí být provedeno do 10 let od provedení 

předchozího periodického hodnocení bezpečnosti. 
(3) Periodické hodnocení bezpečnosti při vyřazování z provozu 

jaderného zařízení musí být provedeno na konci každé etapy vyřazování 

z provozu jaderného zařízení a dále v případě změny původně 

plánovaného způsobu vyřazování z provozu jaderného zařízení. 
 

  

  162/2017 §17 písm.a) Periodické hodnocení bezpečnosti musí hodnotit 
a) v oblasti, kterou je projekt jaderného zařízení, skutečné projektové 

řešení systémů, konstrukcí a komponent a jejich fungování porovnáním 

s platnými bezpečnostními požadavky, včetně způsobu dokumentování 

změn provedených na jaderném zařízení a schopnosti jaderného zařízení 

naplňovat principy bezpečného využívání jaderné energie, 
 

  

  162/2017 §17 písm.b) Periodické hodnocení bezpečnosti musí hodnotit 
b) v oblasti, kterou je skutečný stav systémů, konstrukcí a komponent, 

zda systémy, konstrukce a komponenty s vlivem na jadernou bezpečnost 

vyhovují technickým požadavkům uvedeným v technické specifikaci, 

splňují projektové požadavky, jsou nadále schopny plnit funkce 
předpokládané projektem jaderného zařízení a zda je jejich stav řádně 

dokumentován, 
 

  

  162/2017 §17 písm.d) Periodické hodnocení bezpečnosti musí hodnotit 
d) v oblasti, kterou je stárnutí systémů, konstrukcí a komponent, 
1. provádění systematického monitorování a účinného řízení procesu 

stárnutí systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 

bezpečnost způsobem, který umožňuje zachování bezpečnostní funkce 

po celou dobu životního cyklu jaderného zařízení, 
2. rozsah opotřebení a degradace materiálů, včetně dopadu opotřebení a 

degradace na schopnost systémů, konstrukcí a komponent plnit svoji 

funkci a na predikci budoucího vývoje, a 
3. dokumentaci procesu řízeného stárnutí, 
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  162/2017 §18 písm.a) Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit 
a) v oblasti, kterou je analýza rizika, 
1. přiměřenost ochrany jaderného zařízení proti vnitřním a vnějším 

událostem vzhledem ke skutečnému stavu všech systémů, konstrukcí a 

komponent s vlivem na jadernou bezpečnost a aktuálním hodnotám 

pravděpodobnosti výskytu rizik získaným z aktuálního hodnocení území 

k umístění jaderného zařízení, v němž je jaderné zařízení umístěno, s 

ohledem na možný výskyt klimatických změn a dopravních a jiných 

průmyslových aktivit, a 
2. opatření pro předcházení vzniku havarijních podmínek a ke 

zmírňování jejich následků uplatněním ochrany do hloubky, 
 
 

  

  162/2017 §18 písm.b) Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit 
b) v oblasti, kterou je provozní bezpečnost, 
1. dlouhodobou úroveň jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení při provozu jaderného zařízení a 

trendů jejího vývoje na základě rozboru průběžného hodnocení jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany a technické bezpečnosti a provozních 

zkušeností, 
2. systém zjišťování, klasifikace, zaznamenávání a ohlašovaní 

provozních událostí, 
3. způsob zpracování a vedení dokumentace systému zpětné vazby a 
4. účinnost systému zpětné vazby, 
 

  

  162/2017 §18 písm.c) Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit 
systému zpětné vazby a 
4. účinnost systému zpětné vazby, 
c) v oblasti, kterou je využití provozních zkušeností z jiných jaderných 

zařízení a poznatků vědy a výzkumu, 
1. existence a využívání systému pro získávání, třídění, vyhodnocování a 

zaznamenávání informací z provozu jiných jaderných zařízení 

podobného typu a 
2. míru, s níž jsou nové poznatky vědy a výzkumu promítnuty do 

opatření pro zvýšení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace a zvládání radiační 

mimořádné události jaderného zařízení, 
 

  

  162/2017 §19 písm.b) Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit 
radiační mimořádné události, 
1. požadavek projektu jaderného zařízení na vybavení úkrytů a jejich 

schopnost plnit svou funkci s ohledem na opotřebení vybavení, 
2. požadavek projektu jaderného zařízení na trvalou provozuschopnost a 
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obyvatelnost úkrytů určených jako havarijní řídící středisko a technické 

podpůrné středisko, 
3. zda je pravidelně prověřován a vyhodnocován proces plánované 

údržby úkrytů, 
4. zda existuje a je využíván systém pro získávání, třídění, analyzování, 

vyhodnocování a zaznamenávání informací o vzniku radiačních 

mimořádných událostí a průběhu odezvy na ně na jiných jaderných 

zařízeních podobného typu, 
5. dostatečnost množství pracovníků s požadovanou kvalifikací pro 

provádění řízení a odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost 

podle jednotlivých zásahových instrukcí, 
6. zda systém vzdělávání fyzických osob určených k provádění činností 

podle zásahové instrukce, vnitřního havarijního plánu nebo havarijního 

řádu v oblasti zvládání radiační mimořádné události je v souladu se 

stávajícím stavem vědy a techniky a správné praxe, 
7. zda pracovní prostředí v úkrytech určených jako havarijní řídící 

středisko a technické podpůrné středisko má uspořádání a technické 

vybavení v souladu s ergonomickými požadavky podle stávajícího stavu 

vědy a techniky a správné praxe, 
8. nápravná opatření nedostatků zjištěných při ověřování funkčnosti 

technických prostředků podle vnitřního havarijního plánu provedená od 

předchozího periodického hodnocení bezpečnosti, 
9. nápravná opatření nedostatků zjištěných při havarijních cvičeních se 

zahrnutím vnitřního havarijního plánu a zásahových instrukcí, při nichž 

byl procvičován scénář zahrnující radiační havárii, provedená za období 

od předchozího periodického hodnocení bezpečnosti, 
10. systém poskytování základní informace pro případ radiační havárie 

obyvatelstvu v zóně havarijního plánování, 
11. systém informování obyvatelstva v zóně havarijního plánování v 

případě vzniku radiační havárie a 
12. významné změny v areálu jaderného zařízení a v zóně havarijního 

plánování, které mohou mít vliv na zajištění zvládání radiační 

mimořádné události za období od předchozího periodického hodnocení 

bezpečnosti. 
 

  162/2017 §22 odst.1 (1) Po celou dobu životního cyklu jaderného zařízení musí držitel 

povolení provádět průběžné hodnocení bezpečnosti hodnocením 

současného stavu zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 

technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení a způsobu naplňování zásad 

mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření. 

  

  263/2016 §46 odst. 1 (1) Jaderné zařízení musí být projektováno tak, aby po celou dobu jeho 

životního cyklu byla zajištěna jaderná bezpečnost, radiační ochrana, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

zabezpečení a nešíření jaderných zbraní. 
(2) Projekt jaderného zařízení musí 
a) zajistit plnění bezpečnostních cílů, 
b) zajistit plnění principů bezpečného využívání jaderné energie, 
c) zajistit plnění bezpečnostních funkcí v souladu s jejich kategorizací, 
d) zajistit plnění požadavků na uplatnění ochrany do hloubky, 
e) zajistit odolnost a ochranu jaderného zařízení proti nebezpečí 

plynoucímu z vlastností území k umístění jaderného zařízení a z 

vnějších vlivů, 
f) stanovit požadavky na rozsah a způsob vyhodnocování odolnosti a 

ochrany podle písmene e), 
g) zajistit prevenci, odolnost a ochranu jaderného zařízení před vnitřními 

vlivy, 
h) stanovit požadavky na rozsah a způsob vyhodnocování prevence, 

odolnosti a ochrany podle písmene g), 
i) stanovit požadavky na vybraná zařízení z hlediska bezpečnostních 

funkcí, k jejichž plnění přispívají, 
j) zařadit vybraná zařízení do bezpečnostních tříd, 
k) zajistit plnění požadavků na technické prostředky k zajištění radiační 

ochrany, 
l) zajistit plnění požadavků na zvládání radiační mimořádné události a 
m) zajistit plnění požadavků na zabezpečení. 
(3) Při projektování jaderného zařízení musí být stanovena projektová 

východiska a použity ověřené metody, postupy a technologie. 
(4) Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na technické 

postupy a organizační opatření pro výstavbu jaderného zařízení, první 

fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, první 

energetické spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, uvádění 

do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru, provoz jaderného 

zařízení, vyřazování z provozu jaderného zařízení a pro uzavření 

úložiště radioaktivního odpadu, jde-li o úložiště radioaktivního odpadu. 
(5) Projektování jaderného zařízení musí zahrnovat hodnocení souladu 

projektu s požadavky podle odstavců 1 až 4. 
(6) Změna jaderného zařízení, včetně změny stavebních a 

technologických částí, parametrů médií a technických postupů, musí být 

před svým provedením projektována v souladu s odstavci 1 až 4 a 

dokumentována v projektové dokumentaci této změny. Změna jaderného 

zařízení musí být po svém provedení zapracována do dokumentace 

skutečného stavu jaderného zařízení. 
(7) Dokumentace skutečného stavu jaderného zařízení musí být po celou 

dobu životního cyklu jaderného zařízení udržována v souladu se 

skutečným stavem jaderného zařízení. Provádění hodnocení souladu 

projektu s požadavky podle odstavců 1 až 4 musí být dokumentováno. 
(8) Prováděcí právní předpis stanoví obsah požadavků na projekt 
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jaderného zařízení podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a), b), e), g), i), k), 

l) a m) a odstavce 3. 
 

  329/2017 §6 odst. 6 (6) Za rozumně proveditelné se má plnění požadavku stanoveného touto 

vyhláškou, je-li tímto plněním riziko radiační havárie, které vyplývá z 

nedostatečné schopnosti jaderného zařízení naplňovat stanovené 

bezpečnostní cíle, sníženo a současně nedochází k závažné změně 

důvodů a podmínek pro využívání jaderného zařízení. 
 

  

Čl.1 odst.7 (čl.6 

písm.d)) 
d) držitelé povolení vypracují a zavedou systémy řízení, ve kterých má 

jaderná bezpečnost požadovanou prioritu; 
263/2016  §5 odst.2 

písm.a) 
(2) Každý, kdo využívá jadernou energii, nakládá s jadernou položkou 

nebo vykonává činnosti v rámci expozičních situací, je povinen 
a) přednostně zajišťovat jadernou bezpečnost, bezpečnost jaderných 

položek a radiační ochranu, a to při respektování stávající úrovně vědy a 

techniky a správné praxe 
 

PT  

  263/2016  §29 (1) K zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 

ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení musí být zaveden a udržován 

systém řízení 
a) držitelem povolení podle 
1. § 9 odst. 1, 
2. § 9 odst. 2 písm. a) až d), 
3. § 9 odst. 2 písm. f) bodu 7, provozuje-li pracoviště III. kategorie, 
4. § 9 odst. 3 a 4, 
5. § 9 odst. 6 písm. a), provádí-li odbornou přípravu a další odbornou 

přípravu vybraných pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité 

z hlediska jaderné bezpečnosti, 
b) osobou projektující jaderné zařízení, 
c) osobou, která navrhuje nebo vyrábí vybrané zařízení nebo provádí 

jeho změnu, 
d) osobou, která připravuje, řídí a provádí výstavbu staveb a 

technologických celků, jež jsou součástí jaderného zařízení, 
e) osobou provádějící hodnocení bezpečnosti podle § 48 a 
f) osobou provádějící posouzení území k umístění jaderného zařízení 

podle § 47. 
(2) Odstupňovaný přístup při zavádění a udržování systému řízení musí 

odpovídat 
a) složitosti procesů a činností, které ovlivňují jadernou bezpečnost, 

radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení (dále jen "procesy a 

činnosti"), jejich vstupů a výstupů a jejich významu z hlediska jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
b) možným následkům neshody vykonávaných procesů a činností s 
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dokumentovanými požadavky (dále jen "neshoda") a jejímu vlivu na 

jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, 

zabezpečení a kvalitu výstupu z procesů a činností a 
c) potřebnosti a přiměřenosti zdrojů pro procesy a činnosti, jejich vstupů 

a výstupů. 
(3) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna 
a) určit procesy a činnosti včetně procesů, u nichž nelze v plném rozsahu 

ověřit soulad jejich výstupu s požadavky na něj (dále jen "zvláštní 

procesy"), 
b) plánovaně řídit a provádět procesy a činnosti tak, aby účinně 

přispívaly k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
c) dokumentovat systém řízení včetně procesů a činností a postupovat 

podle dokumentace systému řízení, 
d) určit organizační strukturu a vzájemné vztahy mezi organizačními 

jednotkami, pracovníky a jinými osobami, 
e) stanovit vnitřní orgány nebo pracovníky, kteří mají obecnou 

povinnost zajistit zavedení a udržování systému řízení, 
f) stanovit práva a povinnosti pracovníků a způsob komunikace mezi 

nimi tak, aby účinně přispívaly k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
g) plánovat zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 

ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení a toto plánování 

dokumentovat, 
h) provádět změny systému řízení způsobem zajišťujícím integritu všech 

oblastí systému řízení, 
i) posuzovat účinnost systému řízení včetně procesů a činností a jejich 

změn a 
j) integrovat všechny požadavky, které mohou sloužit k zajišťování a 

zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení. 
(4) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna zajistit 

řízení neshody, kterým je soubor opatření k 
a) předcházení neshodě, 
b) odhalování neshody, 
c) neprodlené nápravě neshody a 
d) předcházení opakování neshody. 
(5) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna zajistit a 

využívat personální, technické, materiálové a finanční zdroje, včetně 
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vhodného pracovního prostředí, které jsou nezbytné k zajišťování a 

zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení. 
(6) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna hledat 
možnosti jeho zlepšování a na základě takto nalezených možností 

systém řízení změnit opatřením, jehož průběh musí naplánovat, sledovat 

a dokumentovat a po provedení opatření ověřit jeho účinnost. 
(7) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) požadavky na zavedení, udržování a zlepšování systému řízení, 
b) obsah dokumentace systému řízení a způsob jejího vedení, 
c) pravidla provádění a řízení procesů a činností včetně zvláštních 

procesů, 
d) způsob plánování v systému řízení a rozsah a způsob provedení 
dokumentace tohoto plánování, 
e) postup provádění změn systému řízení, 
f) pravidla posuzování účinnosti systému řízení včetně procesů a 

činností a jejich změn, 
g) postupy řízení neshody. 
 

  263/2016  
 

§30 (1) Osoba podle § 29 odst. 1 je v rámci systému řízení povinna stanovit 

požadavky na výběr a kvalifikaci dodavatele výrobku nebo služby a řídit 

a sledovat dodávky výrobků nebo služeb. 
(2) Dodavatelem výrobku nebo služby osobě podle § 29 odst. 1 může 

být jen osoba, která má zaveden a udržován systém řízení v souladu s 

požadavky tohoto zákona nebo jiným způsobem, který zajišťuje kvalitu 

procesů a činností a jejich výstupů v míře srovnatelné s požadavky 

tohoto zákona. 
(3) Procesy a činnosti dodavatele výrobku nebo služby musí mít úroveň 

kvality obdobnou procesům a činnostem osoby podle § 29 odst. 1. 

Výstup z procesu a činnosti dodavatele výrobku nebo služby může být 

osobou podle § 29 odst. 1 použit jen v případě, pokud je ve shodě s 

požadavky kladenými na něj technickou specifikací. 
(4) Osoba podle § 29 odst. 1 je v rámci systému řízení povinna 

pravidelně hodnotit systém řízení dodavatele, včetně procesů a činností a 

jejich výstupů, a jeho účinnost z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 
(5) Osoba podle § 29 odst. 1 je v rámci systému řízení povinna s 

dodavatelem výrobku nebo služby sjednat 
a) rozsah a způsob komunikace s dodavatelem výrobku nebo služby, 
b) opatření pro dohled nad dodavatelem výrobku nebo služby, 
c) požadavky na systém řízení dodavatele, včetně požadavků na procesy 

a činnosti, a jeho účinnost z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti, 
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radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
d) požadavky na kvalifikaci pracovníků provádějících procesy a činnosti 

v systému řízení dodavatele, 
e) požadavky na pravidelné hodnocení systému řízení dodavatele, včetně 

procesů a činností a jejich výstupů, a jeho účinnosti z hlediska zajištění 

jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení, 
f) způsob nakládání s výsledky hodnocení procesů a činností a jejich 

výstupů v systému řízení dodavatele a 
g) rozsah a způsob posouzení, zda dodávané výrobky nebo služby 

splňují ujednané požadavky. 
(6) Procesy a činnosti musí provádět pracovníci s kvalifikací 

odpovídající druhu a významu jimi prováděného procesu a činnosti tak, 

aby byla zajištěna jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická 

bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 

události a zabezpečení. 
(7) Osoba podle § 29 odst. 1 je povinna zavést systém řízení tak, aby 

jeho prostřednictvím byly trvale rozvíjeny a pravidelně hodnoceny 

vlastnosti a postoje osob vykonávajících činnosti související s 

využíváním jaderné energie a činnosti v rámci expozičních situací a 

vlastnosti a postoje jejich pracovníků zajišťující jaderné bezpečnosti, 

radiační ochraně, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení pozornost 

odpovídající jejich významu (dále jen "kultura bezpečnosti"). 
(8) Požadavky podle odstavců 1 až 5 se nevztahují na držitele povolení, 

který provozuje pracoviště nejvýše III. kategorie, provádí vyřazování z 

provozu takového pracoviště nebo provádí rekonstrukce nebo jiné 

změny ovlivňující jeho radiační ochranu. 
(9) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) způsob zajištění kvalifikace pracovníků provádějících procesy a 

činnosti, 
b) rozsah a způsob zajištění trvalého rozvíjení a pravidelného hodnocení 

kultury bezpečnosti. 
 

  408/2016 §3  (1) Systém řízení musí být zaveden, udržován a zlepšován tak, aby 
a) bylo účinným způsobem dosahováno cíle, který směřuje k zajišťování 

a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení, (dále jen "cíl systému řízení") a 
b) byly plněny všechny požadavky, které mohou sloužit k zajišťování a 

zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 
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Poznámka 

 

mimořádné události a zabezpečení, (dále jen "integrovaný požadavek"). 
(2) Osoba zavádějící systém řízení musí při rozhodování přednostně 

dbát o dosahování cíle systému řízení. 
(3) Procesy a činnosti v systému řízení musí být zavedeny tak, aby 

zajišťovaly dosahování cíle systému řízení a plnění integrovaných 

požadavků. 
(4) Procesy a činnosti v systému řízení musí být prováděny plánovaně a 

systematicky. 
(5) V systému řízení musí být 
a) vytvořeny podmínky pro udržování, zlepšování a hodnocení systému 

řízení, včetně jeho změn, 
b) zavedena opatření k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
c) zavedena opatření k zajišťování shody činností prováděných osobou 

zavádějící systém řízení s požadavky právních předpisů, 
d) integrované požadavky plněny ve vzájemném souladu tak, aby 

jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická bezpečnost, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení byly trvale zajištěny, 
e) integrované požadavky vzájemně spojeny tak, aby jaderná 

bezpečnost, radiační ochrana, technická bezpečnost, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 

byly trvale zajištěny, 
f) v rámci organizační struktury stanoven způsob řízení a jednotlivé 

úrovně řízení, 
g) rozvíjena a udržována schopnost vedení pracovníků k zajišťování a 

zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení (dále jen "schopnost vedení") u 

pracovníka pověřeného řízením nebo se schopností vedení (dále jen 

"vůdčí pracovník") a 
h) schopnost vedení rozvíjena a udržována na všech úrovních řízení tak, 

aby mohla být účinně uplatňována při dosahování cíle systému řízení a 

rozvíjení a hodnocení kultury bezpečnosti. 
Čl.1 odst.7 (čl.6 

písm.e)) 
e) držitelé povolení přijmou odpovídající postupy a opatření pro 

mimořádné situace v areálu jaderných zařízení, včetně pokynů ke 

zvládání těžkých havárií či jiných odpovídajících opatření, pro účinnou 

odezvu na havárie s cílem předcházet jejich důsledkům nebo je zmírnit. 

Tyto postupy zejména musí: 
i) být v souladu s dalšími provozními postupy a být pravidelně 

procvičovány s cílem ověřit jejich použitelnost, 
ii) zahrnovat havárie a těžké havárie, k nimž by mohlo dojít za všech 

provozních režimů, a ty, které současně zahrnují několik bloků nebo na 

263/2016  §155 odst.2 (2) Vnitřní havarijní plán se zpracovává pro areál jaderného zařízení 

nebo pracoviště se zdroji ionizujícího záření. Vnější havarijní plán se 

zpracovává pro zónu havarijního plánování. 
 

PT  
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ně mají dopad, 
iii) stanovit opatření pro příjem vnější pomoci, 
iv) být pravidelně přezkoumávány a aktualizovány, při zohlednění 

zkušeností ze cvičení a poznatků získaných při haváriích; 
  263/2016 §155 odst.3 

písm.b) 
(3) Prováděcí právní předpis stanoví 
b) postupy a opatření k zajištění připravenosti k odezvě na radiační 

mimořádnou událost. 
 

  

  263/2016 §156 odst.1 

písm.f) 
(1) Držitel povolení je povinen 
f) pravidelně prověřovat připravenost k odezvě na radiační mimořádnou 

událost nácvikem, havarijním cvičením a ověřováním funkčnosti 

technických prostředků podle vnitřního havarijního plánu, zásahové 

instrukce a havarijního řádu; prověření připravenosti k odezvě na 

radiační mimořádnou událost musí být prováděno na základě ročního 

plánu a hodnoceno, a 
 
 

  

  263/2016 §156 odst.2 

písm.h) 
 
 

(2) Držitel povolení k vykonávání činností souvisejících s využíváním 

jaderné energie a k vykonávání činností v rámci expozičních situací, k 

nimž je stanovena zóna havarijního plánování, je povinen 
h) ověřovat cvičením a taktickým cvičením 21) ve spolupráci s 

příslušnými orgány veřejné správy a složkami integrovaného 

záchranného systému správnost, účinnost a vzájemný soulad vnitřního 

havarijního plánu a vnějšího havarijního plánu a jejich soulad s 

národním radiačním havarijním plánem, 
 

  

  263/2016 §156 odst.2 

písm.i) 
 
 

(2) Držitel povolení k vykonávání činností souvisejících s využíváním 

jaderné energie a k vykonávání činností v rámci expozičních situací, k 

nimž je stanovena zóna havarijního plánování, je povinen 
i) podílet se na vyhodnocování cvičení a taktického cvičení podle 

písmene h) a na základě výsledku vyhodnocení přijmout opatření k 

nápravě zjištěného nedostatku, 
 

  

  263/2016 §156 odst.4 

písm.a) 
 

(4) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) způsob a četnost ověřování vnitřního havarijního plánu, národního 

radiačního havarijního plánu, zásahové instrukce a havarijního řádu a 

funkčnosti technických prostředků, 
 

  

  263/2016 §156 odst.4 
písm.b) 
 

(4) Prováděcí právní předpis stanoví 
b) způsob a četnost ověřování účinnosti a vzájemného souladu vnitřního 

havarijního plánu, vnějšího havarijního plánu a národního radiačního 

havarijního plánu, 
 

  

  263/2016 §49 odst.1 (1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné   
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písm.r) energie je povinen  
r) zajistit, udržovat a procvičovat opatření a postupy zvládání radiační 

mimořádné události stanovené vnitřním havarijním plánem a vnitřními 

předpisy, 
 

  263/2016 §49 odst.1 

písm.u) 
(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 

energie je povinen  
u) zavést procesy a činnosti k zabránění rozvoji havarijních podmínek na 

jaderném zařízení a ke zmírnění jejich následků, dokumentovat je a 

průběžně aktualizovat. 
 

  

  359/2016 §13 Ve vnitřním havarijním plánu držitel povolení k provádění činností na 

jaderném zařízení zařazeném do kategorie ohrožení A nebo B musí určit 
a) osobu odpovědnou za stanovení potřebného rozsahu, odborné nebo 

materiální formy a vyhovujícího času příjmu požadované vnější pomoci 

potřebné pro odezvu na radiační havárii nebo pro nápravu stavu v areálu 

jaderného zařízení po radiační havárii a 
b) za jakých podmínek osoba podle písmene a) zahájí svou činnost. 
 

  

  21/2017 §26 (1) V procesech a činnostech k zabránění rozvoji havarijních podmínek 

na jaderném zařízení a ke zmírnění jejich následků (dále jen "systém 

zvládání havárií") musí být 
a) stanoveny cíle a zavedeny strategie pro zvládání havarijních 

podmínek, které vycházejí z hodnocení bezpečnosti a z požadavků na 

projekt jaderného zařízení, 
b) zaveden soubor opatření pro zvládání havarijních podmínek v souladu 

s cíli a strategiemi pro zvládání havarijních podmínek, který musí 

zahrnovat 
1. technická opatření pro zvládání havarijních podmínek, včetně 

prostředků k získávání a předávání informací o stavu jaderného zařízení, 

a 
2. organizační opatření pro zvládání havarijních podmínek, 
c) vytvořen a udržován soubor dokumentace pro zvládání havarijních 

podmínek, 
d) pracovníci zajišťující zvládání havarijních podmínek školeni a 

prováděn jejich výcvik ve zvládání havarijních podmínek a 
e) prováděny analýzy pro vývoj strategií pro zvládání havarijních 

podmínek a výsledky těchto analýz používány pro tento vývoj. 
(2) Systém zvládání havárií musí 
a) umožnit zvládnutí havarijních podmínek na jaderném zařízení 

iniciovaných ve všech stavech jaderného zařízení, 
b) umožnit zvládnutí havarijních podmínek, které nastanou na všech 

jaderných zařízeních nalézajících se na stejném území k umístění 

jaderného zařízení současně, 
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c) umožnit zvládnutí havarijních podmínek, při kterých dochází k 

současnému ovlivnění jaderného reaktoru a bazénu skladování 

ozářeného jaderného paliva, 
d) zahrnovat pravidla vzájemné podpory mezi jadernými zařízeními s 
jaderným reaktorem nalézajícími se na stejném území k umístění 

jaderného zařízení pro případ vzniku havarijních podmínek na jednom z 

nich tak, aby nebyla ohrožena jaderná bezpečnost jaderného zařízení 

plnícího podporující funkci, 
e) zahrnovat účinnou vazbu na nakládání s radioaktivním odpadem nebo 

nápravu stavu po radiační havárii pro území zasažené radiační havárií 

nebo pro jeho část tak, aby byly zmírněny následky havarijních 

podmínek, a 
f) zohledňovat 
1. předpokládané podmínky prostředí zahrnující rozsáhlé poškození 

vnější nebo vnitřní infrastruktury a očekávané ztížené podmínky, včetně 

radiačních, které mohou nastat při havarijních podmínkách, 
2. iniciační události nebo jevy, které mohou havarijní podmínky 

způsobit, a 
3. lidské zdroje a vliv lidského faktoru na zvládání havarijních 

podmínek. 
 

  21/2017 §27 odst.1 (1) Soubor dokumentace pro zvládání havarijních podmínek musí 

obsahovat 
a) havarijní předpisy, 
b) návody pro zvládání těžkých havárií a 
c) jinou dokumentaci pro zvládání havárií, zejména 
1. dokumentaci pro zvládání rozsáhlého poškození území k umístění 

jaderného zařízení a 
2. postupy pro použití alternativních prostředků pro zvládání havarijních 

podmínek. 
 

  

  21/2017 §28 odst.1 (1) Havarijní předpisy musí 
a) stanovit pravidla pro zvládání základních projektových nehod a 

instrukce pro obnovu bezpečného stavu jaderného zařízení, 
b) stanovit pravidla pro zvládání rozšířených projektových podmínek 

kromě těžkých havárií a instrukce pro obnovení plnění bezpečnostních 

funkcí nebo nahrazení jejich ztráty, 
c) zajistit předcházení vzniku těžké havárie, 
d) umožnit pracovníkům reagovat na vzniklou událost bez její přesné 

identifikace jen na základě příznaků, jimiž jsou hodnoty bezpečnostních 

parametrů a stavů základních bezpečnostních funkcí, 
e) být založeny na realistických a pro jaderné zařízení specifických 

analýzách provedených pro tento účel, 
f) umožnit pracovníkům bez prodlení rozpoznat havarijní podmínky, pro 
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Poznámka 

 

které jsou určeny, a 
g) obsahovat vstupní podmínky pro uplatnění postupu odpovídajícího 

vzniklé události a výstupní podmínky pro opuštění tohoto postupu. 
 
 

  21/2017 §28 odst.2 (2) Návody pro zvládání těžkých havárií musí 
a) umožnit reagovat na vzniklou událost bez její přesné identifikace jen 

na základě příznaků, jimiž jsou hodnoty bezpečnostních parametrů 

určujících stav fyzických ochranných bariér, 
b) zajistit omezení rozvoje a zmírnění následků těžké havárie a 
c) stanovit strategie pro zvládnutí havarijních stavů a fyzikálně 

identifikovatelných mechanismů ohrožujících fyzické bezpečnostní 

bariéry, které byly určeny při analýzách těžkých havárií, bez ohledu na 

jejich pravděpodobnost. 
 

  

  21/2017 §29 (1) Systém zvládání havárií musí být pravidelně a po zvláštním 

hodnocení bezpečnosti v případě radiační mimořádné události na 

jaderném zařízení nebo na jiném jaderném zařízení podobného typu 

přehodnocován a, je-li to vhodné, aktualizován tak, aby bylo zajištěno, 

že 
a) je v souladu se stávající úrovní vědy a techniky a provozní zkušeností 

a 
b) havarijní předpisy a návody pro zvládání těžkých havárií jsou v 

souladu se skutečným stavem jaderného zařízení v rozsahu umožňujícím 

použití strategií pro zvládání havarijních podmínek. 
(2) Výsledky ověření a validace havarijních předpisů a návodů pro 

zvládání těžkých havárií před zavedením nové strategie pro zvládání 

havarijních podmínek nebo zásadní změnou existující strategie pro 

zvládání havarijních podmínek musí být zapracovány do havarijních 

předpisů a návodů pro zvládání těžkých havárií. 
 

  

  21/2017 §30 (1) V systému zvládání havárií musí být zajištěn výcvik a pravidelná 

cvičení v používání havarijních předpisů a návodů pro zvládání těžkých 

havárií pracovníků podílejících se na zvládání havarijních podmínek. 
(2) Pro výcvik a pravidelná cvičení v používání havarijních předpisů 

musí být využíván plnorozsahový simulátor. 
(3) Pro výcvik a pravidelná cvičení v používání návodů pro zvládání 

těžkých havárií musí být využíván simulační nástroj umožňující 

modelování průběhů různých scénářů těžkých havárií. 
(4) V systému zvládání havárií musí být zajištěno pravidelné 

procvičování přechodu v používání havarijních předpisů a návodů pro 

zvládání těžkých havárií s použitím plnorozsahového simulátoru. 
(5) V systému zvládání havárií musí být zajištěno pravidelné 

procvičování zásahů stanovených havarijními předpisy a návody pro 
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zvládání těžkých havárií potřebných pro obnovu bezpečnostních funkcí, 

včetně těch, které spočívají v použití alternativních technických 

prostředků nebo zařízení umístěného mimo areál jaderného zařízení. Při 

pravidelném procvičování těchto zásahů musí být zohledněna možná 

nedostupnost měřicích zařízení, osvětlení a elektrické energie a použití 

osobních ochranných prostředků. 
 

  329/2017 §4 odst.1 (1) Projekt jaderného zařízení, včetně projektu změny jaderného 

zařízení, musí plnit tyto bezpečnostní cíle: 
a) předcházení havarijním podmínkám, 
b) zmírnění důsledků havarijních podmínek, pokud k nim dojde, 
c) zajištění, že prakticky vyloučenou skutečností jsou 
1. radiační havárie, při které není dostatečný čas pro zavedení 
neodkladných ochranných opatření pro obyvatelstvo (dále jen „časná 
radiační havárie“), a 
2. radiační havárie, která vyžaduje neodkladná ochranná opatření pro 
obyvatelstvo, která nelze omezit místně nebo časově (dále jen „velká 

radiační havárie“), 
d) zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení při nakládání s radioaktivním 

odpadem a při vyřazování z provozu jaderného zařízení, 
e) zohlednění vlivu lidského faktoru na funkci jaderného zařízení a jeho 

jednotlivých systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 
bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení a ovlivňování lidského 
výkonu vlastnostmi jaderného zařízení a 
f) zavedení procesů, které zajišťují, že projekt jaderného zařízení bude 

po celou dobu životního cyklu jaderného zařízení v souladu s aktuálním 
stavem 
1. zkušeností z provozu jaderného zařízení, 
2. mezinárodních zkušeností, 
3. jaderného zařízení z hlediska stárnutí systémů, 
konstrukcí a komponent a 
4. vědy a techniky. 
 

  

  329/2017 §5 Projekt jaderného zařízení musí v rámci zajišťování odolnosti a ochrany 
jaderného zařízení proti nebezpečí plynoucímu z vlastností území a 

z výskytu vnitřních událostí a podmínek zohlednit 
a) náhodnou poruchu systémů, konstrukcí a komponent, 
b) vnitřní událost vyvolanou 
1. vlivem vlastností území, 
2. vnitřními podmínkami, 
3. důsledkem poruchy jaderného zařízení a 
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4. chybou pracovníků obsluhy jaderného zařízení 
a 
c) scénář způsobený kombinací účinků vlastností území, vnitřních 

událostí a abnormálního provozu nebo havarijních podmínek, které byly 
těmito účinky způsobeny, včetně interakce všech jaderných zařízení v 

témže území k umístění jaderného zařízení. 
Čl.1 odst.7 (čl.6 

písm.f)) 
f) držitelé povolení poskytují a udržují finanční a lidské zdroje s 

náležitou kvalifikací a způsobilostí, jež jsou nezbytné pro plnění jejich 

povinností s ohledem na jadernou bezpečnost jaderného zařízení. 

Držitelé povolení rovněž zajistí, aby dodavatelé a subdodavatelé, za něž 

nesou odpovědnost a jejichž činnost by mohla mít dopad na jadernou 

bezpečnost jaderného zařízení, měli nezbytné lidské zdroje s 

odpovídající kvalifikací a schopnostmi pro plnění svých povinností. 

263/2016  §49 odst.1 

písm.a) 
(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 

energie je povinen 
a) zajistit a udržovat finanční a lidské zdroje potřebné k plnění 

povinností souvisejících s jadernou bezpečností, radiační ochranou, 

technickou bezpečností, monitorováním radiační situace, zvládáním 

radiační mimořádné události a zabezpečením, 
 
 

PT  

  263/2016 §49 odst.1 

písm.n) 
(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 

energie je povinen 
n) stanovit kvalifikační požadavky pro činnosti důležité z hlediska 

jaderné bezpečnosti a zajistit systém vzdělávání, odborné přípravy a 

výcviku pracovníků, včetně evidence získané kvalifikace, a jejího 

ověřování s ohledem na význam jimi vykonávaných činností, 
 

  

  263/2016 §68 odst.1 

písm.o) 
(1) Držitel povolení vykonávající činnost v rámci plánované expoziční 

situace a registrant jsou povinni 
o) zajistit průběžné vzdělávání radiačního pracovníka, jeho znalosti 

ověřovat a toto průběžné vzdělávání dokumentovat, 
 

  

  263/2016 §29 odst.5 (5) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna zajistit a 

využívat personální, technické, materiálové a finanční zdroje, včetně 

vhodného pracovního prostředí, které jsou nezbytné k zajišťování a 

zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení. 
 

  

  263/2016 §30 odst.6 (6) Procesy a činnosti musí provádět pracovníci s kvalifikací 

odpovídající druhu a významu jimi prováděného procesu a činnosti tak, 

aby byla zajištěna jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická 

bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 

události a zabezpečení. 
 

  

  263/2016 §30 odst.9 

písm.a) 
(9) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) způsob zajištění kvalifikace pracovníků provádějících procesy a 

činnosti, 
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  263/2016 §33 odst.1 
 

(1) Držitel oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z 

hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany je povinen se účastnit 

další odborné přípravy. 
 

  

  408/2016 §4 odst.2 

písm.e) bod 

5 

(2) Procesy a činnosti musí 
e) být prováděny za těchto podmínek: 
5. pracovník musí být způsobilý k plnění procesní role a k provádění 

přidělené činnosti a znát požadavky na procesy a činnosti, k nimž 

procesní role náleží, a 
 

  

  408/2016 §5 odst.4 

písm.a) 
(4) Pro zvláštní proces musí být stanoveny požadavky odpovídající 

povaze zvláštního procesu na 
a) způsobilost pracovníků, kteří jej řídí, provádějí a hodnotí, 
 

  

  408/2016 §12 (1) K zajištění kvalifikace pracovníka provádějícího procesy a činnosti v 

systému řízení musí být 
a) stanoveny kvalifikační požadavky, včetně délky odborné praxe, 

odpovídající druhu a významu procesu a činnosti, které pracovník 

provádí, 
b) užíván systém teoretické přípravy pracovníků provádějících procesy a 

činnosti, 
c) užíván systém praktického výcviku pracovníků provádějících procesy 

a činnosti a 
d) hodnocena účinnost systému teoretické přípravy a praktického 

výcviku pracovníků provádějících procesy a činnosti. 
(2) Požadavky podle odstavce 1 musí být plněny tak, aby pracovník 

provádějící procesy a činnosti byl schopen vykonávat proces a činnost a 

byl seznámen s vlivem procesu a činnosti na zajišťování a zvyšování 

úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení. 
(3) Kvalifikace pracovníka provádějícího procesy a činnosti musí být 

před prvním zahájením procesu a činnosti a následně pravidelně 

nezávisle ověřována. 
(4) Kvalifikace pracovníka provádějícího procesy a činnosti musí být 

trvale udržována tak, aby bylo zajištěno plnění požadavků na procesy a 

činnosti a jejich účinnost. 
 

  

  408/2016 §14 písm.d) Dokumentace systému řízení musí zahrnovat 
d) požadavky na procesy a činnosti prováděné dodavatelem výrobku 

nebo služby a 
 

  

  21/2017 §17 (1) Pracovník, který na jaderném zařízení provádí činnost důležitou z 

hlediska jaderné bezpečnosti nebo činnost zvláště důležitou z hlediska 
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jaderné bezpečnosti při uvádění do provozu jaderného zařízení nebo 

jeho provozu, musí být před výkonem této činnosti 
a) seznámen s obsahem dokumentace, která se vztahuje k vykonávané 

činnosti, a 
b) proškolen a návazně zacvičen. 
(2) V případě provedení změny ovlivňující jadernou bezpečnost nebo 

radiační ochranu při uvádění do provozu jaderného zařízení nebo při 

jeho provozu musí být pracovník vykonávající činnost související s 

touto změnou nebo jí ovlivněnou před zahájením využívání výsledků 

této změny 
a) seznámen s ní a s dokumentací, která je jí ovlivněna, a 
b) proškolen a návazně zacvičen. 
 

Čl.1 odst.7 (čl.7)  Článek 7  
Odborná způsobilost a dovednosti pro potřeby jaderné bezpečnosti 
Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec od všech stran vyžadoval 

přijetí opatření týkajících se vzdělávání a odborné přípravy jejich 

zaměstnanců odpovědných za jadernou bezpečnost jaderných zařízení s 

cílem získat, udržovat a dále rozvíjet odbornou způsobilost a dovednosti 

v oblasti jaderné bezpečnosti a havarijní připravenost na mimořádné 

situace v areálu jaderného zařízení. 

234/2014 §77 odst. 1 

písm.e) 
(1) Státní zaměstnanec je povinen 
e) prohlubovat si vzdělání podle pokynů služebního orgánu, 

PT  

  234/2014 
ve znění 
35/2019 

§107 
 
 

(1) Prohlubováním vzdělání je vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání, 

vzdělávání představených a jazykové vzdělávání. Prohlubování vzdělání 

státního zaměstnance se zaměřuje na jeho další odborný růst v jím 

vykonávaném oboru služby včetně zdokonalování nebo získávání 

jazykových znalostí. 
(2) Prohlubování vzdělání státního zaměstnance se považuje za výkon 

služby, za který přísluší státnímu zaměstnanci plat. 
(3) Rozsah prohlubování vzdělání státního zaměstnance určuje služební 

orgán, přitom vychází zejména z výsledku služebního hodnocení 

státního zaměstnance a z návrhů jeho představeného. 
(4) Náklady vynaložené na prohlubování vzdělání nese služební úřad. 
 
 

  

  234/2014 
ve znění 
144/2017 

§109 (1) Ke zvýšení vzdělání státního zaměstnance na náklady služebního 

úřadu včetně služebního volna k tomuto vzdělání je třeba povolení 

služebního orgánu. Zvýšením vzdělání se rozumí též jeho rozšíření. 
(2) Při zvyšování vzdělání státního zaměstnance studiem na vyšší 

odborné škole nebo vysoké škole anebo vysláním na studijní pobyt 

přísluší státnímu zaměstnanci služební volno s náhradou platu ve výši 

průměrného výdělku. 
(3) Rozsah úlev ve službě při zvýšení vzdělání státního zaměstnance se 

řídí § 232 odst. 1 zákoníku práce; větší rozsah úlev nelze povolit. 
(4) K účasti na přijímací zkoušce ke studiu přísluší státnímu zaměstnanci 
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Poznámka 

 

služební volno v nezbytně nutném rozsahu. 
(5) Náhrada platu nepřísluší za služební volno k účasti na 
a) přijímací zkoušce, 
b) opravné zkoušce, nebo 
c) promoci nebo podobném závěrečném ceremoniálu. 
 

  263/2016  §49 odst.1 

písm.n) 
(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 

energie je povinen 
n) stanovit kvalifikační požadavky pro činnosti důležité z hlediska 

jaderné bezpečnosti a zajistit systém vzdělávání, odborné přípravy a 

výcviku pracovníků, včetně evidence získané kvalifikace, a jejího 

ověřování s ohledem na význam jimi vykonávaných činností, 
 

  

  263/2016 §16 odst.2 

písm.a) 
(2) Žádost o povolení musí být doložena, kromě dalších dokladů o 

splnění podmínek stanovených zákonem, 
a) dokladem prokazujícím odbornou způsobilost pro povolovanou 

činnost, jde-li o fyzickou osobu, nebo dokladem prokazujícím odbornou 

způsobilost pro povolovanou činnost alespoň jednoho ze členů 

statutárního orgánu, je-li žadatelem právnická osoba, 
 

  

  263/2016 §15 odst.1 

písm.b) 
(1) Odborná způsobilost se prokazuje 
b) pro činnosti související s využíváním jaderné energie neuvedené v 

písmenu a) a činnosti v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem 

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání získaném ve 

studijních programech v oblasti technických věd, technologií nebo 

aplikace přírodních věd a praxí v oboru v délce nejméně 3 roky. 
 

  

  263/2016 §68 odst.1 

písm.o) 
(1) Držitel povolení vykonávající činnost v rámci plánované expoziční 

situace a registrant jsou povinni 
o) zajistit průběžné vzdělávání radiačního pracovníka, jeho znalosti 

ověřovat a toto průběžné vzdělávání dokumentovat, 
 

  

  263/2016 §30 odst.6 (6) Procesy a činnosti musí provádět pracovníci s kvalifikací 

odpovídající druhu a významu jimi prováděného procesu a činnosti tak, 

aby byla zajištěna jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická 

bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 

události a zabezpečení. 
 

  

  263/2016 §30 odst.9 

písm.a) 
(9) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) způsob zajištění kvalifikace pracovníků provádějících procesy a 

činnosti, 
 

  

  263/2016 §31 odst.1 (1) Činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační 

ochrany může vybraný pracovník vykonávat jen na základě oprávnění 
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uděleného Úřadem. 
  
 

  263/2016 §31 odst.2 (2) Úřad rozhodne o udělení oprávnění k vykonávání činností zvláště 

důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany na 

základě žádosti vybraného pracovníka, pokud 
a) má požadované vzdělání, odbornou praxi a absolvoval odbornou 

přípravu, 
b) je osobnostně způsobilý v rozsahu odpovídajícím vykonávané 

činnosti a zdravotně způsobilý podle zákona o specifických zdravotních 

službách, jde-li o činnost zvláště důležitou z hlediska jaderné 

bezpečnosti, a 
c) úspěšně složil zkoušku ověřující zvláštní odbornou způsobilost. 
 

  

  263/2016 §31 odst.3 (3) Za osobnostně způsobilého se pro účely odstavce 2 písm. b) 

považuje vybraný pracovník, u něhož byly zjištěny výkonové a 

osobnostní charakteristiky, které jsou předpokladem pro výkon činnosti 

zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti. 
 
 

  

  263/2016 §31 odst.6 (6) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) výčet činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a 

radiační ochrany, 
b) druh a stupeň požadovaného vzdělání pro jednotlivé činnosti, 
c) typ a délku odborné praxe pro jednotlivé činnosti, 
d) náplň a způsob provádění odborné přípravy pro jednotlivé činnosti, 
e) výkonové a osobnostní charakteristiky, které jsou předpokladem pro 

výkon činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a způsob 

ověřování osobnostní způsobilosti. 
 

  

  263/2016 §33 odst.1 
 

(1) Držitel oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z 

hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany je povinen se účastnit 

další odborné přípravy. 
 

  

  263/2016 §155 odst.3 

písm.b) 
(3) Prováděcí právní předpis stanoví 
b) postupy a opatření k zajištění připravenosti k odezvě na radiační 

mimořádnou událost. 
 

  

  263/2016 §156 odst.1 

písm.a) 
(1) Držitel povolení je povinen 
a) neprodleně seznámit se schváleným vnitřním havarijním plánem 

všechny osoby tímto plánem dotčené, včetně osoby provozující objekt 

nebo zařízení, které může být radiační mimořádnou událostí vzniklou při 

činnosti, k níž bylo držiteli povolení vydáno povolení, ovlivněno nebo 

zasaženo (dále jen "sousedící osoba"), a osob podle vnitřního 
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Poznámka 

 

havarijního plánu určených k odezvě na radiační mimořádnou událost, 
 

  263/2016 §156 odst.1 

písm.b) 
 

(1) Držitel povolení je povinen 
b) neprodleně seznámit s vypracovanou zásahovou instrukcí fyzické 

osoby touto instrukcí dotčené, 
 

  

  263/2016 §156 odst.1 

písm.c) 
 

(1) Držitel povolení je povinen 
c) neprodleně seznámit se schváleným havarijním řádem všechny osoby 

určené k zajištění přepravy a fyzické osoby tímto řádem určené k 

provedení zásahu, 
 

  

  263/2016 §156 odst.1 

písm.e) 
(1) Držitel povolení je povinen 
e) zajistit systém vzdělávání fyzických osob dotčených zásahovou 

instrukcí, vnitřním havarijním plánem nebo havarijním řádem v oblasti 

zvládání radiační mimořádné události, 
 

  

  359/2016 §5 Vzdělávání a odborná příprava k odezvě fyzických osob určených 

držitelem povolení k provádění činností podle zásahové instrukce, jejíž 

obsah je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce, vnitřním havarijním 

plánem, jehož obsah je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce, nebo 

havarijním řádem, jehož obsah je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce, 

musí být zaměřeny na informace týkající se 
a) ionizujícího záření a jeho vlastností, 
b) veličin a jednotek radiační ochrany, 
c) principů detekce ionizujícího záření, 
d) biologických účinků ionizujícího záření, 
e) expozičních cest a regulace ozáření, 
f) ochranných opatření a ochranných pomůcek, 
g) zneužití zdrojů ionizujícího záření, 
h) zásad krizového řízení a integrovaného záchranného systému podle 

krizového zákona a souvisejících úkolů držitele povolení, Úřadu, 

Hasičského záchranného sboru České republiky a dalších složek 

integrovaného záchranného systému, krajského a obecního úřadu a 

dalších správních orgánů dotčených vnějším nebo národním radiačním 

havarijním plánem, jehož obsah je stanoven v příloze č. 8 k této 

vyhlášce, a 
i) odpovědnosti držitele povolení a Úřadu při vzniku radiační 

mimořádné události. 
 

  

  408/2016 §4 odst.2 

písm.e) bod 

5 

(2) Procesy a činnosti musí 
e) být prováděny za těchto podmínek: 
5. pracovník musí být způsobilý k plnění procesní role a k provádění 

přidělené činnosti a znát požadavky na procesy a činnosti, k nimž 

procesní role náleží, a 
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  408/2016 §12 (1) K zajištění kvalifikace pracovníka provádějícího procesy a činnosti v 

systému řízení musí být 
a) stanoveny kvalifikační požadavky, včetně délky odborné praxe, 

odpovídající druhu a významu procesu a činnosti, které pracovník 

provádí, 
b) užíván systém teoretické přípravy pracovníků provádějících procesy a 

činnosti, 
c) užíván systém praktického výcviku pracovníků provádějících procesy 

a činnosti a 
d) hodnocena účinnost systému teoretické přípravy a praktického 

výcviku pracovníků provádějících procesy a činnosti. 
(2) Požadavky podle odstavce 1 musí být plněny tak, aby pracovník 

provádějící procesy a činnosti byl schopen vykonávat proces a činnost a 

byl seznámen s vlivem procesu a činnosti na zajišťování a zvyšování 

úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení. 
(3) Kvalifikace pracovníka provádějícího procesy a činnosti musí být 

před prvním zahájením procesu a činnosti a následně pravidelně 

nezávisle ověřována. 
(4) Kvalifikace pracovníka provádějícího procesy a činnosti musí být 

trvale udržována tak, aby bylo zajištěno plnění požadavků na procesy a 

činnosti a jejich účinnost. 
 

  

  21/2017 §17 (1) Pracovník, který na jaderném zařízení provádí činnost důležitou z 

hlediska jaderné bezpečnosti nebo činnost zvláště důležitou z hlediska 

jaderné bezpečnosti při uvádění do provozu jaderného zařízení nebo 

jeho provozu, musí být před výkonem této činnosti 
a) seznámen s obsahem dokumentace, která se vztahuje k vykonávané 

činnosti, a 
b) proškolen a návazně zacvičen. 
(2) V případě provedení změny ovlivňující jadernou bezpečnost nebo 

radiační ochranu při uvádění do provozu jaderného zařízení nebo při 

jeho provozu musí být pracovník vykonávající činnost související s 
touto změnou nebo jí ovlivněnou před zahájením využívání výsledků 

této změny 
a) seznámen s ní a s dokumentací, která je jí ovlivněna, a 
b) proškolen a návazně zacvičen. 
 

  

  21/2017 §26 (1) V procesech a činnostech k zabránění rozvoji havarijních podmínek 

na jaderném zařízení a ke zmírnění jejich následků (dále jen "systém 

zvládání havárií") musí být 
a) stanoveny cíle a zavedeny strategie pro zvládání havarijních 
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podmínek, které vycházejí z hodnocení bezpečnosti a z požadavků na 

projekt jaderného zařízení, 
b) zaveden soubor opatření pro zvládání havarijních podmínek v souladu 

s cíli a strategiemi pro zvládání havarijních podmínek, který musí 

zahrnovat 
1. technická opatření pro zvládání havarijních podmínek, včetně 

prostředků k získávání a předávání informací o stavu jaderného zařízení, 

a 
2. organizační opatření pro zvládání havarijních podmínek, 
c) vytvořen a udržován soubor dokumentace pro zvládání havarijních 

podmínek, 
d) pracovníci zajišťující zvládání havarijních podmínek školeni a 

prováděn jejich výcvik ve zvládání havarijních podmínek a 
e) prováděny analýzy pro vývoj strategií pro zvládání havarijních 

podmínek a výsledky těchto analýz používány pro tento vývoj. 
(2) Systém zvládání havárií musí 
a) umožnit zvládnutí havarijních podmínek na jaderném zařízení 

iniciovaných ve všech stavech jaderného zařízení, 
b) umožnit zvládnutí havarijních podmínek, které nastanou na všech 

jaderných zařízeních nalézajících se na stejném území k umístění 

jaderného zařízení současně, 
c) umožnit zvládnutí havarijních podmínek, při kterých dochází k 

současnému ovlivnění jaderného reaktoru a bazénu skladování 

ozářeného jaderného paliva, 
d) zahrnovat pravidla vzájemné podpory mezi jadernými zařízeními s 

jaderným reaktorem nalézajícími se na stejném území k umístění 

jaderného zařízení pro případ vzniku havarijních podmínek na jednom z 

nich tak, aby nebyla ohrožena jaderná bezpečnost jaderného zařízení 

plnícího podporující funkci, 
e) zahrnovat účinnou vazbu na nakládání s radioaktivním odpadem nebo 

nápravu stavu po radiační havárii pro území zasažené radiační havárií 

nebo pro jeho část tak, aby byly zmírněny následky havarijních 

podmínek, a 
f) zohledňovat 
1. předpokládané podmínky prostředí zahrnující rozsáhlé poškození 

vnější nebo vnitřní infrastruktury a očekávané ztížené podmínky, včetně 

radiačních, které mohou nastat při havarijních podmínkách, 
2. iniciační události nebo jevy, které mohou havarijní podmínky 

způsobit, a 
3. lidské zdroje a vliv lidského faktoru na zvládání havarijních 

podmínek. 
  234/2014 

ve znění 
144/2017 

§35 (1) Státní zaměstnanec je povinen úspěšně vykonat úřednickou zkoušku. 
(2) Služební úřad umožní státnímu zaměstnanci na jeho žádost vykonat 

úřednickou zkoušku nejpozději 
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35/2019 a) před uplynutím doby trvání služebního poměru na dobu určitou, nebo 
b) do 12 měsíců ode dne, kdy státní zaměstnanec začal vykonávat službu 

v jiném nebo dalším oboru služby. 
(3) Služební úřad umožní osobě, která splňuje předpoklady pro přijetí do 

služebního poměru, vykonat úřednickou zkoušku; tato osoba si hradí 

náklady na vykonání úřednické zkoušky sama. 
(4) Státní zaměstnanec, který úspěšně vykonal úřednickou zkoušku jako 

osoba podle odstavce 3, má nárok na úhradu nákladů na vykonání 

úřednické zkoušky pro obor služby, k jehož výkonu byl na služební 

místo zařazen nebo jmenován, ve výši paušální částky stanovené 

služebním předpisem náměstka pro státní službu. Úhradu nákladů 

poskytuje služební úřad, ve kterém státní zaměstnanec vykonává službu, 

po uplynutí zkušební doby v nejbližším výplatním termínu určeném ve 

služebním úřadu pro výplatu platu. 
(5) Přihlášení na úřednickou zkoušku a další organizační věci spojené s 

úřednickou zkouškou se uskutečňují prostřednictvím portálu pro 

přihlašování na úřednickou zkoušku. 
  234/2014 

ve znění  
35/2019 

§36 (1) Úřednická zkouška je tvořena částí obecnou a částí zvláštní. 
(2) Obecná část úřednické zkoušky se koná písemně. Účelem obecné 

části úřednické zkoušky je ověřit, zda státní zaměstnanec má potřebné 

znalosti organizace a činnosti veřejné správy, práv, povinností a pravidel 

etiky státního zaměstnance, právních předpisů obecně dopadajících na 

činnost státní správy a práva Evropské unie. Provedení obecné části 

úřednické zkoušky zabezpečuje Ministerstvo vnitra. 
(3) Zvláštní část úřednické zkoušky se koná po úspěšném vykonání 

obecné části úřednické zkoušky, a to ústně před zkušební komisí. 

Účelem zvláštní části úřednické zkoušky je ověřit, zda státní 

zaměstnanec má potřebné vědomosti a schopnosti a je dostatečně 

odborně připraven pro další výkon služby v oboru služby, k jehož 

výkonu byl na služební místo zařazen nebo jmenován. Provedení 

zvláštní části úřednické zkoušky zabezpečuje ústřední správní úřad ve 

spolupráci se služebním úřadem. 
(4) Za rovnocennou obecné části úřednické zkoušky se považuje obecná 

část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního 

samosprávného celku. Vláda může nařízením stanovit, že zvláštní část 

zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního 

samosprávného celku k výkonu konkrétní správní činnosti se považuje 

za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky pro příslušný obor 

služby. Vláda může dále nařízením stanovit, že za rovnocennou zvláštní 

části úřednické zkoušky se považuje zkouška podle jiného zákona, je-li 
její obsah a rozsah se zvláštní částí úřednické zkoušky srovnatelný. 
(5) Vláda může při změně oborů služby nařízením stanovit, že úspěšně 

vykonaná zvláštní část úřednické zkoušky pro dosavadní obor služby se 

považuje za úspěšně vykonanou zvláštní část úřednické zkoušky pro 
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nový obor služby. 
  234/2014 §37 (1) Zkušební komise se zřizuje podle oboru služby u ústředního 

správního úřadu, do jehož působnosti daný obor služby patří; ústřední 

správní úřady se mohou dohodnout, že pro konkrétní obor služby zajistí 

konání zkoušky zkušební komise zřízená u jednoho z nich. U této 

komise se též konají úřednické zkoušky státních zaměstnanců 

vykonávajících službu v podřízených služebních úřadech. 
(2) Členy zkušební komise jmenuje a odvolává služební orgán v 

ústředním správním úřadu. Zkušební komise má 3 členy, z nichž 

nejméně 2 jsou státními zaměstnanci. 
(3) Členem zkušební komise nesmí být ten, u něhož lze s ohledem na 

jeho poměr ke zkoušenému pochybovat o jeho nepodjatosti. 
 

  

  234/2014 §38 (1) Služební orgán ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a ústředním 

správním úřadem nejméně 21 dnů přede dnem konání úřednické 

zkoušky písemně vyrozumí státního zaměstnance o termínu a místě 

konání úřednické zkoušky; při stanovení termínu zkoušky se přihlíží k 

žádosti státního zaměstnance. 
(2) Brání-li státnímu zaměstnanci ve vykonání úřednické zkoušky v 

určeném termínu překážka ve službě, stanoví se mu náhradní termín 

konání úřednické zkoušky. 
 

  

  234/2014 §39 1) Zkušební komise je usnášeníschopná za přítomnosti všech svých 

členů a usnesení přijímá většinou hlasů. Členové zkušební komise se při 

své činnosti v komisi neřídí příkazy představených ani jiných osob. Člen 

zkušební komise se nesmí zdržet hlasování. Usnesení zkušební komise 

zní: "vyhověl" nebo "nevyhověl". 
(2) O úspěšném vykonání úřednické zkoušky vystaví zkušební komise 

osvědčení, a to ve 2 stejnopisech. Jeden stejnopis osvědčení se předá 

státnímu zaměstnanci do vlastních rukou, druhý se založí do osobního 

spisu státního zaměstnance. 
(3) O neúspěšném vykonání úřednické zkoušky vystaví zkušební komise 

písemnou zprávu, a to ve 2 stejnopisech. Jeden stejnopis zprávy se předá 

státnímu zaměstnanci do vlastních rukou, druhý se založí do osobního 

spisu státního zaměstnance. 
(4) Ústřední správní úřad vede evidenci osvědčení vystavených u něj 

zřízenými zkušebními komisemi. 
 

  

  234/2014 
ve znění 
35/2019 

§40 (1) Jestliže státní zaměstnanec úřednickou zkoušku nevykonal úspěšně, 

umožní mu služební orgán její opakování na základě jeho písemné 

žádosti. Úřednickou zkoušku lze opakovat jen jednou. 
(2) Opakovaná úřednická zkouška může být konána nejdříve po uplynutí 

1 měsíce po neúspěšném vykonání úřednické zkoušky; ustanovení § 38 

odst. 1 se použije obdobně. 
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(3) Členem zkušební komise při opakované úřednické zkoušce nesmí 

být ten, kdo byl jejím členem při úřednické zkoušce, kterou státní 

zaměstnanec nevykonal úspěšně. 
(4) Doba trvání služebního poměru se při opakování úřednické zkoušky 

neprodlužuje. 
  234/2014 §79 odst.2 

písm.d) 
(2) Státní zaměstnanec má zejména právo 
d) na prohlubování vzdělání, 
 

  

  234/2014 §25 odst.5 

písm.a) 
(5) Služební orgán může služebním předpisem stanovit pro služební 

místo požadavek 
a) úrovně znalosti cizího jazyka, odborného zaměření vzdělání nebo jiný 

odborný požadavek potřebný pro výkon služby, 

  

  234/2014 §13 odst.1 

písm.d) 
(1) Ministerstvo vnitra 
d) koordinuje vzdělávání státních zaměstnanců a připravuje vzdělávací 

programy a rámcová pravidla pro vzdělávání státních zaměstnanců, 

  

Čl.1 odst.7 (čl.8 

odst.1) 
Článek 8  
Transparentnost 
1.   Členské státy zajistí, aby byly pracovníkům a obyvatelstvu dostupné 

nezbytné informace týkající se jaderné bezpečnosti jaderných zařízení a 

dozoru nad ní, a to se zvláštním ohledem na místní orgány, obyvatelstvo 

a zúčastněné strany žijící v okolí jaderného zařízení. Tato povinnost 

zahrnuje zajištění toho, aby příslušný dozorný orgán a držitelé povolení 

v rozsahu své působnosti a v rámci své komunikační politiky 

poskytovali: 
a) informace o normálním provozu jaderných zařízení pracovníkům a 

obyvatelstvu; a 
b) neprodleně informace v případě nehod a havárií pracovníkům a 

obyvatelstvu a rovněž příslušným dozorným orgánům dalších členských 

států v okolí jaderného zařízení. 

106/1999 
ve znění 
39/2001 
61/2006 

§2 odst.1 (1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost 

poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní 

orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. 

PT  

  106/1999 
ve znění 
222/2015 
 

§4 odst.1 
 
 

 (1) Povinné subjekty poskytují informace na základě žádosti nebo 

zveřejněním. 
  

  2/1969 ve 
znění 
272/1996 

§22 
 

Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své 

působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení 

aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví a 

řešení stěžejních otázek, které předkládají vládě České republiky. O 

návrzích závažných opatření přiměřeným způsobem informují veřejnost. 
 

  

  263/2016  §208 
písm.m) 

Úřad 
m) předkládá vládě a veřejnosti jednou za rok zprávu o své činnosti a 

výroční zprávu o monitorování radiační situace na území České 

republiky, 
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  263/2016 §208 písm.r) Úřad 
r) poskytuje informace o významných poznatcích získaných v rámci své 

činnosti při kontrole a z hlášení o radiační mimořádné události a 

radiologické události, včetně informací týkajících se odůvodnění 

činnosti, regulace zdrojů ionizujícího záření a radiační ochrany, 

  

  263/2016 §209 písm.e) Úřad 
e) zajišťuje předběžné informování obyvatelstva pro případ radiační 

havárie o ochranných opatřeních a o krocích, které je nutno k zajištění 

radiační ochrany učinit; poskytnutá předběžná informace musí být 

aktuální a neustále k dispozici a informování musí být prováděno bez 

vyzvání, opakovaně v pravidelných intervalech a pokaždé, když dojde k 

významné změně, 
 

  

  263/2016 §209 

písm.g) 
 

Úřad 
g) zajišťuje informování obyvatelstva o vzniku a průběhu radiační 

havárie, která má dopad na území České republiky mimo zónu 

havarijního plánování, a o krocích a opatřeních, které mají být v průběhu 

etap vývoje radiační havárie uskutečněny, není-li toto informování 

zajišťováno jiným orgánem státní správy, 
 

  

  263/2016 §209 

písm.h) 
 

Úřad 
h) podílí se v rozsahu své působnosti na informování o vzniku a průběhu 

radiační havárie v zóně havarijního plánování, 
 

  

  263/2016 §209 písm.i) 
 

Úřad 
i) zajišťuje vyrozumění příslušných dozorových orgánů sousedních 

členských států Euratomu o vzniku a průběhu radiační havárie, která má 

dopad na území České republiky, a o krocích a opatřeních, které mají 

být v průběhu etap vývoje radiační mimořádné události uskutečněny, 
 

  

  263/2016 §209 

písm.k) 
 

Úřad 
k) poskytuje informace o přijetí opatření na ochranu obyvatelstva v 
České republice v případě radiační havárie vzniklé na území členských 

států Euratomu Evropské komisi a ostatním členským státům Euratomu, 

které mohou být těmito opatřeními dotčeny, a v souladu s 

mezinárodními závazky České republiky zpřístupňuje takto získané 

informace veřejnosti, 
 

  

  263/2016 §209 písm.l) Úřad 
l) zajišťuje vyrozumění orgánů krajů o vzniku a průběhu radiační 

havárie vzniklé mimo území České republiky, která má dopad na území 

České republiky, a o krocích a opatřeních, které mají být v průběhu 

vývoje radiační mimořádné události uskutečněny. 
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  263/2016  §49 ost.1 

písm.j) 
(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 

energie je povinen 
j) provádět šetření provozní události, oznamovat provozní událost Úřadu 

a přijímat opatření k předcházení provozní události a k nápravě stavu po 

ní, 
 

  

  263/2016  
 

§156 odst.1 

písm.a) 
(1) Držitel povolení je povinen 
a) neprodleně seznámit se schváleným vnitřním havarijním plánem 

všechny osoby tímto plánem dotčené, včetně osoby provozující objekt 

nebo zařízení, které může být radiační mimořádnou událostí vzniklou při 

činnosti, k níž bylo držiteli povolení vydáno povolení, ovlivněno nebo 

zasaženo (dále jen "sousedící osoba"), a osob podle vnitřního 

havarijního plánu určených k odezvě na radiační mimořádnou událost, 
 

  

  263/2016 §156 odst.1 

písm.d) 
(1) Držitel povolení je povinen 
d) sdílet informace nutné pro řízení a provedení odezvy na radiační 

mimořádnou událost v rámci povolené činnosti se sousedící osobou, je-li 
také držitelem povolení podle tohoto zákona, 
 

  

  263/2016 §156 odst.2 

písm.b) 
 

(2) Držitel povolení k vykonávání činností souvisejících s využíváním 

jaderné energie a k vykonávání činností v rámci expozičních situací, k 

nimž je stanovena zóna havarijního plánování, je povinen 
b) předávat podklady ke zpracování 
1. vnějšího havarijního plánu Hasičskému záchrannému sboru České 

republiky a krajskému úřadu, 
2. národního radiačního havarijního plánu Úřadu a Ministerstvu vnitra, 
 

  

  263/2016 §156 odst.2  
písm.e) 
 

(2) Držitel povolení k vykonávání činností souvisejících s využíváním 

jaderné energie a k vykonávání činností v rámci expozičních situací, k 

nimž je stanovena zóna havarijního plánování, je povinen 
e) poskytovat obyvatelstvu v zóně havarijního plánování základní 

informace pro případ radiační havárie a pravidelně je aktualizovat; 

základní informace pro případ radiační havárie lze poskytnout nebo 

aktualizovat jen na základě souhlasného vyjádření Úřadu, Hasičského 

záchranného sboru České republiky a hejtmana kraje, 
 

  

  263/2016 §156 odst.2 

písm.f) 
 

(2) Držitel povolení k vykonávání činností souvisejících s využíváním 

jaderné energie a k vykonávání činností v rámci expozičních situací, k 

nimž je stanovena zóna havarijního plánování, je povinen 
f) zajistit systém vyrozumění dotčených orgánů, 
 

  

  263/2016 §156 odst.4 

písm.d) 
 

(4) Prováděcí právní předpis stanoví 
d) obsah základních informací pro případ radiační havárie, jejich formu 

a rozsah a způsob jejich aktualizace, 
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  263/2016 §156 odst.4  

písm.e) 
 

(4) Prováděcí právní předpis stanoví 
e) obsah výroční zprávy o zajištění připravenosti k odezvě na radiační 

mimořádnou událost. 
 

  

  263/2016 §157 odst.2 

písm.b) 
(2) Držitel povolení je povinen zajistit odezvu na radiační mimořádnou 

událost vzniklou při jím vykonávaných činnostech podle příslušného 

vnitřního havarijního plánu, havarijního řádu nebo zásahové instrukce, 

pokud se vnitřní havarijní plán nevypracovává, a to 
b) neprodleně varovat fyzickou osobu nacházející se v areálu jaderného 

zařízení nebo v prostorách pracoviště se zdrojem ionizujícího záření, 

realizovat opatření k její ochraně a informovat o nich Úřad a v případě 

vzniku radiační nehody spojené s podezřením na možný únik 

radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření z areálu jaderného 

zařízení nebo pracoviště se zdrojem ionizujícího záření nebo radiační 

havárie informovat také další dotčené orgány a osoby stanovené 

vnitřním havarijním plánem nebo havarijním řádem; součástí varování 

musí být v případě vzniku radiační havárie i návrh na zavedení 

neodkladných ochranných opatření, 
 

  

  263/2016 §157 odst.2 

písm.c) 
 

(2) Držitel povolení je povinen zajistit odezvu na radiační mimořádnou 

událost vzniklou při jím vykonávaných činnostech podle příslušného 

vnitřního havarijního plánu, havarijního řádu nebo zásahové instrukce, 

pokud se vnitřní havarijní plán nevypracovává, a to 
c) neprodleně vyrozumět o vzniku nebo podezření na vznik radiační 

mimořádné události Úřad a v případě radiační nehody spojené s 

podezřením na možný únik radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího 

záření z areálu jaderného zařízení nebo pracoviště se zdrojem 

ionizujícího záření nebo radiační havárie neprodleně vyrozumět také 

místně příslušné starosty obcí s rozšířenou působností a místně 

příslušného hejtmana kraje prostřednictvím územně příslušného 

operačního střediska Hasičského záchranného sboru České republiky, 

další dotčené orgány stanovené vnitřním havarijním plánem nebo 

havarijním řádem a sousedící osoby, 
 

  

  263/2016 §157 odst.2 

písm.h) 
 

(2) Držitel povolení je povinen zajistit odezvu na radiační mimořádnou 

událost vzniklou při jím vykonávaných činnostech podle příslušného 

vnitřního havarijního plánu, havarijního řádu nebo zásahové instrukce, 

pokud se vnitřní havarijní plán nevypracovává, a to 
h) informovat o činnostech jím vykonávaných v průběhu odezvy na 

radiační mimořádnou událost při radiační nehodě nebo radiační havárii 

Úřad a o činnostech jím vykonávaných v průběhu odezvy na radiační 

mimořádnou událost při radiační nehodě spojené s podezřením na 

možný únik radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření z areálu 
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jaderného zařízení nebo pracoviště se zdrojem ionizujícího záření nebo 

radiační havárii Hasičský záchranný sbor České republiky a další 

dotčené orgány a osoby stanovené vnitřním havarijním plánem nebo 

havarijním řádem, 
 

  263/2016 §157 odst.2 

písm.i) 
 

(2) Držitel povolení je povinen zajistit odezvu na radiační mimořádnou 

událost vzniklou při jím vykonávaných činnostech podle příslušného 

vnitřního havarijního plánu, havarijního řádu nebo zásahové instrukce, 

pokud se vnitřní havarijní plán nevypracovává, a to 
i) v případě radiační havárie neprodleně informovat obyvatelstvo touto 
radiační havárií dotčené o skutečnostech radiační havárie a jejím 

předpokládaném vývoji, 
 

  

  263/2016 §157 odst.2 

písm.l) 
 

(2) Držitel povolení je povinen zajistit odezvu na radiační mimořádnou 

událost vzniklou při jím vykonávaných činnostech podle příslušného 

vnitřního havarijního plánu, havarijního řádu nebo zásahové instrukce, 

pokud se vnitřní havarijní plán nevypracovává, a to 
l) zpracovat průběh odezvy na radiační mimořádnou událost 

zaznamenaný podle písmene a) ve formě zprávy o vzniku a průběhu 

radiační mimořádné události a zprávu předat Úřadu do 
1. 3 měsíců od vyhlášení v případě radiační havárie, nebo 
2. 1 měsíce od vyhlášení jiné radiační mimořádné události, 
 

  

  263/2016 §157 odst.3 (3) Prováděcí právní předpis stanoví pravidla k zajištění odezvy na 

radiační mimořádnou událost podle odstavce 2. 
 

  

  21/2017 §3 Provozní událost musí být oznámena Úřadu 
a) neprodleně, jde-li o radiační havárii, 
b) do 4 hodin od vzniku, jde-li o radiační nehodu, 
c) do 8 hodin od vzniku, jde-li o 
1. porušení limitů a podmínek, 
2. neplánované rychlé odstavení jaderného reaktoru, 
3. neplánovanou aktivaci bezpečnostních systémů, 
4. událost předběžně hodnocenou nejméně stupněm 2 na mezinárodní 

stupnici hodnocení závažnosti jaderných událostí, 
5. ztrátu odvodu tepla z aktivní zóny jaderného reaktoru (dále jen 

"aktivní zóna") při odstaveném jaderném reaktoru a jeho neobnovení do 

30 minut, 
6. neplánované překročení zásahové úrovně veličin stanovených v 

programu monitorování výpustí, 
7. neřízený výskyt radioaktivní látky, s výjimkou přírodních 

radionuklidů, mimo kontrolované pásmo v míře způsobující příkon 

dávkového ekvivalentu větší než 0,25 mSv/h ve vzdálenosti 0,1 m od 

povrchu věci, 
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8. požár ve střeženém prostoru jaderného zařízení podle právních 

předpisů upravujících požární prevenci, 
9. smrtelné zranění fyzické osoby, 
10. porušení podmínek pro zajištění funkce zařízení instalovaného na 

jaderném zařízení Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, 
11. událost snižující účinnost systému fyzické ochrany jaderného 

zařízení, 
12. překročení efektivní dávky 20 mSv v důsledku neplánovaného 

jednorázového vnějšího ozáření, 
13. překročení úvazku efektivní dávky 6 mSv v důsledku vnitřní 

kontaminace, nebo 
14. nekontrolovaný únik chladiva z primárního okruhu jaderného 

reaktoru nebo jiných technologických médií kontaminovaných 

radionuklidy mimo kontrolované pásmo o objemu větším než 1 m3, 
d) do 24 hodin od vzniku, jde-li o 
1. radiační mimořádnou událost prvního stupně, 
2. událost předběžně hodnocenou stupněm 1 na mezinárodní stupnici 

hodnocení závažnosti jaderných událostí, 
3. ztrátu nebo krádež radionuklidového zdroje, 
4. nekontrolovaný únik chladiva z primárního okruhu jaderného reaktoru 

nebo jiných technologických médií kontaminovaných radionuklidy 
uvnitř kontrolovaného pásma o objemu větším než 1 m3, 
5. neplánovaný pokles výkonu jaderného zařízení o více než 50 % 

nominálního výkonu jaderného reaktoru s předpokládaným trváním déle 

než 72 hodin, nebo 
6. ztrátu schopnosti ovládat zdroj ionizujícího záření, a 
e) následující pracovní den, jde-li o 
1. čerpání limitů a podmínek, 
2. působení systému omezení výkonu jaderného reaktoru, 
3. pád cizího předmětu do primárního okruhu jaderného reaktoru, nebo 
4. neplánovaný výpadek monitoru dávkového příkonu 

teledozimetrického systému. 
  1/1993 

ve znění 
395/2001 

Čl.10 Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament 

souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; 

stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se 

mezinárodní smlouva. 

  

  500/2004 §6 odst.1 (1) Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li 
správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě 

přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání 

nápravy ustanovení o ochraně před nečinností (§ 80). 
 

  

  500/2004 §177 odst.1 (1) Základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v § 2 až 8 se 

použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon 

stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto 
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Poznámka 

 

zásadám neobsahuje. 
Čl.1 odst.7 (čl.8 

odst.2) 
2.   Informace se veřejnosti zpřístupňují v souladu s příslušnými 

právními předpisy a mezinárodními nástroji a za podmínky, že to 

neohrozí jiné prvořadé zájmy, jako je bezpečnost, uznané v příslušných 

právních předpisech či mezinárodních nástrojích. 

106/1999 
ve znění 
413/2005 
111/2019 

§7 
 
 
 

Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy 4) označena 

za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný 

subjekt ji neposkytne. Povinný subjekt neposkytne rovněž osobní údaje 

o osobě, která je držitelem osvědčení fyzické osoby pro přístup k 

utajovaným informacím pro stupeň utajení Přísně tajné a Tajné, pokud 

by to mohlo ohrozit ochranu utajovaných informací. 
 

PT  

  106/1999 
ve znění 
61/2006 

§9  
 

(1) Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný 

subjekt ji neposkytne. 
(2) Při poskytování informace, která se týká používání veřejných 

prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci 

těchto prostředků za porušení obchodního tajemství. 
 

  

  106/1999  §10 
 

Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným 

subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním 

nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt 

podle tohoto zákona neposkytne. 
 

  

  412/2005  §1 Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací 

utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich 

ochranu, zásady pro stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich 
výkon a s tím spojený výkon státní správy. 
 

  

  9240     
Čl.1 odst.7 (čl.8 

odst.3) 
3.   Členské státy zajistí, aniž je dotčen čl. 5 odst. 2, aby se příslušný 

dozorný orgán případně zapojil do spolupráce v oblasti jaderné 

bezpečnosti jaderných zařízení s příslušnými dozornými orgány jiných 

členských států v okolí jaderného zařízení, mimo jiné prostřednictvím 

výměny nebo sdílení informací. 

263/2016  
 

§208 

písm.k) 
Úřad 
k) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oboru své působnosti, v oboru své 

působnosti poskytuje informace Mezinárodní agentuře pro atomovou 

energii, Evropské komisi a dalším orgánům Evropské unie a Euratomu a 

zajišťuje plnění dalších povinností vyplývajících z předpisů Evropské 

unie a Euratomu týkajících se zejména vnitrostátního a mezinárodního 

hodnocení státní správy v oblasti jaderné bezpečnosti jaderných zařízení 

a nakládání s jaderným materiálem a vysokoaktivním zdrojem, 

PT  

Čl.1 odst.7 (čl.8 

odst.4) 
4.   Členské státy zajistí, aby obyvatelstvo mělo v souladu s příslušnými 

právními předpisy a mezinárodními nástroji vhodnou příležitost účinně 

se účastnit procesu rozhodování týkajícího se udělování povolení pro 

jaderná zařízení.“ 

100/2001 
ve znění 
163/2006 
326/2017 
 

§4 odst.1 

písm.a) 
 
 

(1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou 
a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny 

těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem 

dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny 

záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí vždy, 
 

PT  

  100/2001 
ve znění 
326/2017 
 

Příloha č.1, 

bod 8 
Jaderné elektrárny a jiné jaderné reaktory včetně demontáže nebo 

konečného uzavření těchto elektráren nebo reaktorů s výjimkou 

výzkumných zařízení pro výrobu a přeměnu štěpných a množivých 

látek, jejichž maximální výkon nepřesahuje 1 kW nepřetržitého 

tepelného výkonu. 
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Poznámka 

 

 
  100/2001 

ve znění 
326/2017 
 
 

§5 odst.1 
 
 
 

(1) Posuzování zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení 

předpokládaných přímých a nepřímých významných vlivů provedení i 

neprovedení záměru na životní prostředí. 
 

  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 
326/2017 
225/2017 
 

§6 odst.8 (8) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní 

samosprávné celky mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení 

příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. 

K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 

  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 

§7 odst.9 (9) Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 se může žalobou 

domáhat zrušení rozhodnutí vydaného ve zjišťovacím řízení, že záměr 

nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, a napadat 
hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu 

dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) 

bodě 2 má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným ve 

zjišťovacím řízení, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány 

podle tohoto zákona, zkrácena. 
 

  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 
326/2017 

§8 odst.3 (3) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní 

samosprávné celky se mohou vyjádřit k dokumentaci u příslušného 

úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci. 
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 
 

  

  100/2001 
ve znění  
39/2015 
326/2017 
 

§9a odst.1 (1) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, vyjádření k ní 

podaných, veřejného projednání a posudku závazné stanovisko k 

posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen 

"stanovisko") ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení posudku. Náležitosti 

stanoviska jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto zákonu. 

  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 
326/2017 

§9a odst.2 (2) Příslušný úřad zašle stanovisko oznamovateli, dotčeným správním 

orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejní jej 

spolu s posudkem podle § 16. 

  

  100/2001 
ve znění  
326/2017 
 

§9a odst.3 (3) Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících 

řízeních. Stanovisko předkládá oznamovatel v žádosti jako jeden z 

podkladů pro navazující řízení. Stanovisko musí být platné v době 

vydání rozhodnutí v navazujících řízeních v prvním stupni. 

  

  263/2016 §208 

písm.n) 
Úřad 
n) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentaci z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení při činnostech souvisejících s 
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využíváním jaderné energie a činnostech v rámci expozičních situací, 
 
 

  183/2006 
ve znění  
350/2012 
39/2015 
225/2017 
 

§50 odst.2 (2) Pořizovatel oznámí místo a dobu konání společného jednání o 

návrhu územního plánu a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj 

území, pokud se zpracovává, nejméně 15 dnů předem jednotlivě 

dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je územní plán 

pořizován, újezdnímu úřadu sousedícího vojenského újezdu a sousedním 

obcím; krajskému úřadu zároveň předá návrh územního plánu pro 

posouzení podle odstavců 5 až 7 spolu s vyhodnocením jeho vlivů na 

udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává. Dotčené orgány vyzve k 

uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě 

mohou sousední obce uplatnit připomínky. K později uplatněným 

stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.  
 

  

  183/2006 
ve znění 
350/2012 

§51 odst.1 (1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí 

výsledky projednání návrhu územního plánu a zajistí řešení případných 

rozporů (§ 4 odst. 8); na základě vyhodnocení výsledků projednání, 

výsledku řešení rozporů a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území, pokud se zpracovává, zajistí upravení návrhu. 
 

  

  183/2006 
ve znění  
350/2012 
225/2017 
 

§52 odst.1 (1) Upravený a posouzený návrh územního plánu, vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, a oznámení o konání 

veřejného projednání pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou. Veřejné 

projednání21) návrhu a vyhodnocení se koná nejdříve 15 dnů ode dne 

doručení. K veřejnému projednání pořizovatel přizve jednotlivě obec, 

pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad, 

újezdní úřad sousedícího vojenského újezdu a sousední obce, a to 

nejméně 30 dnů předem. 
 
 

  

  183/2006 
ve znění  
350/2012 
225/2017 
 

§52 odst.2 (2) Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci 

pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a 

zástupce veřejnosti. Námitky k prvkům náležejícím regulačnímu plánu 

mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2. 

  

  183/2006 
ve znění 
350/2012 
 

§52 odst.3 (3) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý 

uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve 

kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí 

dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené 

orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě 

stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) 

změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám 

se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na 
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tuto skutečnost upozorněny. 
 

  183/2006 
ve znění 
350/2012 
 

§53 odst.1 (1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí 

výsledky projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh 

rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k 

návrhu územního plánu. Návrhy doručí dotčeným orgánům a krajskému 

úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od 

obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad 

jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, 

že s návrhy pořizovatele souhlasí. Pokud je to nezbytné, pořizovatel 

zajistí pro obec úpravu návrhu územního plánu v souladu s výsledky 

projednání. 
 

  

  183/2006 
ve znění 
350/2012 
 

§53 odst.2 (2) Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu 

územního plánu, pořizovatel si vyžádá stanovisko příslušného úřadu a 

stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o 

ochraně přírody a krajiny. Příslušný úřad ve stanovisku uvede, zda má 

být upravený návrh posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, 

případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí. Upravený návrh a případné 

upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném 

projednání; přitom se postupuje obdobně podle § 52. 
 

  

  263/2016 §208 

písm.p) 
Úřad 
p) vydává závazné stanovisko k územnímu rozhodnutí ke stavbě na 

pozemku, kde je umístěno uzavřené úložiště radioaktivního odpadu; 

Úřad v závazném stanovisku vyjádří, zda je zamýšlený záměr z hlediska 

zájmu na zajišťování radiační ochrany nebo monitorování radiační 

situace přípustný a stanoví podmínky zajištění radiační ochrany nebo 
monitorování radiační situace, za kterých lze tento záměr provést, 
 

  

  263/2016 §208 

písm.q) 
Úřad 
q) vydává závazné stanovisko pro řízení a jiné úkony týkající se 

jaderného zařízení podle stavebního zákona, 
 

  

  263/2016 §228 (1) Úřad vydává závazné stanovisko pro rozhodnutí a jiné úkony 

stavebního úřadu vydávané podle stavebního zákona a jejich změny, 

týkají-li se stavby 
a) nacházející se v areálu jaderného zařízení, není-li součástí jaderného 

zařízení nebo samostatným jaderným zařízením, nebo 
b) dopravní nebo technické infrastruktury nacházející se vně areálu 

jaderného zařízení s možným vlivem na jadernou bezpečnost, radiační 

ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání 
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radiační mimořádné události nebo zabezpečení jaderného zařízení. 
 
(2) Závazné stanovisko se nevydává, jde-li o stavby, ke kterým bylo 

vydáno povolení podle tohoto zákona. 
 
(3) Úřad závazným stanoviskem vyjádří, zda je zamýšlený záměr z 

hlediska zájmu na zajišťování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 
technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události nebo zabezpečení jaderného zařízení přípustný a 

stanoví podmínky zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 

technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události nebo zabezpečení jaderného zařízení, za kterých lze 

tento záměr provést. 
 
(4) Stavby související s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících 

výlučně přírodní radionuklidy nebo stavby, které jsou jaderným 

zařízením nebo náležejí k provozním celkům, které jsou jaderným 

zařízením, a stavby podle odstavce 1 písm. a) a b) jsou nezpůsobilé k 

posouzení autorizovaným inspektorem. 
 

  183/2006 
ve znění 
350/2012 
225/2017 

§89 odst.1 (1) Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 

4 odst. 4, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při 

ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí 

být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim 

nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná 

stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků 

řízení a připomínky veřejnosti uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k 

nim nepřihlíží. 
 
 

  

  183/2006 
ve znění 
350/2012 
225/2017 

§89 odst.4 (4) Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a 

zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 

písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v 

rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je 

účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním 

řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 

záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního 

právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené 

požadavky, se nepřihlíží. 
 

  

  183/2006 
ve znění 
225/2017 

§94n odst.1 (1) Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 

4 odst. 4, musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při 

veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k 

upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, 
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jinak se k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být uplatněny 

nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 
 
 

  183/2006 
ve znění 
225/2017 

§94n odst.3 (3) Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může 

uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, 

dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo 

požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno 

jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec 

uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně 

zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení 

podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen 

veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu 

zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
 

  

  183/2006 
ve znění 
225/2017 

§94q odst.2 (2) Ve společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na 

životní prostředí, které je navazujícím řízením, postupuje stavební úřad 

podle ustanovení o navazujícím řízení podle zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí, pokud v něm není stanoveno jinak. 
 

  

  183/2006 
ve znění 
225/2017 

§94u odst.1 (1) Stavební úřad oznámí zahájení společného územního a stavebního 

řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a stanoví lhůtu, ve které 

mohou účastníci řízení a veřejnost uplatnit připomínky ke stavebnímu 

záměru z hlediska vlivů na životní prostředí, a dotčené orgány závazná 

stanoviska, popřípadě vyjádření; tato lhůta nesmí být kratší než 30 dnů 

ode dne vyvěšení oznámení na úřední desce. Stavební úřad může k 

projednání stavebního záměru nařídit veřejné ústní jednání, a je-li to 
účelné, spojit jej s ohledáním na místě. Veřejné ústní jednání se koná za 

účasti příslušného úřadu. Účastníci řízení a veřejnost mohou uplatnit 

připomínky ke stavebnímu záměru z hlediska vlivů na životní prostředí a 

dotčené orgány závazná stanoviska, popřípadě vyjádření nejpozději při 

veřejném ústním jednání. K připomínkám, které překračují rozsah 

stanovený ve větě první nebo čtvrté, se nepřihlíží. V případech záměrů 

umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídí 

stavební úřad veřejné ústní jednání vždy. 
 

  

  183/2006 
ve znění 
225/2017 

§94v odst.2 (2) Stavební úřad do 5 dnů po obdržení závazného stanoviska podle 

odstavce 1 zajistí zveřejnění informace o jeho vydání na úřední desce a 

oznámí lhůtu, která nesmí být kratší než 10 dnů od doručení oznámení; 

nejpozději v této lhůtě mohou ke stavebnímu záměru na základě všech 

podkladů pro vydání společného povolení včetně závazného stanoviska 
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podle odstavce 1 účastníci řízení uplatnit námitky, veřejnost připomínky 

a dotčené orgány dodatečná závazná stanoviska. Pro uplatňování a 

posuzování námitek účastníků řízení se § 94w odst. 3 použije obdobně. 
 

  183/2006 
ve znění 
225/2017 

§94w odst.1 (1) Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 

4 odst. 4, a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 

uplatněny nejpozději ve stanovené lhůtě nebo při veřejném ústním 

jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 
 

  

  183/2006 
ve znění 
225/2017 

§94w odst.4 (4) Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může 

uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru v rozsahu, 
jakým může být její vlastnické nebo jiné věcné právo přímo dotčeno. 

Dále může uplatňovat námitky proti dokumentaci, způsobu provádění a 

užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud 

jimi může být přímo dotčeno její vlastnické nebo jiné věcné právo k 

pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle 

zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v 

rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný 

zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývají. 

Obec uplatňuje námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. K 

námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 
 

  

  183/2006 
ve znění 
350/2012 
225/2017 
 

§108 (1) Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na 

jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li 
tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. 
(2) Stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v § 104, jejichž 

provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů. 
(3) Stavební řízení se vede také tehdy, jestliže stavební úřad rozhodl 

usnesením podle § 107, že ohlášený stavební záměr projedná ve 

stavebním řízení. Stavební řízení se nevede, je-li podána žádost o 

stavební povolení u stavebních záměrů podle § 103. Takovou žádost 

stavební úřad odloží a poučí stavebníka o oprávnění provést stavební 

záměr. Je-li stavebníkem u stavebních záměrů podle § 104 namísto 

ohlášení podaná žádost o stavební povolení, stavební úřad ji projedná ve 

stavebním řízení. 
(4) Stavební povolení lze nahradit veřejnoprávní smlouvou za podmínek 

uvedených v § 116 nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem 

autorizovaného inspektora za podmínek uvedených v § 117. 
(5) Stavební povolení se nevydává, pokud je vydáno společné povolení. 
 

  

  100/2001 
ve znění 
39/2015 
326/2017 

§9c (1) Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k 

záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění 

informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce, nestanoví-li zvláštní právní 

předpis či správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení lhůtu 
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 delší. 
(2) Správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí uvede i vypořádání 

připomínek veřejnosti. 
(3) Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, 

který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací 

podle § 9b odst. 1, stává se účastníkem navazujícího řízení též 
a) dotčený územní samosprávný celek, nebo  b) dotčená veřejnost 

uvedená v § 3 písm. i) bodě 2. 
(4) Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může 

podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v 

případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. 
(5) Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží dotčená veřejnost 

v podání písemného oznámení podle odstavce 3 nebo v odvolání podle 

odstavce 4. 
 

  100/2001 
ve znění 
39/2015 
 

§9d (1) Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 se může žalobou 

domáhat zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení a napadat 

hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu 

dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) 

bodě 2 má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným v 

navazujícím řízení zkrácena. 
(2) O žalobách proti rozhodnutím vydaným v navazujících řízeních 

rozhodne soud do 90 dnů poté, kdy žaloba došla soudu. Soud i bez 
návrhu rozhodne o přiznání odkladného účinku žalobě nebo o 

předběžném opatření podle soudního řádu správního. Soud přizná žalobě 

odkladný účinek nebo nařídí předběžné opatření, hrozí-li nebezpečí, že 

realizací záměru může dojít k závažným škodám na životním prostředí. 
 

  

  500/2004  
 

§172 odst. 4 (4) K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, 

povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo 

dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na 

veřejném projednání ústní připomínky. Správní orgán je povinen se 

připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a 

vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. 
 

  

  9936     
Čl.1 odst.8 (čl.8a 

odst.1 písm.a)) 
Za článek 8 se vkládá nový oddíl, který zní: 
 „ODDÍL 2  
Zvláštní povinnosti   
Článek 8a  
Jaderněbezpečnostní cíl pro jaderná zařízení 
1.   Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec pro jadernou bezpečnost 

vyžadoval, aby byla jaderná zařízení projektována, umisťována, stavěna, 

uváděna do provozu, provozována a vyřazována z provozu s cílem 

263/2016 
 

§4 odst.2 

písm.b) 
2) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
b) činností související s využíváním jaderné energie 
1. projektování, umísťování, výstavba, uvádění do provozu, provoz, 

provádění změny nebo vyřazování z provozu jaderného zařízení, 
2. navrhování, výroba, montáž, údržba, opravy a ověřování systémů 

jaderného zařízení nebo jejich součástí včetně materiálu k jejich výrobě, 
 

PT  
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předejít haváriím, a pokud by došlo k havárii, zmírnit její důsledky a 

zabránit: 
a) časným radioaktivním únikům, které by vyžadovaly opatření pro 

mimořádné situace mimo areál jaderného zařízení, s nedostatečnou 

dobou k jejich provedení; 
  263/2016 §49 odst.1 

písm.b) 
(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 

energie je povinen 
b) zajistit, aby jaderné zařízení od zahájení výstavby až do vyřazení z 

provozu 
1. plnilo bezpečnostní cíle, bezpečnostní funkce a principy bezpečného 

využívání jaderné energie, 
2. odpovídalo vlastnostem území, v němž je umístěno, uvedeným v § 47 

odst. 1 a 
3. splňovalo požadavky na projekt jaderného zařízení, 
 

  

  263/2016 
 

§4 odst.2 

písm.a) 
(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) jadernou bezpečností stav a schopnost jaderného zařízení a fyzických 

osob obsluhujících jaderné zařízení zabránit nekontrolovatelnému 

rozvoji štěpné řetězové reakce nebo úniku radioaktivních látek anebo 

ionizujícího záření do životního prostředí a omezit následky nehod, 
 

  

  263/2016 
 

§5 odst.2 

písm.a) 
(2) Každý, kdo využívá jadernou energii, nakládá s jadernou položkou 

nebo vykonává činnosti v rámci expozičních situací, je povinen 
a) přednostně zajišťovat jadernou bezpečnost, bezpečnost jaderných 

položek a radiační ochranu, a to při respektování stávající úrovně vědy a 

techniky a správné praxe, 
 

  

  263/2016 §45 odst.2 (2) Jaderné zařízení s jaderným reaktorem musí od zahájení výstavby až 

do vyřazení z provozu 
a) umožňovat v případě potřeby okamžitě a bezpečně odstavit jaderný 

reaktor a udržovat jej v podkritickém stavu, 
b) zabránit nekontrolovanému rozvoji štěpné řetězové reakce, 
c) fyzikálně znemožnit vznik kritického a nadkritického stavu mimo 

vnitřní prostor jaderného reaktoru, 
d) zajišťovat odvod tepla vytvářeného jaderným palivem a 

technologickými systémy a 
e) zajistit stínění a zabránit úniku radioaktivní látky a šíření ionizujícího 

záření do životního prostředí. 
 

  

  263/2016 §45 odst.3 (3) Jaderné zařízení bez jaderného reaktoru musí od zahájení výstavby 

až do vyřazení z provozu nebo do doby stanovené v dokumentaci pro 

povolovanou činnost v případě úložiště radioaktivního odpadu 
a) fyzikálně znemožnit vznik kritického a nadkritického stavu, 
b) zajišťovat odvod vytvářeného tepla a 
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c) zajistit stínění a zabránit úniku radioaktivní látky a šíření ionizujícího 

záření do životního prostředí. 
 

  263/2016 §46 odst.1 (1) Jaderné zařízení musí být projektováno tak, aby po celou dobu jeho 

životního cyklu byla zajištěna jaderná bezpečnost, radiační ochrana, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, 

zabezpečení a nešíření jaderných zbraní. 
 
 

  

  263/2016 §46 odst.2 (2) Projekt jaderného zařízení musí 
a) zajistit plnění bezpečnostních cílů, 
b) zajistit plnění principů bezpečného využívání jaderné energie, 
c) zajistit plnění bezpečnostních funkcí v souladu s jejich kategorizací, 
d) zajistit plnění požadavků na uplatnění ochrany do hloubky, 
e) zajistit odolnost a ochranu jaderného zařízení proti nebezpečí 

plynoucímu z vlastností území k umístění jaderného zařízení a z 

vnějších vlivů, 
f) stanovit požadavky na rozsah a způsob vyhodnocování odolnosti a 

ochrany podle písmene e), 
g) zajistit prevenci, odolnost a ochranu jaderného zařízení před vnitřními 

vlivy, 
h) stanovit požadavky na rozsah a způsob vyhodnocování prevence, 

odolnosti a ochrany podle písmene g), 
i) stanovit požadavky na vybraná zařízení z hlediska bezpečnostních 

funkcí, k jejichž plnění přispívají, 
j) zařadit vybraná zařízení do bezpečnostních tříd, 
k) zajistit plnění požadavků na technické prostředky k zajištění radiační 

ochrany, 
l) zajistit plnění požadavků na zvládání radiační mimořádné události a 
m) zajistit plnění požadavků na zabezpečení. 
 

  

  263/2016 §46 odst.8 (8) Prováděcí právní předpis stanoví obsah požadavků na projekt 

jaderného zařízení podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a), b), e), g), i), k), 

l) a m) a odstavce 3. 
 

  

  263/2016 §47 odst.1 (1) Území k umístění jaderného zařízení musí být posouzeno z hlediska 
a) jeho vlastností způsobilých ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační 

ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení během životního cyklu 

jaderného zařízení a 
b) dopadu jaderného zařízení na jednotlivce, obyvatelstvo, společnost a 

životní prostředí. 
 

  

  263/2016 §47 odst.2 (2) Umístění jaderného zařízení je zakázáno v území, jehož vlastnosti   
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Poznámka 

 

podle odstavce 1 písm. a) snižují požadovanou úroveň jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 

během životního cyklu jaderného zařízení natolik, že z hlediska stávající 

úrovně vědy a techniky není možná náprava formou technického nebo 

administrativního opatření. 
 

  263/2016 §50 odst.1 

písm.a) 
(1) Držitel povolení k výstavbě jaderného zařízení je povinen 
a) zajistit, aby nedošlo ke snížení již dosažené úrovně jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 

jiného jaderného zařízení nacházejícího se na území, v němž je umístěno 

jaderné zařízení ve výstavbě, a 
 

  

  263/2016 §51 odst.1  (1) Držitel povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení 

s jaderným reaktorem je povinen 
a) po zavezení jaderného paliva do jaderného reaktoru 
1. provést kontrolu zavezení jaderného paliva do jaderného reaktoru a 
2. ověřit neutronově-fyzikální vlastnosti aktivní zóny jaderného reaktoru 

a související bezpečnostní funkce, 
b) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků na 

první energetické spouštění jaderného zařízení 
1. zajistit, ověřit a dokumentovat úspěšné provedení zkoušek prvního 

fyzikálního spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
2. zajistit a dokumentovat splnění kritérií úspěšnosti prvního fyzikálního 

spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
3. ověřit a dokumentovat existenci a správnost dokumentace pro 

povolovanou činnost a vnitřních předpisů, včetně havarijních provozních 

předpisů a vnitřních předpisů zpracovaných podle vnitřního havarijního 

plánu, a 
4. ověřit zajištění radiační ochrany obyvatelstva v zóně havarijního 

plánování podle § 156 odst. 2 písm. c) až g). 
 

  

  263/2016 §52 odst.1  (1) Držitel povolení k prvnímu energetickému spouštění jaderného 

zařízení s jaderným reaktorem je povinen 
a) ověřit a dokumentovat na různých výkonových hladinách projektové 

charakteristiky jaderného zařízení a jeho soulad s projektem jaderného 

zařízení, 
b) ověřit a dokumentovat schopnost stabilního a bezpečného provozu 

jaderného zařízení, 
c) v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků k 

provozu 
1. zajistit, ověřit a dokumentovat úspěšné provedení zkoušek prvního 

energetického spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem a 
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zkušebního provozu, 
2. zajistit a dokumentovat splnění kritérií úspěšnosti prvního 

energetického spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem a 

zkušebního provozu, 
3. ověřit a dokumentovat existenci a správnost dokumentace pro 

povolovanou činnost a vnitřních předpisů, včetně havarijních provozních 

předpisů a vnitřních předpisů zpracovaných podle vnitřního havarijního 

plánu, a 
4. ověřit zajištění radiační ochrany obyvatelstva v zóně havarijního 

plánování podle § 156 odst. 2 písm. c) až g) a 
 

  263/2016 §53 odst.1  (1) Držitel povolení k uvádění do provozu jaderného zařízení bez 

jaderného reaktoru je povinen 
a) před zahájením aktivního vyzkoušení 
1. provést a dokumentovat kontrolu připravenosti jaderného zařízení k 

této etapě, 
2. ověřit existenci a správnost programu a dílčích programů aktivního 

vyzkoušení, limitů a podmínek, vnitřních předpisů včetně havarijních 

provozních předpisů a vnitřních předpisů zpracovaných podle vnitřního 

havarijního plánu a programu systému řízení a 
3. zajistit a ověřit celkovou připravenost jaderného zařízení a jeho 

pracovníků k aktivnímu vyzkoušení, 
b) provést aktivní vyzkoušení, 
c) zkušebním provozem ověřit a prokázat na reálných stavech budoucího 

provozu projektové charakteristiky jaderného zařízení a jeho soulad s 

projektem jaderného zařízení a 
 

  

  263/2016 §54 odst.1  (1) Držitel povolení k provozu jaderného zařízení je povinen 
a) průběžně zajišťovat, ověřovat a dokumentovat schopnost stabilního a 

bezpečného provozu jaderného zařízení, 
d) před přechodem jaderného zařízení do první etapy vyřazování z 

provozu vyvézt veškeré vyhořelé jaderné palivo, pokud je v jaderném 

zařízení umístěno, do jiného jaderného zařízení určeného k nakládání s 

jaderným palivem, 
e) v případě výzkumného jaderného zařízení provést dlouhodobé 

odstavení jaderného reaktoru, jsou-li dány důvody pro jeho dočasné 

nevyužívání, a 
f) zajistit vyřazování z provozu u jaderného zařízení nebo uzavření 

úložiště radioaktivního odpadu neprodleně po ukončení jeho provozu. 
 

  

  263/2016 §54 odst.2 
 

(2) Držitel povolení k provozu jaderného zařízení je před uvedením 

jaderného reaktoru do kritického stavu povinen 
a) zajistit, aby systémy, konstrukce a komponenty nutné pro provoz 

jaderného zařízení byly v provozuschopném stavu pro zajištění 
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Poznámka 

 

spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s projektem jaderného 

zařízení, 
b) v případě odstavení z jiných příčin, nežli je výměna paliva v jaderném 

reaktoru, 
1. analyzovat a odstranit příčiny, které vedly k odstavení, a 
2. přijmout nápravná opatření zamezující opakování provozní události a 
c) zajistit a ověřit připravenost jaderného zařízení a pracovníků k 

opětovnému uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu a k dalšímu 

provozu. 
 

  263/2016 §54 odst.3 
 

(3) Držitel povolení k provozu jaderného zařízení je po výměně paliva v 

jaderném reaktoru povinen 
a) splnit kritéria úspěšnosti prací a zkoušek vztahujících se k výměně 

paliva, 
b) provést kontrolu zavezení jaderného paliva do jaderného reaktoru, 
c) provést fyzikální spouštění podle vnitřních předpisů a doložit Úřadu 

splnění kritérií fyzikálního spouštění, 
d) při fyzikálním spouštění ověřit neutronově-fyzikální vlastnosti aktivní 

zóny jaderného reaktoru a související bezpečnostní funkce, 
e) zajistit a ověřit připravenost jaderného zařízení k energetickému 

spouštění jaderného zařízení, 
 

  

  21/2017 §15 (1) Jaderné zařízení musí být uváděno do provozu a provozováno pouze 

v režimech stanovených projektem jaderného zařízení. 
(2) Při vzniku odchylky od předepsaného průběhu s negativním vlivem 

na jadernou bezpečnost nebo události s negativním vlivem na jadernou 

bezpečnost v průběhu provádění zkoušek během uvádění do provozu 

jaderného zařízení nebo během jeho provozu musí být jaderné zařízení 

neprodleně uvedeno do bezpečného, stabilizovaného a kontrolovaného 

stavu. 
(3) V případě vzniku stavu podle odstavce 2 lze pokračovat v uvádění do 

provozu jaderného zařízení nebo provozu jaderného zařízení po 
a) provedení analýzy příčin tohoto stavu, 
b) objasnění a odstranění příčin tohoto stavu, 
c) ověření plnění bezpečnostních funkcí a funkční celistvosti všech 

systémů, konstrukcí a komponent, které mohly být dotčeny, a 
d) provedení nápravných opatření k zamezení opakování tohoto stavu. 
(4) Část jaderného zařízení, která je uváděna do provozu nebo 

provozována, musí být od částí, u nichž pokračuje výstavba nebo 

neaktivní zkoušky, oddělena tak, aby montážní práce nebo poruchy a 

havárie na budované části neovlivnily jadernou bezpečnost části 

uváděné do provozu nebo části již provozované. Tato podmínka musí 

být splněna rovněž, jde-li o samostatná jaderná zařízení. 
(5) Po celou dobu uvádění do provozu jaderného zařízení a při jeho 
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provozu musí být držitel povolení znalý aktuálního stavu jaderného 

zařízení. 
(6) Procesy a činnosti související s uváděním do provozu jaderného 

zařízení nebo jeho provozem musí být prováděny podle pracovních 

příkazů, vnitřních předpisů a programů uvádění jaderného zařízení do 

provozu. 
(7) Před zahájením činnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti nebo 

činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti musí být 

prověřeno a doloženo Úřadu, že tyto činnosti neohrozí jadernou 

bezpečnost. 
 

  21/2017 §16 odst.3 (3) Po provozní události, kterou by mohla být negativně ovlivněna 

bezpečnostní funkce nebo funkční celistvost systémů, konstrukcí a 

komponent, musí být 
a) zjištěno, zda je potenciálně ovlivněná bezpečnostní funkce systémů, 

konstrukcí a komponent plněna, a 
b) ověřena funkčnost jiných systémů, konstrukcí a komponent 

zajišťujících plnění téže bezpečnostní funkce. 
 

  

  21/2017 §16 odst.4 (4) V případě jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí být při 

překročení bezpečnostního limitu jaderný reaktor neprodleně odstaven. 
 
 

  

  21/2017 §16 odst.5 (5) Uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po odstavení podle 

odstavce 4 je možné až po 
a) odhalení a odstranění příčin, které vedly k překročení bezpečnostního 

limitu, 
b) odstranění následků překročení bezpečnostního limitu a 
c) provedení rozborů k odhalení stavu jaderného zařízení po překročení 

bezpečnostního limitu. 
 

  

  21/2017 §20 (1) Uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru a 

neaktivní vyzkoušení, první fyzikální spouštění a první energetické 

spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem (dále jen "uvádění 

jaderného zařízení do provozu") musí být prováděno tak, že 
a) je stanoven program uvádění jaderného zařízení do provozu a uvádění 

jaderného zařízení do provozu je prováděno v souladu s ním, 
b) každá etapa tvoří ucelený soubor zkoušek, 
c) zkoušky prokáží splnění bezpečnostních kritérií podle programu 

uvádění jaderného zařízení do provozu, 
d) výsledky zkoušek jsou dokumentovány a 
e) následující etapa je zahájena po úspěšném provedení zkoušek 

předcházející etapy. 
(2) Přechod do další etapy uvádění jaderného zařízení do provozu je 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                         

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32014L0087.docx      str. 109 z 207   

Celex: 32014L0087 Lhůta pro implementaci 15.08.2017 Úřední věstník                     L 219/42 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 08. 07. 2020 
Název: SMĚRNICE RADY 2014/87/EURATOM ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se 

stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 08. 07. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

možný po 
a) ukončení veškerých prací a zkoušek předchozí etapy, 
b) splnění všech kritérií úspěšnosti předchozí etapy v souladu s 

dokumentací pro povolovanou činnost, 
c) zajištění připravenosti vybraných zařízení k zahájení etapy, 
d) zajištění připravenosti pracovníků k zahájení etapy, 
e) zajištění existence a správnosti dokumentace pro povolovanou 

činnost, 
f) úspěšném komplexním funkčním ověření jaderného zařízení a 
g) prověření splnění požadavků podle písmen a) až e) a jeho 

zdokumentování. 
(3) V průběhu zkoušek při uvádění jaderného zařízení do provozu je 

zakázáno odpojení prvků ochranného systému jaderného reaktoru, 

pokud zbývající část prvků tohoto systému nezajišťuje spolehlivé plnění 

požadavků právních předpisů a limitů a podmínek. 
(4) Výsledky kontroly připravenosti jaderného zařízení na jednotlivé 

etapy uvádění jaderného zařízení do provozu a na provoz musí být 

shrnuty v souhrnném dokladu o ověření. 
 

  21/2017 §21 (1) Etapa uvádění jaderného zařízení do provozu musí být prováděna 

podle předem vypracovaného etapového programu. 
(2) V rámci etapy uvádění jaderného zařízení do provozu musí být 
a) zkouškami postupně ověřeny 
1. shoda systémů, konstrukcí a komponent s požadavky právních 

předpisů a projektem jaderného zařízení a 
2. projektem jaderného zařízení stanovené režimy a charakteristiky 

jaderného zařízení a 
b) zkoušky podle písmene a) prováděny tak, aby byly vytvářeny 

podmínky pro zkoušky dalších celků a úspěšné komplexní funkční 

ověření jaderného zařízení před zahájením zkušebního provozu. 
(3) Etapový program musí obsahovat 
a) cíl, popis a metodiku provedení prací etapy, 
b) vzájemné časové a logické vazby mezi činnostmi etapy, 
c) požadavky na připravenost technologie a zdrojů na činnosti etapy, 
d) bezpečnostní kritéria a metodiku hodnocení jejich splnění, 
e) popis počátečního a konečného stavu etapy, 
f) popis organizačního a personálního zajištění etapy, 
g) popis způsobu přechodu do další etapy a 
h) seznam dílčích programů pro jednotlivé činnosti. 
(4) Dílčí program pro jednotlivé činnosti musí obsahovat 
a) cíl, popis a metodiku provádění činnosti, 
b) požadavky na připravenost technologie a zdrojů na činnost, 
c) bezpečnostní kritéria a metodiku hodnocení jejich splnění, 
d) počáteční a konečný stav činnosti a 
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e) popis organizačního a personálního zajištění činnosti. 
 

  21/2017 §23 odst.3 (3) Je-li při provozu jaderného zařízení odstaven jaderný reaktor s 

palivovými soubory v aktivní zóně, musí být nepřetržitě kontrolován, 

včetně období zavážení a výměny palivových souborů, zejména z 

hlediska zachování podkritičnosti aktivní zóny a odvodu tepla z aktivní 

zóny. 
 

  

  21/2017 §23 odst.4 (4) Při provozu jaderného zařízení s jaderným reaktorem 
a) musí být držiteli povolení k provozu jaderného zařízení známa 

účinnost 
1. ochranného systému, 
2. výkonných prvků bezpečnostních systémů, 
3. kompenzačních prvků a 
4. absorbátorů neutronů, 
b) musí účinnost výkonných prvků ochranného systému jaderného 

reaktoru s dostatečnou rezervou zajišťovat odstavení jaderného reaktoru 

a jeho udržení v podkritickém stavu a kompenzaci reaktivity aktivní 

zóny, a to po dobu a v míře, které jsou uvažovány v bezpečnostních 

analýzách, 
c) musí být držiteli povolení k provozu jaderného zařízení známa 

maximální zásoba reaktivity aktivní zóny a 
d) nesmí být odpojeny kanály ochranného systému nebo jednotlivé 

výkonné prvky ochranného nebo bezpečnostního systému, pokud 

zbývající počet kanálů ochranného systému nebo výkonných prvků 

ochranného nebo bezpečnostního systému nezajišťuje jadernou 

bezpečnost. 
 

  

  21/2017 §23 odst.5 (5) Při provozu jaderného zařízení musí být 
a) zajištěna trvalá přítomnost a dostupnost úplného a aktualizovaného 

souboru vnitřních předpisů, včetně limitů a podmínek, na řídicích 

pracovištích, 
b) tento provoz pravidelně hodnocen, 
c) prováděn rozbor vzniklé provozní události a navrženo opatření k 

předcházení jejímu opakování a 
d) zpracována zpráva o rozboru vzniklé provozní události a předávána 

Úřadu jednou měsíčně; tato zpráva musí obsahovat zejména 
1. návrh opatření k předcházení vzniklé provozní události a 
2. informaci o stavu plnění opatření podle bodu 1. 
 

  

  162/2017 §2 písm.g) Pro účely této vyhlášky se rozumí 
g) velkým časným únikem únik více než 1 % počátečního množství 

137Cs v jaderném zařízení do 10 hodin od vyhlášení radiační havárie. 
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Poznámka 

 

  162/2017 §7 písm.c) Na základě modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí 

být 
c) proveden výpočet frekvence výskytu velkého časného úniku 

radioaktivních látek za rok zahrnující 
1. celkovou frekvenci výskytu, 
2. frekvenci výskytu pro jednotlivé dílčí provozní stavy a 
3. frekvenci výskytu pro jednotlivé skupiny iniciačních událostí, 
 

  

  162/2017 §13 odst.1 (1) Periodické hodnocení bezpečnosti musí porovnat stav jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 

dosažený na jaderném zařízení s požadavky právních předpisů a s 

požadavky plynoucími ze stávající úrovně vědy a techniky a správné 

praxe (dále jen "bezpečnostní požadavky") platnými v době jeho 

provádění. 
 

  

  162/2017 §13 odst.2 (2) Periodickým hodnocením bezpečnosti musí být v předem 

stanovených intervalech systematicky a komplexně prověřeny 

následující oblasti: 
a) projekt jaderného zařízení, 
b) skutečný stav systémů, konstrukcí a komponent, 
c) způsobilost systémů, konstrukcí a komponent k plnění funkcí 

požadovaných projektem jaderného zařízení (dále jen "kvalifikace 

zařízení"), 
d) stárnutí systémů, konstrukcí a komponent, 
e) deterministické analýzy bezpečnosti, 
f) pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, 
g) analýza rizika, 
h) provozní bezpečnost, 
i) využití provozních zkušeností z jiných jaderných zařízení a poznatků 

vědy a výzkumu, 
j) organizace a řízení, 
k) postupy a předpisy, 
l) lidský faktor, 
m) zvládání radiační mimořádné události a 
n) vliv provozu jaderného zařízení na jeho okolí z hlediska radiační 

ochrany 
 

  

  162/2017 §15 (1) První periodické hodnocení bezpečnosti musí být provedeno do 6 let 

od zahájení provozu jaderného zařízení. 
(2) Periodické hodnocení bezpečnosti, s výjimkou prvního periodického 

hodnocení bezpečnosti, musí být provedeno do 10 let od provedení 

předchozího periodického hodnocení bezpečnosti. 
(3) Periodické hodnocení bezpečnosti při vyřazování z provozu 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                         

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32014L0087.docx      str. 112 z 207   

Celex: 32014L0087 Lhůta pro implementaci 15.08.2017 Úřední věstník                     L 219/42 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 08. 07. 2020 
Název: SMĚRNICE RADY 2014/87/EURATOM ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se 

stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 08. 07. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

jaderného zařízení musí být provedeno na konci každé etapy vyřazování 

z provozu jaderného zařízení a dále v případě změny původně 

plánovaného způsobu vyřazování z provozu jaderného zařízení. 
 

  162/2017 §17 písm.a) Periodické hodnocení bezpečnosti musí hodnotit 
a) v oblasti, kterou je projekt jaderného zařízení, skutečné projektové 

řešení systémů, konstrukcí a komponent a jejich fungování porovnáním 

s platnými bezpečnostními požadavky, včetně způsobu dokumentování 

změn provedených na jaderném zařízení a schopnosti jaderného zařízení 

naplňovat principy bezpečného využívání jaderné energie, 
 

  

  162/2017 §17 písm.b) Periodické hodnocení bezpečnosti musí hodnotit 
b) v oblasti, kterou je skutečný stav systémů, konstrukcí a komponent, 

zda systémy, konstrukce a komponenty s vlivem na jadernou bezpečnost 

vyhovují technickým požadavkům uvedeným v technické specifikaci, 

splňují projektové požadavky, jsou nadále schopny plnit funkce 

předpokládané projektem jaderného zařízení a zda je jejich stav řádně 

dokumentován, 
 

  

  162/2017 §17 písm.d) Periodické hodnocení bezpečnosti musí hodnotit 
d) v oblasti, kterou je stárnutí systémů, konstrukcí a komponent, 
1. provádění systematického monitorování a účinného řízení procesu 

stárnutí systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 

bezpečnost způsobem, který umožňuje zachování bezpečnostní funkce 

po celou dobu životního cyklu jaderného zařízení, 
2. rozsah opotřebení a degradace materiálů, včetně dopadu opotřebení a 

degradace na schopnost systémů, konstrukcí a komponent plnit svoji 

funkci a na predikci budoucího vývoje, a 
3. dokumentaci procesu řízeného stárnutí, 
 

  

  162/2017 §18 písm.a) Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit 
a) v oblasti, kterou je analýza rizika, 
1. přiměřenost ochrany jaderného zařízení proti vnitřním a vnějším 

událostem vzhledem ke skutečnému stavu všech systémů, konstrukcí a 

komponent s vlivem na jadernou bezpečnost a aktuálním hodnotám 

pravděpodobnosti výskytu rizik získaným z aktuálního hodnocení území 

k umístění jaderného zařízení, v němž je jaderné zařízení umístěno, s 

ohledem na možný výskyt klimatických změn a dopravních a jiných 

průmyslových aktivit, a 
2. opatření pro předcházení vzniku havarijních podmínek a ke 

zmírňování jejich následků uplatněním ochrany do hloubky, 
 
 

  

  162/2017 §18 písm.b) Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit   
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b) v oblasti, kterou je provozní bezpečnost, 
1. dlouhodobou úroveň jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení při provozu jaderného zařízení a 

trendů jejího vývoje na základě rozboru průběžného hodnocení jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany a technické bezpečnosti a provozních 

zkušeností, 
2. systém zjišťování, klasifikace, zaznamenávání a ohlašovaní 

provozních událostí, 
3. způsob zpracování a vedení dokumentace systému zpětné vazby a 
4. účinnost systému zpětné vazby, 
 

  162/2017 §18 písm.c) Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit 
systému zpětné vazby a 
4. účinnost systému zpětné vazby, 
c) v oblasti, kterou je využití provozních zkušeností z jiných jaderných 

zařízení a poznatků vědy a výzkumu, 
1. existence a využívání systému pro získávání, třídění, vyhodnocování a 

zaznamenávání informací z provozu jiných jaderných zařízení 

podobného typu a 
2. míru, s níž jsou nové poznatky vědy a výzkumu promítnuty do 

opatření pro zvýšení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace a zvládání radiační 

mimořádné události jaderného zařízení, 
 

  

  162/2017 §19 písm.b) Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit 
radiační mimořádné události, 
1. požadavek projektu jaderného zařízení na vybavení úkrytů a jejich 

schopnost plnit svou funkci s ohledem na opotřebení vybavení, 
2. požadavek projektu jaderného zařízení na trvalou provozuschopnost a 

obyvatelnost úkrytů určených jako havarijní řídící středisko a technické 

podpůrné středisko, 
3. zda je pravidelně prověřován a vyhodnocován proces plánované 

údržby úkrytů, 
4. zda existuje a je využíván systém pro získávání, třídění, analyzování, 

vyhodnocování a zaznamenávání informací o vzniku radiačních 

mimořádných událostí a průběhu odezvy na ně na jiných jaderných 

zařízeních podobného typu, 
5. dostatečnost množství pracovníků s požadovanou kvalifikací pro 

provádění řízení a odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost 

podle jednotlivých zásahových instrukcí, 
6. zda systém vzdělávání fyzických osob určených k provádění činností 

podle zásahové instrukce, vnitřního havarijního plánu nebo havarijního 

řádu v oblasti zvládání radiační mimořádné události je v souladu se 
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Poznámka 

 

stávajícím stavem vědy a techniky a správné praxe, 
7. zda pracovní prostředí v úkrytech určených jako havarijní řídící 

středisko a technické podpůrné středisko má uspořádání a technické 

vybavení v souladu s ergonomickými požadavky podle stávajícího stavu 

vědy a techniky a správné praxe, 
8. nápravná opatření nedostatků zjištěných při ověřování funkčnosti 

technických prostředků podle vnitřního havarijního plánu provedená od 

předchozího periodického hodnocení bezpečnosti, 
9. nápravná opatření nedostatků zjištěných při havarijních cvičeních se 

zahrnutím vnitřního havarijního plánu a zásahových instrukcí, při nichž 

byl procvičován scénář zahrnující radiační havárii, provedená za období 

od předchozího periodického hodnocení bezpečnosti, 
10. systém poskytování základní informace pro případ radiační havárie 

obyvatelstvu v zóně havarijního plánování, 
11. systém informování obyvatelstva v zóně havarijního plánování v 

případě vzniku radiační havárie a 
12. významné změny v areálu jaderného zařízení a v zóně havarijního 

plánování, které mohou mít vliv na zajištění zvládání radiační 

mimořádné události za období od předchozího periodického hodnocení 

bezpečnosti. 
 

  329/2017 §4 odst.1 (1) Projekt jaderného zařízení, včetně projektu změny jaderného 

zařízení, musí plnit tyto bezpečnostní cíle: 
a) předcházení havarijním podmínkám, 
b) zmírnění důsledků havarijních podmínek, pokud k nim dojde, 
c) zajištění, že prakticky vyloučenou skutečností jsou 
1. radiační havárie, při které není dostatečný čas pro zavedení 
neodkladných ochranných opatření pro obyvatelstvo (dále jen „časná 
radiační havárie“), a 
2. radiační havárie, která vyžaduje neodkladná ochranná opatření pro 

obyvatelstvo, která nelze omezit místně nebo časově (dále jen „velká 

radiační havárie“), 
d) zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení při nakládání s radioaktivním 

odpadem a při vyřazování z provozu jaderného zařízení, 
e) zohlednění vlivu lidského faktoru na funkci jaderného zařízení a jeho 

jednotlivých systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 
bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení a ovlivňování lidského 
výkonu vlastnostmi jaderného zařízení a 
f) zavedení procesů, které zajišťují, že projekt jaderného zařízení bude 

po celou dobu životního cyklu jaderného zařízení v souladu s aktuálním 
stavem 
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Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 08. 07. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

1. zkušeností z provozu jaderného zařízení, 
2. mezinárodních zkušeností, 
3. jaderného zařízení z hlediska stárnutí systémů, 
konstrukcí a komponent a 
4. vědy a techniky. 
 

  329/2017 §10 (1) Projektová východiska musí stanovit hodnoty parametrů důležitých 

pro projektování jaderného zařízení a z nich plynoucí požadavky na 
odolnost projektu jaderného zařízení, zejména 
a) parametrů předpokládaných stavů jaderného zařízení, včetně stavu po 

postulované vnitřní iniciační události na jaderném zařízení 

předpokládané projektem jaderného zařízení, 
b) kritérií přijatelnosti pro následky stavů jaderného zařízení 

předpokládaných projektem jaderného zařízení, 
c) parametrů vlivu vlastností území, jejichž závažnost vyplývá z 

posuzování území k umístění jaderného zařízení, 
d) údajů plánu zajištění fyzické ochrany vycházejících z analýzy 

následků v případě úmyslného útoku dopravním letadlem proti 

jadernému zařízení a 
e) údajů charakterizujících bezpečnostní funkce zajišťované systémy, 

konstrukcemi a komponentami jaderného zařízení. 
(2) Projektová východiska musí stanovit 
a) kategorie intenzity zatížení jaderného zařízení vlastnostmi území a 

četnost výskytu těchto zatížení, 
b) kategorie četnosti výskytu předpokládaných stavů jaderného zařízení, 
c) požadavky na kvalifikaci na prostředí systémů, konstrukcí a 

komponent, 
d) kategorie následků předpokládaných stavů jaderného zařízení a 
e) kritéria přijatelnosti příslušná kategoriím předpokládaných stavů 

jaderného zařízení a následků těchto stavů. 
(3) Při projektování jaderného zařízení musí být v rámci projektových 

východisek stanovena základní projektová východiska. 
(4) Základní projektová východiska musí stanovit požadavky na 

rozumně proveditelnou odolnost systémů, konstrukcí a komponent 

jaderného zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost vůči vlastnosti 
území. Intenzita této vlastnosti území musí být určena hodnocením 

vlastnosti území pro četnost jejího výskytu, při které bude zajištěno 

plnění bezpečnostních cílů. 
(5) Odolnost systémů, konstrukcí a komponent jaderného zařízení s 

vlivem na jadernou bezpečnost podle odstavce 4 musí zajistit, že pro 

určenou intenzitu vlastnosti území bude docházet s vysokou 

pravděpodobností pouze k náhodným poruchám systémů, konstrukcí a 

komponent jaderného zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

  329/2017 §11 (1) Základní projektová východiska musí stanovit základní vnější 

projektové události pro území k umístění jaderného zařízení. Tyto 

základní vnější projektové události jsou mezní hodnotou zatížení 
systémů, konstrukcí a komponent jaderného zařízení vlastnostmi území 

a jejich kombinací, při které jsou s vysokou věrohodností plněny 

bezpečnostní cíle projektu jaderného zařízení. 
(2) Pro stanovení základní vnější projektové události musí být 

zohledněny všechny události vyvolané vlastností území zahrnuté do 

posouzení území k umístění jaderného zařízení. 
(3) Intenzita základní vnější projektové události musí být rovna intenzitě 

hodnocené vlastnosti území s četností výskytu jednou za 10 000 let nebo 

nižší, s výjimkou případů vlastností území, pro které musí být na 

základě použité metody posouzení území k umístění jaderného zařízení 

použity jiné četnosti výskytu vlastnosti území a odpovídající kritéria 

přijatelnosti pro zatížení intenzitou základní vnější projektové události. 
(4) Základní vnější projektové události pro návrh a pro hodnocení 

odolnosti vybraných zařízení a systémů, konstrukcí a komponent s 

vlivem na jadernou bezpečnost nezbytných pro zvládání havarijních 
podmínek a radiační havárie jaderných zařízení s jaderným reaktorem o 

tepelném výkonu vyšším než 50 MW musí 
a) pro stanovení seismické odolnosti vycházet z postulovaného 

špičkového horizontálního zrychlení podloží stavební konstrukce, která 
nese tento systém, konstrukci nebo komponentu, o minimální hodnotě 

1/10 hodnoty gravitačního zrychlení a 
b) pro stanovení odolnosti proti náhodnému pádu letadla nebo jiného 

objektu vycházet z intenzity účinků pádu takového objektu, jehož 

četnost pádu na plochu, na níž může způsobit základní vnější iniciační 

událost, je vyšší než jednou za 10 000 000 let. 
 

  

  329/2017 §12 (1) Projektová východiska musí zajistit naplnění principů bezpečného 

využívání jaderné energie pro 
a) základní vnější projektové události a jejich vysoce pravděpodobné 

kombinace s konzervativním přístupem stanovenými předpoklady o 

výchozím stavu jaderného zařízení a možných doprovodných poruchách, 

které nebrání účinnému zásahu bezpečnostních systémů, a 
b) pro vnější projektové události a scénáře spadající pro svou četnost 

výskytu a závažnost do rozšířených projektových podmínek. 
(2) Naplnění požadavku podle odstavce 1 písm. a) v projektu jaderného 

zařízení musí být zajištěno 
a) odolností vybraných zařízení a systémů, konstrukcí a komponent s 
vlivem na jadernou bezpečnost, které nejsou vybraným zařízením, tak, 
aby s rezervou odolaly důsledkům základních vnějších projektových 

událostí a pracovního prostředí, 
b) použitím pasivních funkcí systémů, konstrukcí a komponent k 
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Poznámka 

 

zajištění bezpečnostních funkcí, je-li to rozumně proveditelné, 
c) automatickým zásahem bezpečnostních systémů a zásahem dalších 

systémů s vlivem na jadernou bezpečnost na základě zásahů pracovníků 
obsluhy podle vnitřních předpisů v případě následné poruchy vyvolané 

událostí podle odstavce 1 písm. a) a 
d) bez negativního ovlivnění ochrany proti jiným vnitřním událostem 

vyvolaným vnějšími projektovými událostmi. 
(3) Při naplňování požadavku podle odstavce 1 písm. b) musí být v 

projektu jaderného zařízení 
a) zohledněny předvídatelné možnosti dalšího rozvoje a následků vnější 

projektové události, 
b) zohledněn vliv vnější projektové události na 
1. poruchy ze společné příčiny u zálohujících se systémů, konstrukcí a 

komponent, 
2. poruchy více jaderných zařízení nacházejících se na témže území k 

umístění jaderného zařízení, 
3. ohrožení regionální infrastruktury a vnějších dodávek zdrojů a 
4. omezení proveditelnosti ochranných opatření, 
c) zajištěny dostatečné kapacity a prostředky pro zvládání vnější 

projektovou událostí vyvolaných havarijních podmínek a radiačních 

havárií na územích k umístění jaderného zařízení s více jadernými 

zařízeními, u kterých se předpokládá sdílení podpůrných zařízení a 

služeb, 
d) zahrnuty prostředky a postupy pro monitorování výskytu vlastností 

území a podávání výstrahy o nich, 
e) stanoveny intervenční úrovně sledovaných parametrů z monitorování 

vlastností území pro aktivaci preventivních opatření na jaderném 

zařízení a ochranných opatření uvnitř a vně areálu jaderného zařízení a 

pro zahájení prověrek jaderného zařízení po vnější projektové události a 
f) stanovena opatření pro výměnu pracovníků a zajištění dodávek 

potřebných zdrojů při dlouhotrvajících rozvojích událostí. 
(4) Při naplňování požadavku podle odstavce 1 písm. b) projektem 

jaderného zařízení musí být provedeno hodnocení vnějších projektových 

událostí a odpovídajících scénářů spadajících do rozšířených 
projektových podmínek a musí být v projektu jaderného zařízení 

navržena rozumně proveditelná opatření zaměřená na extrémní události. 
(5) Při hodnocení vnějších projektových událostí a scénářů událostí 

podle odstavce 4 musí být provedena analýza 
a) stanovující úrovně závažnosti vnější události, při které nelze zajistit 

plnění základních bezpečnostních funkcí, 
b) prokazující existenci rezervy systémů, konstrukcí a komponent s 
vlivem na jadernou bezpečnost využitelných pro zvládání havarijních 

podmínek až do ztráty jejich odolnosti a funkčnosti, 
c) určující prostředky pro zajištění plnění principů 
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Poznámka 

 

d) dokládající splnění požadavků podle odstavce 3 písm. d) až f). 
(6) Na základě výsledků analýzy podle odstavce 5 musí být stanoveny 

postupy pro uplatnění prostředků podle odstavce 5 písm. c).ezpečného 

využívání jaderné energie a 
 

  329/2017 §2 odst.1 Pro účely této vyhlášky se rozumí 
a) prakticky vyloučenou skutečností podmínka, stav nebo událost, 

jejichž výskyt je považován za fyzikálně nemožný nebo které jsou s 

vysokým stupněm věrohodnosti velmi nepravděpodobné, 
 

  

Čl.1 odst.8 (čl.8a 

odst.1 písm.b)) 
b) velkým radioaktivním únikům, které by vyžadovaly ochranná 

opatření, jež nelze omezit místně nebo časově. 
21/2017 §15 (1) Jaderné zařízení musí být uváděno do provozu a provozováno pouze 

v režimech stanovených projektem jaderného zařízení. 
(2) Při vzniku odchylky od předepsaného průběhu s negativním vlivem 

na jadernou bezpečnost nebo události s negativním vlivem na jadernou 

bezpečnost v průběhu provádění zkoušek během uvádění do provozu 

jaderného zařízení nebo během jeho provozu musí být jaderné zařízení 

neprodleně uvedeno do bezpečného, stabilizovaného a kontrolovaného 

stavu. 
(3) V případě vzniku stavu podle odstavce 2 lze pokračovat v uvádění do 

provozu jaderného zařízení nebo provozu jaderného zařízení po 
a) provedení analýzy příčin tohoto stavu, 
b) objasnění a odstranění příčin tohoto stavu, 
c) ověření plnění bezpečnostních funkcí a funkční celistvosti všech 

systémů, konstrukcí a komponent, které mohly být dotčeny, a 
d) provedení nápravných opatření k zamezení opakování tohoto stavu. 
(4) Část jaderného zařízení, která je uváděna do provozu nebo 

provozována, musí být od částí, u nichž pokračuje výstavba nebo 

neaktivní zkoušky, oddělena tak, aby montážní práce nebo poruchy a 

havárie na budované části neovlivnily jadernou bezpečnost části 

uváděné do provozu nebo části již provozované. Tato podmínka musí 

být splněna rovněž, jde-li o samostatná jaderná zařízení. 
(5) Po celou dobu uvádění do provozu jaderného zařízení a při jeho 

provozu musí být držitel povolení znalý aktuálního stavu jaderného 

zařízení. 
(6) Procesy a činnosti související s uváděním do provozu jaderného 

zařízení nebo jeho provozem musí být prováděny podle pracovních 

příkazů, vnitřních předpisů a programů uvádění jaderného zařízení do 

provozu. 
(7) Před zahájením činnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti nebo 

činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti musí být 

prověřeno a doloženo Úřadu, že tyto činnosti neohrozí jadernou 

bezpečnost. 
 

PT  

  21/2017 §16 odst.3 (3) Po provozní události, kterou by mohla být negativně ovlivněna   
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Poznámka 

 

bezpečnostní funkce nebo funkční celistvost systémů, konstrukcí a 

komponent, musí být 
a) zjištěno, zda je potenciálně ovlivněná bezpečnostní funkce systémů, 

konstrukcí a komponent plněna, a 
b) ověřena funkčnost jiných systémů, konstrukcí a komponent 

zajišťujících plnění téže bezpečnostní funkce. 
 

  21/2017 §16 odst.4 (4) V případě jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí být při 

překročení bezpečnostního limitu jaderný reaktor neprodleně odstaven. 
 
 

  

  21/2017 §16 odst.5 (5) Uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po odstavení podle 

odstavce 4 je možné až po 
a) odhalení a odstranění příčin, které vedly k překročení bezpečnostního 

limitu, 
b) odstranění následků překročení bezpečnostního limitu a 
c) provedení rozborů k odhalení stavu jaderného zařízení po překročení 

bezpečnostního limitu. 
 

  

  21/2017 §20 (1) Uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru a 

neaktivní vyzkoušení, první fyzikální spouštění a první energetické 

spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem (dále jen "uvádění 

jaderného zařízení do provozu") musí být prováděno tak, že 
a) je stanoven program uvádění jaderného zařízení do provozu a uvádění 

jaderného zařízení do provozu je prováděno v souladu s ním, 
b) každá etapa tvoří ucelený soubor zkoušek, 
c) zkoušky prokáží splnění bezpečnostních kritérií podle programu 

uvádění jaderného zařízení do provozu, 
d) výsledky zkoušek jsou dokumentovány a 
e) následující etapa je zahájena po úspěšném provedení zkoušek 

předcházející etapy. 
(2) Přechod do další etapy uvádění jaderného zařízení do provozu je 

možný po 
a) ukončení veškerých prací a zkoušek předchozí etapy, 
b) splnění všech kritérií úspěšnosti předchozí etapy v souladu s 
dokumentací pro povolovanou činnost, 
c) zajištění připravenosti vybraných zařízení k zahájení etapy, 
d) zajištění připravenosti pracovníků k zahájení etapy, 
e) zajištění existence a správnosti dokumentace pro povolovanou 

činnost, 
f) úspěšném komplexním funkčním ověření jaderného zařízení a 
g) prověření splnění požadavků podle písmen a) až e) a jeho 

zdokumentování. 
(3) V průběhu zkoušek při uvádění jaderného zařízení do provozu je 
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zakázáno odpojení prvků ochranného systému jaderného reaktoru, 

pokud zbývající část prvků tohoto systému nezajišťuje spolehlivé plnění 

požadavků právních předpisů a limitů a podmínek. 
(4) Výsledky kontroly připravenosti jaderného zařízení na jednotlivé 

etapy uvádění jaderného zařízení do provozu a na provoz musí být 

shrnuty v souhrnném dokladu o ověření. 
 

  21/2017 §21 (1) Etapa uvádění jaderného zařízení do provozu musí být prováděna 

podle předem vypracovaného etapového programu. 
(2) V rámci etapy uvádění jaderného zařízení do provozu musí být 
a) zkouškami postupně ověřeny 
1. shoda systémů, konstrukcí a komponent s požadavky právních 

předpisů a projektem jaderného zařízení a 
2. projektem jaderného zařízení stanovené režimy a charakteristiky 

jaderného zařízení a 
b) zkoušky podle písmene a) prováděny tak, aby byly vytvářeny 

podmínky pro zkoušky dalších celků a úspěšné komplexní funkční 

ověření jaderného zařízení před zahájením zkušebního provozu. 
(3) Etapový program musí obsahovat 
a) cíl, popis a metodiku provedení prací etapy, 
b) vzájemné časové a logické vazby mezi činnostmi etapy, 
c) požadavky na připravenost technologie a zdrojů na činnosti etapy, 
d) bezpečnostní kritéria a metodiku hodnocení jejich splnění, 
e) popis počátečního a konečného stavu etapy, 
f) popis organizačního a personálního zajištění etapy, 
g) popis způsobu přechodu do další etapy a 
h) seznam dílčích programů pro jednotlivé činnosti. 
(4) Dílčí program pro jednotlivé činnosti musí obsahovat 
a) cíl, popis a metodiku provádění činnosti, 
b) požadavky na připravenost technologie a zdrojů na činnost, 
c) bezpečnostní kritéria a metodiku hodnocení jejich splnění, 
d) počáteční a konečný stav činnosti a 
e) popis organizačního a personálního zajištění činnosti. 
 

  

  21/2017 §23 odst.3 (3) Je-li při provozu jaderného zařízení odstaven jaderný reaktor s 

palivovými soubory v aktivní zóně, musí být nepřetržitě kontrolován, 

včetně období zavážení a výměny palivových souborů, zejména z 

hlediska zachování podkritičnosti aktivní zóny a odvodu tepla z aktivní 

zóny. 
 

  

  21/2017 §23 odst.4 (4) Při provozu jaderného zařízení s jaderným reaktorem 
a) musí být držiteli povolení k provozu jaderného zařízení známa 

účinnost 
1. ochranného systému, 
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2. výkonných prvků bezpečnostních systémů, 
3. kompenzačních prvků a 
4. absorbátorů neutronů, 
b) musí účinnost výkonných prvků ochranného systému jaderného 

reaktoru s dostatečnou rezervou zajišťovat odstavení jaderného reaktoru 

a jeho udržení v podkritickém stavu a kompenzaci reaktivity aktivní 

zóny, a to po dobu a v míře, které jsou uvažovány v bezpečnostních 

analýzách, 
c) musí být držiteli povolení k provozu jaderného zařízení známa 

maximální zásoba reaktivity aktivní zóny a 
d) nesmí být odpojeny kanály ochranného systému nebo jednotlivé 

výkonné prvky ochranného nebo bezpečnostního systému, pokud 

zbývající počet kanálů ochranného systému nebo výkonných prvků 

ochranného nebo bezpečnostního systému nezajišťuje jadernou 

bezpečnost. 
 

  21/2017 §23 odst.5 (5) Při provozu jaderného zařízení musí být 
a) zajištěna trvalá přítomnost a dostupnost úplného a aktualizovaného 

souboru vnitřních předpisů, včetně limitů a podmínek, na řídicích 

pracovištích, 
b) tento provoz pravidelně hodnocen, 
c) prováděn rozbor vzniklé provozní události a navrženo opatření k 

předcházení jejímu opakování a 
d) zpracována zpráva o rozboru vzniklé provozní události a předávána 

Úřadu jednou měsíčně; tato zpráva musí obsahovat zejména 
1. návrh opatření k předcházení vzniklé provozní události a 
2. informaci o stavu plnění opatření podle bodu 1. 
 

  

  162/2017 §2 písm.g) Pro účely této vyhlášky se rozumí 
g) velkým časným únikem únik více než 1 % počátečního množství 

137Cs v jaderném zařízení do 10 hodin od vyhlášení radiační havárie. 
 

  

  162/2017 §7 písm.c) Na základě modelu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí 

být 
c) proveden výpočet frekvence výskytu velkého časného úniku 

radioaktivních látek za rok zahrnující 
1. celkovou frekvenci výskytu, 
2. frekvenci výskytu pro jednotlivé dílčí provozní stavy a 
3. frekvenci výskytu pro jednotlivé skupiny iniciačních událostí, 
 

  

  162/2017 §13 odst.1 (1) Periodické hodnocení bezpečnosti musí porovnat stav jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 

dosažený na jaderném zařízení s požadavky právních předpisů a s 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                         

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32014L0087.docx      str. 122 z 207   

Celex: 32014L0087 Lhůta pro implementaci 15.08.2017 Úřední věstník                     L 219/42 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 08. 07. 2020 
Název: SMĚRNICE RADY 2014/87/EURATOM ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se 

stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 08. 07. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

požadavky plynoucími ze stávající úrovně vědy a techniky a správné 

praxe (dále jen "bezpečnostní požadavky") platnými v době jeho 

provádění. 
 

  162/2017 §13 odst.2 (2) Periodickým hodnocením bezpečnosti musí být v předem 

stanovených intervalech systematicky a komplexně prověřeny 

následující oblasti: 
a) projekt jaderného zařízení, 
b) skutečný stav systémů, konstrukcí a komponent, 
c) způsobilost systémů, konstrukcí a komponent k plnění funkcí 

požadovaných projektem jaderného zařízení (dále jen "kvalifikace 

zařízení"), 
d) stárnutí systémů, konstrukcí a komponent, 
e) deterministické analýzy bezpečnosti, 
f) pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, 
g) analýza rizika, 
h) provozní bezpečnost, 
i) využití provozních zkušeností z jiných jaderných zařízení a poznatků 

vědy a výzkumu, 
j) organizace a řízení, 
k) postupy a předpisy, 
l) lidský faktor, 
m) zvládání radiační mimořádné události a 
n) vliv provozu jaderného zařízení na jeho okolí z hlediska radiační 

ochrany 
 

  

  162/2017 §15 (1) První periodické hodnocení bezpečnosti musí být provedeno do 6 let 

od zahájení provozu jaderného zařízení. 
(2) Periodické hodnocení bezpečnosti, s výjimkou prvního periodického 

hodnocení bezpečnosti, musí být provedeno do 10 let od provedení 

předchozího periodického hodnocení bezpečnosti. 
(3) Periodické hodnocení bezpečnosti při vyřazování z provozu 

jaderného zařízení musí být provedeno na konci každé etapy vyřazování 

z provozu jaderného zařízení a dále v případě změny původně 

plánovaného způsobu vyřazování z provozu jaderného zařízení. 
 

  

  162/2017 §17 písm.a) Periodické hodnocení bezpečnosti musí hodnotit 
a) v oblasti, kterou je projekt jaderného zařízení, skutečné projektové 

řešení systémů, konstrukcí a komponent a jejich fungování porovnáním 

s platnými bezpečnostními požadavky, včetně způsobu dokumentování 

změn provedených na jaderném zařízení a schopnosti jaderného zařízení 

naplňovat principy bezpečného využívání jaderné energie, 
 

  

  162/2017 §17 písm.b) Periodické hodnocení bezpečnosti musí hodnotit   
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b) v oblasti, kterou je skutečný stav systémů, konstrukcí a komponent, 

zda systémy, konstrukce a komponenty s vlivem na jadernou bezpečnost 

vyhovují technickým požadavkům uvedeným v technické specifikaci, 
splňují projektové požadavky, jsou nadále schopny plnit funkce 

předpokládané projektem jaderného zařízení a zda je jejich stav řádně 

dokumentován, 
 

  162/2017 §17 písm.d) Periodické hodnocení bezpečnosti musí hodnotit 
d) v oblasti, kterou je stárnutí systémů, konstrukcí a komponent, 
1. provádění systematického monitorování a účinného řízení procesu 

stárnutí systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 

bezpečnost způsobem, který umožňuje zachování bezpečnostní funkce 

po celou dobu životního cyklu jaderného zařízení, 
2. rozsah opotřebení a degradace materiálů, včetně dopadu opotřebení a 

degradace na schopnost systémů, konstrukcí a komponent plnit svoji 

funkci a na predikci budoucího vývoje, a 
3. dokumentaci procesu řízeného stárnutí, 
 

  

  162/2017 §18 písm.a) Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit 
a) v oblasti, kterou je analýza rizika, 
1. přiměřenost ochrany jaderného zařízení proti vnitřním a vnějším 

událostem vzhledem ke skutečnému stavu všech systémů, konstrukcí a 

komponent s vlivem na jadernou bezpečnost a aktuálním hodnotám 

pravděpodobnosti výskytu rizik získaným z aktuálního hodnocení území 

k umístění jaderného zařízení, v němž je jaderné zařízení umístěno, s 

ohledem na možný výskyt klimatických změn a dopravních a jiných 

průmyslových aktivit, a 
2. opatření pro předcházení vzniku havarijních podmínek a ke 

zmírňování jejich následků uplatněním ochrany do hloubky, 
 
 

  

  162/2017 §18 písm.b) Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit 
b) v oblasti, kterou je provozní bezpečnost, 
1. dlouhodobou úroveň jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení při provozu jaderného zařízení a 

trendů jejího vývoje na základě rozboru průběžného hodnocení jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany a technické bezpečnosti a provozních 

zkušeností, 
2. systém zjišťování, klasifikace, zaznamenávání a ohlašovaní 

provozních událostí, 
3. způsob zpracování a vedení dokumentace systému zpětné vazby a 
4. účinnost systému zpětné vazby, 
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  162/2017 §18 písm.c) Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit 
systému zpětné vazby a 
4. účinnost systému zpětné vazby, 
c) v oblasti, kterou je využití provozních zkušeností z jiných jaderných 

zařízení a poznatků vědy a výzkumu, 
1. existence a využívání systému pro získávání, třídění, vyhodnocování a 

zaznamenávání informací z provozu jiných jaderných zařízení 

podobného typu a 
2. míru, s níž jsou nové poznatky vědy a výzkumu promítnuty do 

opatření pro zvýšení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace a zvládání radiační 

mimořádné události jaderného zařízení, 
 

  

  162/2017 §19 písm.b) Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit 
radiační mimořádné události, 
1. požadavek projektu jaderného zařízení na vybavení úkrytů a jejich 

schopnost plnit svou funkci s ohledem na opotřebení vybavení, 
2. požadavek projektu jaderného zařízení na trvalou provozuschopnost a 

obyvatelnost úkrytů určených jako havarijní řídící středisko a technické 

podpůrné středisko, 
3. zda je pravidelně prověřován a vyhodnocován proces plánované 

údržby úkrytů, 
4. zda existuje a je využíván systém pro získávání, třídění, analyzování, 

vyhodnocování a zaznamenávání informací o vzniku radiačních 

mimořádných událostí a průběhu odezvy na ně na jiných jaderných 

zařízeních podobného typu, 
5. dostatečnost množství pracovníků s požadovanou kvalifikací pro 

provádění řízení a odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost 
podle jednotlivých zásahových instrukcí, 
6. zda systém vzdělávání fyzických osob určených k provádění činností 

podle zásahové instrukce, vnitřního havarijního plánu nebo havarijního 

řádu v oblasti zvládání radiační mimořádné události je v souladu se 

stávajícím stavem vědy a techniky a správné praxe, 
7. zda pracovní prostředí v úkrytech určených jako havarijní řídící 

středisko a technické podpůrné středisko má uspořádání a technické 

vybavení v souladu s ergonomickými požadavky podle stávajícího stavu 

vědy a techniky a správné praxe, 
8. nápravná opatření nedostatků zjištěných při ověřování funkčnosti 

technických prostředků podle vnitřního havarijního plánu provedená od 

předchozího periodického hodnocení bezpečnosti, 
9. nápravná opatření nedostatků zjištěných při havarijních cvičeních se 

zahrnutím vnitřního havarijního plánu a zásahových instrukcí, při nichž 

byl procvičován scénář zahrnující radiační havárii, provedená za období 

od předchozího periodického hodnocení bezpečnosti, 
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Poznámka 

 

10. systém poskytování základní informace pro případ radiační havárie 

obyvatelstvu v zóně havarijního plánování, 
11. systém informování obyvatelstva v zóně havarijního plánování v 

případě vzniku radiační havárie a 
12. významné změny v areálu jaderného zařízení a v zóně havarijního 

plánování, které mohou mít vliv na zajištění zvládání radiační 

mimořádné události za období od předchozího periodického hodnocení 

bezpečnosti. 
 

  329/2017 §4 odst.1 (1) Projekt jaderného zařízení, včetně projektu změny jaderného 

zařízení, musí plnit tyto bezpečnostní cíle: 
a) předcházení havarijním podmínkám, 
b) zmírnění důsledků havarijních podmínek, pokud k nim dojde, 
c) zajištění, že prakticky vyloučenou skutečností jsou 
1. radiační havárie, při které není dostatečný čas pro zavedení 
neodkladných ochranných opatření pro obyvatelstvo (dále jen „časná 
radiační havárie“), a 
2. radiační havárie, která vyžaduje neodkladná ochranná opatření pro 

obyvatelstvo, která nelze omezit místně nebo časově (dále jen „velká 

radiační havárie“), 
d) zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení při nakládání s radioaktivním 

odpadem a při vyřazování z provozu jaderného zařízení, 
e) zohlednění vlivu lidského faktoru na funkci jaderného zařízení a jeho 

jednotlivých systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 
bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení a ovlivňování lidského 
výkonu vlastnostmi jaderného zařízení a 
f) zavedení procesů, které zajišťují, že projekt jaderného zařízení bude 

po celou dobu životního cyklu jaderného zařízení v souladu s aktuálním 
stavem 
1. zkušeností z provozu jaderného zařízení, 
2. mezinárodních zkušeností, 
3. jaderného zařízení z hlediska stárnutí systémů, 
konstrukcí a komponent a 
4. vědy a techniky. 
 

  

  329/2017 §10 (1) Projektová východiska musí stanovit hodnoty parametrů důležitých 

pro projektování jaderného zařízení a z nich plynoucí požadavky na 
odolnost projektu jaderného zařízení, zejména 
a) parametrů předpokládaných stavů jaderného zařízení, včetně stavu po 

postulované vnitřní iniciační události na jaderném zařízení 

předpokládané projektem jaderného zařízení, 
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b) kritérií přijatelnosti pro následky stavů jaderného zařízení 

předpokládaných projektem jaderného zařízení, 
c) parametrů vlivu vlastností území, jejichž závažnost vyplývá z 

posuzování území k umístění jaderného zařízení, 
d) údajů plánu zajištění fyzické ochrany vycházejících z analýzy 

následků v případě úmyslného útoku dopravním letadlem proti 

jadernému zařízení a 
e) údajů charakterizujících bezpečnostní funkce zajišťované systémy, 

konstrukcemi a komponentami jaderného zařízení. 
(2) Projektová východiska musí stanovit 
a) kategorie intenzity zatížení jaderného zařízení vlastnostmi území a 

četnost výskytu těchto zatížení, 
b) kategorie četnosti výskytu předpokládaných stavů jaderného zařízení, 
c) požadavky na kvalifikaci na prostředí systémů, konstrukcí a 

komponent, 
d) kategorie následků předpokládaných stavů jaderného zařízení a 
e) kritéria přijatelnosti příslušná kategoriím předpokládaných stavů 

jaderného zařízení a následků těchto stavů. 
(3) Při projektování jaderného zařízení musí být v rámci projektových 
východisek stanovena základní projektová východiska. 
(4) Základní projektová východiska musí stanovit požadavky na 

rozumně proveditelnou odolnost systémů, konstrukcí a komponent 

jaderného zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost vůči vlastnosti 
území. Intenzita této vlastnosti území musí být určena hodnocením 

vlastnosti území pro četnost jejího výskytu, při které bude zajištěno 

plnění bezpečnostních cílů. 
(5) Odolnost systémů, konstrukcí a komponent jaderného zařízení s 

vlivem na jadernou bezpečnost podle odstavce 4 musí zajistit, že pro 

určenou intenzitu vlastnosti území bude docházet s vysokou 

pravděpodobností pouze k náhodným poruchám systémů, konstrukcí a 

komponent jaderného zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost. 
 

  329/2017 §11 (1) Základní projektová východiska musí stanovit základní vnější 

projektové události pro území k umístění jaderného zařízení. Tyto 

základní vnější projektové události jsou mezní hodnotou zatížení 
systémů, konstrukcí a komponent jaderného zařízení vlastnostmi území 

a jejich kombinací, při které jsou s vysokou věrohodností plněny 

bezpečnostní cíle projektu jaderného zařízení. 
(2) Pro stanovení základní vnější projektové události musí být 

zohledněny všechny události vyvolané vlastností území zahrnuté do 

posouzení území k umístění jaderného zařízení. 
(3) Intenzita základní vnější projektové události musí být rovna intenzitě 

hodnocené vlastnosti území s četností výskytu jednou za 10 000 let nebo 

nižší, s výjimkou případů vlastností území, pro které musí být na 
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základě použité metody posouzení území k umístění jaderného zařízení 

použity jiné četnosti výskytu vlastnosti území a odpovídající kritéria 

přijatelnosti pro zatížení intenzitou základní vnější projektové události. 
(4) Základní vnější projektové události pro návrh a pro hodnocení 

odolnosti vybraných zařízení a systémů, konstrukcí a komponent s 

vlivem na jadernou bezpečnost nezbytných pro zvládání havarijních 
podmínek a radiační havárie jaderných zařízení s jaderným reaktorem o 

tepelném výkonu vyšším než 50 MW musí 
a) pro stanovení seismické odolnosti vycházet z postulovaného 

špičkového horizontálního zrychlení podloží stavební konstrukce, která 
nese tento systém, konstrukci nebo komponentu, o minimální hodnotě 

1/10 hodnoty gravitačního zrychlení a 
b) pro stanovení odolnosti proti náhodnému pádu letadla nebo jiného 

objektu vycházet z intenzity účinků pádu takového objektu, jehož 

četnost pádu na plochu, na níž může způsobit základní vnější iniciační 

událost, je vyšší než jednou za 10 000 000 let. 
 

  329/2017 §12 (1) Projektová východiska musí zajistit naplnění principů bezpečného 

využívání jaderné energie pro 
a) základní vnější projektové události a jejich vysoce pravděpodobné 

kombinace s konzervativním přístupem stanovenými předpoklady o 

výchozím stavu jaderného zařízení a možných doprovodných poruchách, 

které nebrání účinnému zásahu bezpečnostních systémů, a 
b) pro vnější projektové události a scénáře spadající pro svou četnost 

výskytu a závažnost do rozšířených projektových podmínek. 
(2) Naplnění požadavku podle odstavce 1 písm. a) v projektu jaderného 

zařízení musí být zajištěno 
a) odolností vybraných zařízení a systémů, konstrukcí a komponent s 
vlivem na jadernou bezpečnost, které nejsou vybraným zařízením, tak, 
aby s rezervou odolaly důsledkům základních vnějších projektových 

událostí a pracovního prostředí, 
b) použitím pasivních funkcí systémů, konstrukcí a komponent k 
zajištění bezpečnostních funkcí, je-li to rozumně proveditelné, 
c) automatickým zásahem bezpečnostních systémů a zásahem dalších 

systémů s vlivem na jadernou bezpečnost na základě zásahů pracovníků 
obsluhy podle vnitřních předpisů v případě následné poruchy vyvolané 

událostí podle odstavce 1 písm. a) a 
d) bez negativního ovlivnění ochrany proti jiným vnitřním událostem 

vyvolaným vnějšími projektovými událostmi. 
(3) Při naplňování požadavku podle odstavce 1 písm. b) musí být v 

projektu jaderného zařízení 
a) zohledněny předvídatelné možnosti dalšího rozvoje a následků vnější 

projektové události, 
b) zohledněn vliv vnější projektové události na 
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1. poruchy ze společné příčiny u zálohujících se systémů, konstrukcí a 

komponent, 
2. poruchy více jaderných zařízení nacházejících se na témže území k 

umístění jaderného zařízení, 
3. ohrožení regionální infrastruktury a vnějších dodávek zdrojů a 
4. omezení proveditelnosti ochranných opatření, 
c) zajištěny dostatečné kapacity a prostředky pro zvládání vnější 

projektovou událostí vyvolaných havarijních podmínek a radiačních 

havárií na územích k umístění jaderného zařízení s více jadernými 

zařízeními, u kterých se předpokládá sdílení podpůrných zařízení a 

služeb, 
d) zahrnuty prostředky a postupy pro monitorování výskytu vlastností 

území a podávání výstrahy o nich, 
e) stanoveny intervenční úrovně sledovaných parametrů z monitorování 

vlastností území pro aktivaci preventivních opatření na jaderném 

zařízení a ochranných opatření uvnitř a vně areálu jaderného zařízení a 

pro zahájení prověrek jaderného zařízení po vnější projektové události a 
f) stanovena opatření pro výměnu pracovníků a zajištění dodávek 

potřebných zdrojů při dlouhotrvajících rozvojích událostí. 
(4) Při naplňování požadavku podle odstavce 1 písm. b) projektem 

jaderného zařízení musí být provedeno hodnocení vnějších projektových 

událostí a odpovídajících scénářů spadajících do rozšířených 
projektových podmínek a musí být v projektu jaderného zařízení 

navržena rozumně proveditelná opatření zaměřená na extrémní události. 
(5) Při hodnocení vnějších projektových událostí a scénářů událostí 

podle odstavce 4 musí být provedena analýza 
a) stanovující úrovně závažnosti vnější události, při které nelze zajistit 

plnění základních bezpečnostních funkcí, 
b) prokazující existenci rezervy systémů, konstrukcí a komponent s 
vlivem na jadernou bezpečnost využitelných pro zvládání havarijních 

podmínek až do ztráty jejich odolnosti a funkčnosti, 
c) určující prostředky pro zajištění plnění principů 
d) dokládající splnění požadavků podle odstavce 3 písm. d) až f). 
(6) Na základě výsledků analýzy podle odstavce 5 musí být stanoveny 

postupy pro uplatnění prostředků podle odstavce 5 písm. c).ezpečného 

využívání jaderné energie a 
 

  329/2017 §2 odst.1 Pro účely této vyhlášky se rozumí 
a) prakticky vyloučenou skutečností podmínka, stav nebo událost, 

jejichž výskyt je považován za fyzikálně nemožný nebo které jsou s 

vysokým stupněm věrohodnosti velmi nepravděpodobné, 
 

  

  263/2016 §46 odst.1 (1) Jaderné zařízení musí být projektováno tak, aby po celou dobu jeho 

životního cyklu byla zajištěna jaderná bezpečnost, radiační ochrana, 
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monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, 

zabezpečení a nešíření jaderných zbraní. 
 
 

  263/2016 §46 odst.2 

písm.a) 
(2) Projekt jaderného zařízení musí 
a) zajistit plnění bezpečnostních cílů, 
 

  

  263/2016 §104 odst.1 (1) Ozáření fyzických osob v nehodových expozičních situacích musí 

být každým, kdo provádí činnosti v rámci nehodové expoziční situace, 

omezeno prováděním individuální ochrany, omezením pohybu a pobytu 

fyzických osob na zasaženém území a 
a) zavedením neodkladných ochranných opatření, kterými jsou zejména 
1. ukrytí, 
2. použití jódové profylaxe, 
3. evakuace, a 
b) zavedením následných ochranných opatření, kterými jsou zejména 
1. přesídlení obyvatel, 
2. omezení používání radionuklidem kontaminovaných potravin a vody, 
3. omezení používání radionuklidem kontaminovaných krmiv. 
 

  

  263/2016 §104 odst.2 (2) Každý, kdo plánuje a připravuje ochranná opatření, musí posoudit, 

zda jsou odůvodněna přínosem, který převyšuje náklady na jejich 

provedení a škody jimi působené. 
 

  

  263/2016 §104 odst. 3 (3) Každý, kdo plánuje a připravuje ochranná opatření, musí postupovat 
tak, aby přinesla co největší rozumně dosažitelný přínos. Při 

rozhodování o zavedení nebo odvolání ochranných opatření musí být 

vzaty v úvahu referenční úrovně. 
 

  

  263/2016 §66 odst.5 (5) Každý, kdo vykonává činnosti v rámci existující a nehodové 

expoziční situace, je povinen pro optimalizaci radiační ochrany 

obyvatelstva, radiačních pracovníků a zasahujících osob používat 

referenční úrovně a optimalizaci přednostně zaměřit na ozáření 

přesahující referenční úroveň. 

  

  263/2016 §66 odst.6 

písm.a) 
(6) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) referenční úrovně, 

  

  422/2016 §106 Referenční úroveň pro ozáření fyzické osoby v nehodové expoziční 

situaci je 100 mSv pro součet efektivní dávky ze zevního ozáření a 

úvazku efektivní dávky z vnitřního ozáření. 
 

  

  422/2016 §107 (1) Při zdůvodnění a optimalizaci v rámci rozhodování o zavedení 

ochranných opatření v nehodové expoziční situaci musí být zohledněny 
a) okolnosti ovlivňující proveditelnost ochranných opatření, zejména 
1. hustota obyvatel, 
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2. dopravní situace, 
3. existence velkých sídelních jednotek, 
4. doba potřebná k přípravě evakuace obyvatel, nebo 
5. aktuální meteorologická situace, 
b) velikost ozáření fyzických osob, které by bylo odvráceno zavedením 

ochranného opatření, a 
c) důsledky zaváděných ochranných opatření. 
(2) Neodkladná ochranná opatření musí být zavedena vždy, jestliže by 

absorbované dávky v orgánech mohly v průběhu méně než 2 dnů u 

kterékoli fyzické osoby překročit úrovně stanovené přílohou č. 29 k této 

vyhlášce. 
(3) Odůvodněným neodkladným ochranným opatřením je 
a) ukrytí, pokud odvrácená efektivní dávka je větší než 10 mSv za 

období ukrytí trvající nejdéle 2 dny, 
b) jódová profylaxe, pokud 
1. hrozí vnitřní kontaminace radioaktivním jódem a 
2. odvrácený úvazek ekvivalentní dávky ve štítné žláze způsobený 

radioizotopy jódu je větší než 100 mSv, nebo 
c) evakuace, pokud součet efektivní dávky dosud obdržené v nehodové 

expoziční situaci se započtením účinku již realizovaných ochranných 

opatření a efektivní dávky, která by mohla být odvrácena evakuací, je 

větší než 100 mSv za prvních 7 dní. 
(4) Odůvodněným následným ochranným opatřením je 
a) omezení používání radionuklidy kontaminovaných potravin, vody a 

krmiv, pokud odvrácený roční úvazek efektivní dávky je větší než 1 

mSv, a 
b) přesídlení obyvatel, nelze-li zajistit efektivní dávku obyvatel při 

návratu na zasažené území menší než 20 mSv za období následujících 

12 měsíců. 
(5) Při rozhodování o odvolání zavedených ochranných opatření musí 

být zohledněno ozáření, ke kterému by došlo po odvolání ochranných 

opatření. 
(6) Odůvodněným je odvolání ochranného opatření ukrytí, evakuace a 

přesídlení obyvatel, bude-li efektivní dávka za období následujících 12 

měsíců po odvolání ochranného opatření menší než 20 mSv. 
(7) Při současném výskytu nehodové expoziční situace a mimořádné 

situace po jiné havárii musí být zohledněno možné zvýšení škod z 

mimořádné situace po jiné havárii v důsledku zavedení ochranného 

opatření v rozsahu větším, než je přínos ze snížení ozáření. 
 

Čl.1 odst.8 (čl.8a 

odst.2) 
2.   Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby cíl 

stanovený v odstavci 1: 
a) se vztahoval na jaderná zařízení, pro něž je stavební povolení uděleno 

poprvé po 14. srpnu 2014; 

263/2016  §239 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. PT  
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b) byl používán jako referenční pro včasné provedení rozumně 

proveditelných bezpečnostních zlepšení stávajících jaderných zařízení, 

mimo jiné v rámci periodického hodnocení bezpečnosti, jak je stanoveno 

v čl. 8c písm. b). 
  162/2017 §2 písm.g) Pro účely této vyhlášky se rozumí 

g) velkým časným únikem únik více než 1 % počátečního množství 

137Cs v jaderném zařízení do 10 hodin od vyhlášení radiační havárie. 
 

  

  162/2017 §4 (1) Deterministickým hodnocením bezpečnosti musí být prokazována 

přijatelnost důsledků odezvy jaderného zařízení a jeho systémů, 

konstrukcí a komponent a pracovníků na iniciační události z hlediska 

jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti a zvládání 

radiační mimořádné události. 
(2) Deterministickým hodnocením bezpečnosti musí být posouzena 
a) schopnost jaderného zařízení zajistit plnění principů bezpečného 

využívání jaderné energie, 
b) odolnost, spolehlivost a účinnost bezpečnostních systémů a dalších 

systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost v 

podmínkách, pro které jsou určeny, a 
c) schopnost pracovníků zajistit plnění základních bezpečnostních 

funkcí jaderného zařízení. 
(3) Deterministické hodnocení bezpečnosti musí hodnotit plnění 

požadavků vyhlášky o požadavcích na projekt jaderného zařízení. 
(4) Výsledky deterministického hodnocení bezpečnosti musí být 

uvedeny v zadávací bezpečnostní zprávě, předběžné bezpečnostní 

zprávě, provozní bezpečnostní zprávě pro první fyzikální spouštění 

jaderného zařízení s jaderným reaktorem, provozní bezpečnostní zprávě 

a bezpečnostní zprávě k vyřazování z provozu jaderného zařízení. 

  

  162/2017 §5 (1) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí zahrnovat 
a) 1. úroveň pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, v jejímž 

rámci musí být prováděna analýza projektu jaderného zařízení a jeho 

provozu, včetně předcházejících fází životního cyklu, tak, aby byl 

odhalen sled událostí, které mohou vést k poškození jaderného paliva 

nebo systému, konstrukce nebo komponenty obsahující jiné radioaktivní 

látky vyskytující se v tomto zařízení a stanovena frekvence výskytu za 

rok, s níž může dojít k takovému poškození v důsledku sledu těchto 

událostí, a 
b) 2. úroveň pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, v jejímž 

rámci musí být prováděna analýza chronologického rozvoje následků 

poškození jaderného paliva a jiných systémů, konstrukcí nebo 

komponent s obsahem radioaktivních látek vyskytujících se v jaderném 

zařízení, odhalených v rámci 1. úrovně pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti, včetně kvantitativního hodnocení fenoménů z toho 

vyplývajících; v rámci 2. úrovně pravděpodobnostního hodnocení 
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bezpečnosti musí být odhaleny způsoby, jimiž se uniklé radioaktivní 

látky mohou šířit do životního prostředí. 
(2) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí zohlednit 
a) radioaktivní látky vyskytující se v jaderném zařízení, 
b) provozní režimy jaderného zařízení, včetně odstávek, a 
c) vnitřní a vnější iniciační události, včetně plošně působících vnitřních 

a vnějších iniciačních událostí. 
(3) V rámci pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být 

vytvořen model pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, který 

musí být založen na realistickém modelování průběhu rozvoje vnitřních 

a vnějších iniciačních událostí. 
  162/2017 §13 odst.1 (1) Periodické hodnocení bezpečnosti musí porovnat stav jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 

dosažený na jaderném zařízení s požadavky právních předpisů a s 

požadavky plynoucími ze stávající úrovně vědy a techniky a správné 

praxe (dále jen "bezpečnostní požadavky") platnými v době jeho 

provádění. 
 

  

  162/2017 §13 odst.2 (2) Periodickým hodnocením bezpečnosti musí být v předem 

stanovených intervalech systematicky a komplexně prověřeny 

následující oblasti: 
a) projekt jaderného zařízení, 
b) skutečný stav systémů, konstrukcí a komponent, 
c) způsobilost systémů, konstrukcí a komponent k plnění funkcí 

požadovaných projektem jaderného zařízení (dále jen "kvalifikace 

zařízení"), 
d) stárnutí systémů, konstrukcí a komponent, 
e) deterministické analýzy bezpečnosti, 
f) pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, 
g) analýza rizika, 
h) provozní bezpečnost, 
i) využití provozních zkušeností z jiných jaderných zařízení a poznatků 

vědy a výzkumu, 
j) organizace a řízení, 
k) postupy a předpisy, 
l) lidský faktor, 
m) zvládání radiační mimořádné události a 
n) vliv provozu jaderného zařízení na jeho okolí z hlediska radiační 

ochrany 
 

  

  162/2017 §15 (1) První periodické hodnocení bezpečnosti musí být provedeno do 6 let 

od zahájení provozu jaderného zařízení. 
(2) Periodické hodnocení bezpečnosti, s výjimkou prvního periodického 
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hodnocení bezpečnosti, musí být provedeno do 10 let od provedení 

předchozího periodického hodnocení bezpečnosti. 
(3) Periodické hodnocení bezpečnosti při vyřazování z provozu 

jaderného zařízení musí být provedeno na konci každé etapy vyřazování 

z provozu jaderného zařízení a dále v případě změny původně 

plánovaného způsobu vyřazování z provozu jaderného zařízení. 
 

  162/2017 §17 písm.a) Periodické hodnocení bezpečnosti musí hodnotit 
a) v oblasti, kterou je projekt jaderného zařízení, skutečné projektové 

řešení systémů, konstrukcí a komponent a jejich fungování porovnáním 

s platnými bezpečnostními požadavky, včetně způsobu dokumentování 

změn provedených na jaderném zařízení a schopnosti jaderného zařízení 

naplňovat principy bezpečného využívání jaderné energie, 
 

  

  162/2017 §17 písm.b) Periodické hodnocení bezpečnosti musí hodnotit 
b) v oblasti, kterou je skutečný stav systémů, konstrukcí a komponent, 

zda systémy, konstrukce a komponenty s vlivem na jadernou bezpečnost 

vyhovují technickým požadavkům uvedeným v technické specifikaci, 

splňují projektové požadavky, jsou nadále schopny plnit funkce 
předpokládané projektem jaderného zařízení a zda je jejich stav řádně 

dokumentován, 
 

  

  162/2017 §17 písm.d) Periodické hodnocení bezpečnosti musí hodnotit 
d) v oblasti, kterou je stárnutí systémů, konstrukcí a komponent, 
1. provádění systematického monitorování a účinného řízení procesu 

stárnutí systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 

bezpečnost způsobem, který umožňuje zachování bezpečnostní funkce 

po celou dobu životního cyklu jaderného zařízení, 
2. rozsah opotřebení a degradace materiálů, včetně dopadu opotřebení a 

degradace na schopnost systémů, konstrukcí a komponent plnit svoji 

funkci a na predikci budoucího vývoje, a 
3. dokumentaci procesu řízeného stárnutí, 
 

  

  162/2017 §18 písm.a) Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit 
a) v oblasti, kterou je analýza rizika, 
1. přiměřenost ochrany jaderného zařízení proti vnitřním a vnějším 

událostem vzhledem ke skutečnému stavu všech systémů, konstrukcí a 

komponent s vlivem na jadernou bezpečnost a aktuálním hodnotám 

pravděpodobnosti výskytu rizik získaným z aktuálního hodnocení území 

k umístění jaderného zařízení, v němž je jaderné zařízení umístěno, s 

ohledem na možný výskyt klimatických změn a dopravních a jiných 

průmyslových aktivit, a 
2. opatření pro předcházení vzniku havarijních podmínek a ke 

zmírňování jejich následků uplatněním ochrany do hloubky, 
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  162/2017 §18 písm.b) Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit 
b) v oblasti, kterou je provozní bezpečnost, 
1. dlouhodobou úroveň jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení při provozu jaderného zařízení a 

trendů jejího vývoje na základě rozboru průběžného hodnocení jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany a technické bezpečnosti a provozních 

zkušeností, 
2. systém zjišťování, klasifikace, zaznamenávání a ohlašovaní 

provozních událostí, 
3. způsob zpracování a vedení dokumentace systému zpětné vazby a 
4. účinnost systému zpětné vazby, 
 

  

  162/2017 §18 písm.c) Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit 
systému zpětné vazby a 
4. účinnost systému zpětné vazby, 
c) v oblasti, kterou je využití provozních zkušeností z jiných jaderných 

zařízení a poznatků vědy a výzkumu, 
1. existence a využívání systému pro získávání, třídění, vyhodnocování a 

zaznamenávání informací z provozu jiných jaderných zařízení 

podobného typu a 
2. míru, s níž jsou nové poznatky vědy a výzkumu promítnuty do 

opatření pro zvýšení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace a zvládání radiační 

mimořádné události jaderného zařízení, 
 

  

  162/2017 §19 písm.b) Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit 
radiační mimořádné události, 
1. požadavek projektu jaderného zařízení na vybavení úkrytů a jejich 

schopnost plnit svou funkci s ohledem na opotřebení vybavení, 
2. požadavek projektu jaderného zařízení na trvalou provozuschopnost a 

obyvatelnost úkrytů určených jako havarijní řídící středisko a technické 

podpůrné středisko, 
3. zda je pravidelně prověřován a vyhodnocován proces plánované 

údržby úkrytů, 
4. zda existuje a je využíván systém pro získávání, třídění, analyzování, 

vyhodnocování a zaznamenávání informací o vzniku radiačních 

mimořádných událostí a průběhu odezvy na ně na jiných jaderných 

zařízeních podobného typu, 
5. dostatečnost množství pracovníků s požadovanou kvalifikací pro 

provádění řízení a odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost 

podle jednotlivých zásahových instrukcí, 
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Poznámka 

 

6. zda systém vzdělávání fyzických osob určených k provádění činností 

podle zásahové instrukce, vnitřního havarijního plánu nebo havarijního 

řádu v oblasti zvládání radiační mimořádné události je v souladu se 

stávajícím stavem vědy a techniky a správné praxe, 
7. zda pracovní prostředí v úkrytech určených jako havarijní řídící 

středisko a technické podpůrné středisko má uspořádání a technické 

vybavení v souladu s ergonomickými požadavky podle stávajícího stavu 

vědy a techniky a správné praxe, 
8. nápravná opatření nedostatků zjištěných při ověřování funkčnosti 

technických prostředků podle vnitřního havarijního plánu provedená od 

předchozího periodického hodnocení bezpečnosti, 
9. nápravná opatření nedostatků zjištěných při havarijních cvičeních se 

zahrnutím vnitřního havarijního plánu a zásahových instrukcí, při nichž 

byl procvičován scénář zahrnující radiační havárii, provedená za období 

od předchozího periodického hodnocení bezpečnosti, 
10. systém poskytování základní informace pro případ radiační havárie 

obyvatelstvu v zóně havarijního plánování, 
11. systém informování obyvatelstva v zóně havarijního plánování v 

případě vzniku radiační havárie a 
12. významné změny v areálu jaderného zařízení a v zóně havarijního 

plánování, které mohou mít vliv na zajištění zvládání radiační 

mimořádné události za období od předchozího periodického hodnocení 

bezpečnosti. 
 

  162/2017 §22 odst.2 

písm.a) 
(2) Průběžné hodnocení bezpečnosti musí zahrnovat 
a) sledování, vyhodnocování a zaznamenávání 
1. veličin a skutečností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, 
2. výsledků monitorování radiační situace podle programů monitorování 

a 
3. údajů o spolehlivosti a provozuschopnosti systémů, konstrukcí a 

komponent s vlivem na jadernou bezpečnost, 

  

  162/2017 §22 odst.2 

písm.f) 
(2) Průběžné hodnocení bezpečnosti musí zahrnovat 
f) hodnocení procesů a činností k zabránění rozvoje havarijních 

podmínek na jaderném zařízení a ke zmírnění jejich následků podle § 49 

odst. 1 písm. u) atomového zákona. 

  

  329/2017 §4 odst.1 (1) Projekt jaderného zařízení, včetně projektu změny jaderného 

zařízení, musí plnit tyto bezpečnostní cíle: 
a) předcházení havarijním podmínkám, 
b) zmírnění důsledků havarijních podmínek, pokud k nim dojde, 
c) zajištění, že prakticky vyloučenou skutečností jsou 
1. radiační havárie, při které není dostatečný čas pro zavedení 
neodkladných ochranných opatření pro obyvatelstvo (dále jen „časná 
radiační havárie“), a 
2. radiační havárie, která vyžaduje neodkladná ochranná opatření pro 
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obyvatelstvo, která nelze omezit místně nebo časově (dále jen „velká 

radiační havárie“), 
d) zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení při nakládání s radioaktivním 

odpadem a při vyřazování z provozu jaderného zařízení, 
e) zohlednění vlivu lidského faktoru na funkci jaderného zařízení a jeho 

jednotlivých systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 
bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení a ovlivňování lidského 
výkonu vlastnostmi jaderného zařízení a 
f) zavedení procesů, které zajišťují, že projekt jaderného zařízení bude 

po celou dobu životního cyklu jaderného zařízení v souladu s aktuálním 
stavem 
1. zkušeností z provozu jaderného zařízení, 
2. mezinárodních zkušeností, 
3. jaderného zařízení z hlediska stárnutí systémů, 
konstrukcí a komponent a 
4. vědy a techniky. 
 

  329/2017 §6 odst.5 (5) Projekt jaderného zařízení musí v rámci zajišťování plnění 

požadavků na uplatnění ochrany do hloubky stanovit technická a 

organizační opatření pro prevenci a zvládání abnormálního provozu, 

základních projektových nehod a rozšířených projektových podmínek, 

včetně těžké havárie. 
 

  

  329/2017 §6 odst.6 (6) Za rozumně proveditelné se má plnění požadavku stanoveného touto 

vyhláškou, je-li tímto plněním riziko radiační havárie, které vyplývá 

z nedostatečné schopnosti jaderného zařízení naplňovat stanovené 

bezpečnostní cíle, sníženo a současně nedochází k závažné změně 

důvodů a podmínek pro využívání jaderného zařízení. 
 

  

  329/2017 §10 (1) Projektová východiska musí stanovit hodnoty parametrů důležitých 

pro projektování jaderného zařízení a z nich plynoucí požadavky na 
odolnost projektu jaderného zařízení, zejména 
a) parametrů předpokládaných stavů jaderného zařízení, včetně stavu po 

postulované vnitřní iniciační události na jaderném zařízení 

předpokládané projektem jaderného zařízení, 
b) kritérií přijatelnosti pro následky stavů jaderného zařízení 

předpokládaných projektem jaderného zařízení, 
c) parametrů vlivu vlastností území, jejichž závažnost vyplývá z 

posuzování území k umístění jaderného zařízení, 
d) údajů plánu zajištění fyzické ochrany vycházejících z analýzy 

následků v případě úmyslného útoku dopravním letadlem proti 
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jadernému zařízení a 
e) údajů charakterizujících bezpečnostní funkce zajišťované systémy, 

konstrukcemi a komponentami jaderného zařízení. 
(2) Projektová východiska musí stanovit 
a) kategorie intenzity zatížení jaderného zařízení vlastnostmi území a 

četnost výskytu těchto zatížení, 
b) kategorie četnosti výskytu předpokládaných stavů jaderného zařízení, 
c) požadavky na kvalifikaci na prostředí systémů, konstrukcí a 

komponent, 
d) kategorie následků předpokládaných stavů jaderného zařízení a 
e) kritéria přijatelnosti příslušná kategoriím předpokládaných stavů 

jaderného zařízení a následků těchto stavů. 
(3) Při projektování jaderného zařízení musí být v rámci projektových 

východisek stanovena základní projektová východiska. 
(4) Základní projektová východiska musí stanovit požadavky na 

rozumně proveditelnou odolnost systémů, konstrukcí a komponent 

jaderného zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost vůči vlastnosti 
území. Intenzita této vlastnosti území musí být určena hodnocením 

vlastnosti území pro četnost jejího výskytu, při které bude zajištěno 

plnění bezpečnostních cílů. 
(5) Odolnost systémů, konstrukcí a komponent jaderného zařízení s 

vlivem na jadernou bezpečnost podle odstavce 4 musí zajistit, že pro 

určenou intenzitu vlastnosti území bude docházet s vysokou 

pravděpodobností pouze k náhodným poruchám systémů, konstrukcí a 

komponent jaderného zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost. 
 

  329/2017 §11 (1) Základní projektová východiska musí stanovit základní vnější 

projektové události pro území k umístění jaderného zařízení. Tyto 

základní vnější projektové události jsou mezní hodnotou zatížení 
systémů, konstrukcí a komponent jaderného zařízení vlastnostmi území 

a jejich kombinací, při které jsou s vysokou věrohodností plněny 

bezpečnostní cíle projektu jaderného zařízení. 
(2) Pro stanovení základní vnější projektové události musí být 

zohledněny všechny události vyvolané vlastností území zahrnuté do 

posouzení území k umístění jaderného zařízení. 
(3) Intenzita základní vnější projektové události musí být rovna intenzitě 

hodnocené vlastnosti území s četností výskytu jednou za 10 000 let nebo 

nižší, s výjimkou případů vlastností území, pro které musí být na 

základě použité metody posouzení území k umístění jaderného zařízení 

použity jiné četnosti výskytu vlastnosti území a odpovídající kritéria 

přijatelnosti pro zatížení intenzitou základní vnější projektové události. 
(4) Základní vnější projektové události pro návrh a pro hodnocení 

odolnosti vybraných zařízení a systémů, konstrukcí a komponent s 

vlivem na jadernou bezpečnost nezbytných pro zvládání havarijních 
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podmínek a radiační havárie jaderných zařízení s jaderným reaktorem o 

tepelném výkonu vyšším než 50 MW musí 
a) pro stanovení seismické odolnosti vycházet z postulovaného 

špičkového horizontálního zrychlení podloží stavební konstrukce, která 
nese tento systém, konstrukci nebo komponentu, o minimální hodnotě 

1/10 hodnoty gravitačního zrychlení a 
b) pro stanovení odolnosti proti náhodnému pádu letadla nebo jiného 

objektu vycházet z intenzity účinků pádu takového objektu, jehož 

četnost pádu na plochu, na níž může způsobit základní vnější iniciační 

událost, je vyšší než jednou za 10 000 000 let. 
 

  329/2017 §12 (1) Projektová východiska musí zajistit naplnění principů bezpečného 

využívání jaderné energie pro 
a) základní vnější projektové události a jejich vysoce pravděpodobné 

kombinace s konzervativním přístupem stanovenými předpoklady o 

výchozím stavu jaderného zařízení a možných doprovodných poruchách, 

které nebrání účinnému zásahu bezpečnostních systémů, a 
b) pro vnější projektové události a scénáře spadající pro svou četnost 

výskytu a závažnost do rozšířených projektových podmínek. 
(2) Naplnění požadavku podle odstavce 1 písm. a) v projektu jaderného 

zařízení musí být zajištěno 
a) odolností vybraných zařízení a systémů, konstrukcí a komponent s 
vlivem na jadernou bezpečnost, které nejsou vybraným zařízením, tak, 
aby s rezervou odolaly důsledkům základních vnějších projektových 

událostí a pracovního prostředí, 
b) použitím pasivních funkcí systémů, konstrukcí a komponent k 
zajištění bezpečnostních funkcí, je-li to rozumně proveditelné, 
c) automatickým zásahem bezpečnostních systémů a zásahem dalších 

systémů s vlivem na jadernou bezpečnost na základě zásahů pracovníků 
obsluhy podle vnitřních předpisů v případě následné poruchy vyvolané 

událostí podle odstavce 1 písm. a) a 
d) bez negativního ovlivnění ochrany proti jiným vnitřním událostem 

vyvolaným vnějšími projektovými událostmi. 
(3) Při naplňování požadavku podle odstavce 1 písm. b) musí být v 

projektu jaderného zařízení 
a) zohledněny předvídatelné možnosti dalšího rozvoje a následků vnější 

projektové události, 
b) zohledněn vliv vnější projektové události na 
1. poruchy ze společné příčiny u zálohujících se systémů, konstrukcí a 

komponent, 
2. poruchy více jaderných zařízení nacházejících se na témže území k 

umístění jaderného zařízení, 
3. ohrožení regionální infrastruktury a vnějších dodávek zdrojů a 
4. omezení proveditelnosti ochranných opatření, 
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c) zajištěny dostatečné kapacity a prostředky pro zvládání vnější 

projektovou událostí vyvolaných havarijních podmínek a radiačních 

havárií na územích k umístění jaderného zařízení s více jadernými 

zařízeními, u kterých se předpokládá sdílení podpůrných zařízení a 

služeb, 
d) zahrnuty prostředky a postupy pro monitorování výskytu vlastností 

území a podávání výstrahy o nich, 
e) stanoveny intervenční úrovně sledovaných parametrů z monitorování 

vlastností území pro aktivaci preventivních opatření na jaderném 

zařízení a ochranných opatření uvnitř a vně areálu jaderného zařízení a 

pro zahájení prověrek jaderného zařízení po vnější projektové události a 
f) stanovena opatření pro výměnu pracovníků a zajištění dodávek 

potřebných zdrojů při dlouhotrvajících rozvojích událostí. 
(4) Při naplňování požadavku podle odstavce 1 písm. b) projektem 

jaderného zařízení musí být provedeno hodnocení vnějších projektových 

událostí a odpovídajících scénářů spadajících do rozšířených 
projektových podmínek a musí být v projektu jaderného zařízení 

navržena rozumně proveditelná opatření zaměřená na extrémní události. 
(5) Při hodnocení vnějších projektových událostí a scénářů událostí 

podle odstavce 4 musí být provedena analýza 
a) stanovující úrovně závažnosti vnější události, při které nelze zajistit 

plnění základních bezpečnostních funkcí, 
b) prokazující existenci rezervy systémů, konstrukcí a komponent s 
vlivem na jadernou bezpečnost využitelných pro zvládání havarijních 

podmínek až do ztráty jejich odolnosti a funkčnosti, 
c) určující prostředky pro zajištění plnění principů 
d) dokládající splnění požadavků podle odstavce 3 písm. d) až f). 
(6) Na základě výsledků analýzy podle odstavce 5 musí být stanoveny 

postupy pro uplatnění prostředků podle odstavce 5 písm. c).ezpečného 

využívání jaderné energie a 
 

  263/2016  §229 (1) Osoby, které vykonávají činnosti upravené v tomto zákoně na 

základě povolení vydaného podle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém 

využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona považují za držitele povolení podle tohoto zákona a jsou povinny 

přizpůsobit své právní poměry tomuto zákonu, nestanoví-li tento zákon 

jinak, do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebo do 1 roku 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jde-li o činnosti v rámci 

expozičních situací. 
(2) Požádá-li držitel povolení k provozu jaderného zařízení nebo držitel 

povolení k provozu pracoviště IV. kategorie podle zákona č. 18/1997 

Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o 
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povolení k dalšímu provozu téhož jaderného zařízení podle § 9 odst. 1 

písm. f) nebo o povolení k dalšímu provozu téhož pracoviště IV. 

kategorie podle § 9 odst. 2 písm. b) tohoto zákona do 3 let ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se při podání žádosti o 

povolení podle § 16 s výjimkou ustanovení odstavce 2 písm. d). K 

žádosti žadatel o povolení může doložit dokumentaci v rozsahu a 

způsobem podle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou vnitřního havarijního plánu, 

programu monitorování výpustí a programu monitorování okolí, které se 

předkládají v rozsahu a způsobem podle tohoto zákona. Dokumentace 

pro povolovanou činnost podle věty prvé a další povolovanou činnost 

držitele povolení k provozu jaderného zařízení nebo držitele povolení k 

provozu pracoviště IV. kategorie musí být uvedena do souladu s tímto 
zákonem nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
(3) Byla-li povolení podle odstavce 1 vydána na dobu určitou, platí po 

dobu, na kterou byla vydána, nejdéle však na dobu 10 let, a to včetně 

podmínek provozování a ukončení povolované činnosti potřebných z 

hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a fyzické ochrany, 

nejsou-li v rozporu s požadavky tohoto zákona. Byla-li povolení podle 

odstavce 1 vydána na dobu neurčitou, pozbývají platnosti uplynutím 10 

let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
(4) Rozhodnutí o schválení dokumentace platí po dobu platnosti 

povolení podle odstavce 3, k němuž se dokumentace vztahuje. 

Rozhodnutí o schválení změn dokumentace pozbývají platnosti společně 

s rozhodnutím o schválení dokumentace, která byla změněna. 
(5) Osoby, které vykonávají činnosti na základě povolení vydaného 

podle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, podléhající registraci podle tohoto zákona, se 

považují za registranty nabytím účinnosti tohoto zákona a jejich 

registrace zaniká uplynutím 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 
 

  263/2016 §231 (1) Platnost oprávnění k vykonávání činností, které mají bezprostřední 

vliv na jadernou bezpečnost, a činností zvláště důležitých z hlediska 
radiační ochrany vydaných podle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí uplynutím 

původní doby platnosti, jsou-li oprávnění vydána na dobu určitou, nebo 

zůstává v platnosti beze změny, jsou-li oprávnění vydána na dobu 

neurčitou. 
(2) Držitel oprávnění k vykonávání činností, které mají bezprostřední 

vliv na jadernou bezpečnost, a činností zvláště důležitých z hlediska 

radiační ochrany vydaných podle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které je vydáno na 

dobu neurčitou, je povinen se účastnit další odborné přípravy podle 
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tohoto zákona do 5 let ode dne nabytí jeho účinnosti. 
(3) Zásah k odvrácení nebo snížení ozáření, jehož provádění bylo 

zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle 

zákona č. 18/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 
(4) Systém jakosti zavedený podle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za 

systém řízení podle tohoto zákona. Osoba, která zavedla systém jakosti a 

která je podle tohoto zákona povinna zavést systém řízení, je povinna jej 

uvést do souladu s požadavky na systém řízení stanovenými tímto 

zákonem do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
(5) Program zabezpečování jakosti schválený podle zákona č. 18/1997 

Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro 

činnosti, pro které tento zákon požaduje program systému řízení, se 

považuje za program systému řízení podle tohoto zákona. 
 

  263/2016 §46 odst.6 (6) Změna jaderného zařízení, včetně změny stavebních a 

technologických částí, parametrů médií a technických postupů, musí být 

před svým provedením projektována v souladu s odstavci 1 až 4 a 

dokumentována v projektové dokumentaci této změny. Změna jaderného 

zařízení musí být po svém provedení zapracována do dokumentace 

skutečného stavu jaderného zařízení. 
 

  

  263/2016 §46 odst.7 (7) Dokumentace skutečného stavu jaderného zařízení musí být po celou 
dobu životního cyklu jaderného zařízení udržována v souladu se 

skutečným stavem jaderného zařízení. Provádění hodnocení souladu 

projektu s požadavky podle odstavců 1 až 4 musí být dokumentováno. 

  

  263/2016 §49 odst.1 

písm.b) bod 

3. 

(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 

energie je povinen 
b) zajistit, aby jaderné zařízení od zahájení výstavby až do vyřazení z 

provozu 
3. splňovalo požadavky na projekt jaderného zařízení, 

  

  263/2016 §48 (1) Během životního cyklu jaderného zařízení musí být pravidelně, 

systematicky, komplexně a ověřitelným způsobem prováděno hodnocení 

úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení (dále jen "hodnocení bezpečnosti") a jeho dokumentování. 
(2) Hodnocení bezpečnosti musí zahrnovat tyto typy hodnocení: 
a) deterministické hodnocení bezpečnosti, 
b) pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti v případě jaderného 

zařízení, které není výzkumným jaderným zařízením s jaderným 

reaktorem o tepelném výkonu nižším než 2 MW, skladem 

radioaktivního odpadu, skladem vyhořelého jaderného paliva nebo 

úložištěm radioaktivního odpadu, 
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c) periodické hodnocení bezpečnosti, 
d) průběžné hodnocení bezpečnosti a 
e) zvláštní hodnocení bezpečnosti. 
(3) Zvláštní hodnocení bezpečnosti musí být provedeno 
a) před provedením změny při využívání jaderné energie, 
b) v případě radiační mimořádné události na jaderném zařízení nebo na 

jiném jaderném zařízení podobného typu, 
c) stanoví-li tak Úřad rozhodnutím v souladu s požadavky mezinárodní 

smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo předpisu Euratomu, 

nebo 
d) při podezření na snížení úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 

ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení. 
(4) Hodnocení bezpečnosti musí být využíváno k hodnocení 

významných informací o riziku využívání jaderné energie a k přijetí 

takových opatření, aby se předešlo snížení úrovně jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 
(5) Hodnocením bezpečnosti musí být ověřeno, zda jsou zavedena 

opatření pro předcházení vzniku havarijních podmínek a ke zmírňování 

jejich následků včetně ochrany do hloubky. 
(6) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) pravidla provádění hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů 

hodnocení a lhůty, v nichž jsou prováděny, 
b) způsob dokumentování hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů 

hodnocení a obsah dokumentace hodnocení bezpečnosti a jednotlivých 

typů hodnocení, 
c) způsob využití hodnocení bezpečnosti. 

  263/2016 §49 odst.1 

písm.e) 
(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 

energie je povinen 
e) na základě hodnocení bezpečnosti v rozumně proveditelné míře trvale 

zvyšovat úroveň jaderné bezpečnosti, 

  

  263/2016 §24 (1) Držitel povolení je povinen postupovat v souladu s dokumentací pro 

povolovanou činnost. 
(2) Výčet dokumentace pro povolovanou činnost je uveden v příloze č. 1 

tohoto zákona. 
(3) Úřad rozhodnutím schvaluje dokumentaci pro povolovanou činnost, 

pokud je to tímto zákonem stanoveno. Žadatel je jediným účastníkem 

řízení. Schválení dokumentace pro povolovanou činnost a vydání 

povolení provede Úřad ve společném řízení, pokud spolu řízení časově 

souvisejí. 
(4) Držitel povolení je povinen dokumentaci pro povolovanou činnost 

uchovávat po dobu výkonu povolované činnosti, nestanoví-li tento 
zákon jinak, a udržovat ji v souladu s požadavky tohoto zákona, 
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zásadami správné praxe a skutečným stavem povolené činnosti. 
(5) Změny dokumentace pro povolovanou činnost, která není 

schvalována, je držitel povolení povinen oznámit Úřadu 30 dnů nebo, 

hrozí-li nebezpečí z prodlení, 72 hodin před tím, než hodlá postupovat v 

souladu s nimi. Nejsou-li změny dokumentace pro povolovanou činnost, 

která není schvalována, v souladu s požadavky odstavce 4, Úřad vyzve 

držitele povolení k odstranění nedostatků a stanoví k tomu přiměřenou 

lhůtu. Držitel povolení není oprávněn postupovat podle změněné 

dokumentace pro povolovanou činnost, pokud není v souladu s 

požadavky odstavce 4. 
(6) Úřad na základě žádosti rozhodne o schválení změny schvalované 

dokumentace pro povolovanou činnost. 
(7) Prováděcí právní předpis +) stanoví požadavky na obsah 

dokumentace pro povolovanou činnost. 
 

  263/2016 §29 odst.1 

písm.a) 
(1) K zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 

ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení musí být zaveden a udržován 

systém řízení 
a) držitelem povolení podle 
1. § 9 odst. 1, 
 

  

  263/2016 §29 odst. 3 (3) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna 
b) plánovaně řídit a provádět procesy a činnosti tak, aby účinně 

přispívaly k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
c) dokumentovat systém řízení včetně procesů a činností a postupovat 

podle dokumentace systému řízení, 
d) určit organizační strukturu a vzájemné vztahy mezi organizačními 

jednotkami, pracovníky a jinými osobami, 
e) stanovit vnitřní orgány nebo pracovníky, kteří mají obecnou 

povinnost zajistit zavedení a udržování systému řízení, 
f) stanovit práva a povinnosti pracovníků a způsob komunikace mezi 

nimi tak, aby účinně přispívaly k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
g) plánovat zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 

ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení a toto plánování 

dokumentovat, 
h) provádět změny systému řízení způsobem zajišťujícím integritu všech 

oblastí systému řízení, 
i) posuzovat účinnost systému řízení včetně procesů a činností a jejich 
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změn a 
j) integrovat všechny požadavky, které mohou sloužit k zajišťování a 

zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení. 
 

  263/2016 §29 odst.7 (7) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) požadavky na zavedení, udržování a zlepšování systému řízení, 
b) obsah dokumentace systému řízení a způsob jejího vedení, 
c) pravidla provádění a řízení procesů a činností včetně zvláštních 

procesů, 
d) způsob plánování v systému řízení a rozsah a způsob provedení 

dokumentace tohoto plánování, 
e) postup provádění změn systému řízení, 
f) pravidla posuzování účinnosti systému řízení včetně procesů a 

činností a jejich změn, 
g) postupy řízení neshody. 
 

  

  408/2016 §3 odst.1 (1) Systém řízení musí být zaveden, udržován a zlepšován tak, aby 
a) bylo účinným způsobem dosahováno cíle, který směřuje k zajišťování 

a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení, (dále jen "cíl systému řízení") a 
b) byly plněny všechny požadavky, které mohou sloužit k zajišťování a 

zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení, (dále jen "integrovaný požadavek"). 

  

  408/2016 §3 odst.5 

písm.b) 
(5) V systému řízení musí být 
b) zavedena opatření k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
 

  

  408/2016 §6 1) Při plánování v systému řízení musí být 
a) vytvořen a naplňován plán k dosažení cíle systému řízení a 

uskutečnění politiky bezpečnosti podle § 14 písm. a) (dále jen "plán 

systému řízení"), 
b) plán systému řízení znám každému pracovníkovi provádějícímu 

činnost k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 

ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení, 
c) průběžně zvyšována kvalita plánu systému řízení tak, aby 

nedocházelo ke snížení úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 

technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení, 
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d) naplňování plánu systému řízení a účinnost zvyšování jeho kvality 

pravidelně hodnoceny z hlediska jejich souladu s plánovaným 

výsledkem a 
e) přijímáno účinné opatření k odstranění neshody v plánu systému 

řízení. 
(2) Plán systému řízení musí být v souladu s politikou bezpečnosti podle 

§ 14 písm. a). 
 

  408/2016 §14 Dokumentace systému řízení musí zahrnovat 
a) politiku bezpečnosti obsahující popis 
1. cíle systému řízení, 
2. cíle vedoucího k zajišťování a zvyšování kvality řízení procesů a 

činností a jejich výstupů a 
3. opatření k naplnění cíle podle bodů 1 a 2 a k jeho sledování, 
b) popis systému řízení obsahující popis 
1. organizační struktury osoby zavádějící systém řízení, 
2. práv a povinností pracovníků, kteří plánují, řídí, provádějí a hodnotí 

procesy a činnosti, a jejich vzájemných vztahů, způsobu komunikace a 

způsobu rozhodování na každé úrovni řízení, 
3. způsobu komunikace osoby zavádějící systém řízení s dodavatelem 

výrobku nebo služby, jinou osobou, která se podílí na zajišťování 

jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení, a s Úřadem, 
4. procesů a činností, jejich výstupů a jejich vzájemného působení 

vycházející z politiky bezpečnosti podle písmene a) a obsahující 

informace o jejich přípravě, přezkoumání, ověření a validaci, provádění, 

hodnocení a zlepšování a zaznamenávání údajů vztahujících se k 

procesům a činnostem a jejich výstupům a 
5. řízení záznamů podle písmene c), 
c) záznamy 
1. způsobu provedení procesu a činnosti, 
2. dosaženého výstupu při plnění požadavků na systém řízení a výstupu 

procesů a činností a 
3. naplňování požadavků jiné dokumentace systému řízení, 
d) požadavky na procesy a činnosti prováděné dodavatelem výrobku 

nebo služby a 
e) jinou dokumentaci osoby zavádějící systém řízení, která je využívána 

k řízení procesů a činností, zejména smlouvy, programy, seznamy 
vybraných zařízení, limity a podmínky, bezpečnostní zprávy a vnitřní 

předpisy. 
 

  

  408/2016 §15 odst.3 (3) Politika bezpečnosti podle § 14 písm. a) musí stanovit požadavek na 

soustavné zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 
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technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení prostřednictvím 
a) identifikace a hodnocení nových informací vztahujících se k jaderné 

bezpečnosti, 
b) hodnocení bezpečnosti a 
c) včasného provedení opatření ke zvýšení úrovně jaderné bezpečnosti. 
 

Čl.1 odst.8 (čl.8b 

odst.1 písm.a)) 
Článek 8b  
Zavedení jaderněbezpečnostního cíle pro jaderná zařízení 
1.   V zájmu dosažení jaderněbezpečnostního cíle stanoveného v článku 

8a členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval tam, kde se 

uplatňuje ochrana do hloubky, aby zajistila, že: 
a) je minimalizován dopad mimořádných vnějších přírodních vlivů a 

náhodných rizik majících původ v činnosti člověka; 

263/2016 
 

§43 písm.c) 
 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 
c) ochranou do hloubky způsob ochrany založený na několika 

nezávislých úrovních stupňovitě bránících vzniku možnosti ozáření 

pracovníků a obyvatelstva, šíření ionizujícího záření a úniku 

radioaktivních látek do životního prostředí, 
 
 

PT  

  263/2016 §45 odst.1 (1) Jaderná bezpečnost, radiační ochrana, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení jaderného zařízení 

musí být během životního cyklu jaderného zařízení zajištěny ochranou 

do hloubky. 
 

  

  263/2016 §45 odst.4 (4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob zajištění ochrany do 

hloubky. 
 

  

  263/2016 §46 odst.2 

písm.d) 
(2) Projekt jaderného zařízení musí 
d) zajistit plnění požadavků na uplatnění ochrany do hloubky 
 

  

  263/2016  §48 odst.5 (5) Hodnocením bezpečnosti musí být ověřeno, zda jsou zavedena 

opatření pro předcházení vzniku havarijních podmínek a ke zmírňování 

jejich následků včetně ochrany do hloubky. 
 

  

  329/2017 §4 odst.1 (1) Projekt jaderného zařízení, včetně projektu změny jaderného 

zařízení, musí plnit tyto bezpečnostní cíle: 
a) předcházení havarijním podmínkám, 
b) zmírnění důsledků havarijních podmínek, pokud k nim dojde, 
c) zajištění, že prakticky vyloučenou skutečností jsou 
1. radiační havárie, při které není dostatečný čas pro zavedení 
neodkladných ochranných opatření pro obyvatelstvo (dále jen „časná 
radiační havárie“), a 
2. radiační havárie, která vyžaduje neodkladná ochranná opatření pro 

obyvatelstvo, která nelze omezit místně nebo časově (dále jen „velká 

radiační havárie“), 
d) zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení při nakládání s radioaktivním 
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odpadem a při vyřazování z provozu jaderného zařízení, 
e) zohlednění vlivu lidského faktoru na funkci jaderného zařízení a jeho 

jednotlivých systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 
bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení a ovlivňování lidského 
výkonu vlastnostmi jaderného zařízení a 
f) zavedení procesů, které zajišťují, že projekt jaderného zařízení bude 

po celou dobu životního cyklu jaderného zařízení v souladu s aktuálním 
stavem 
1. zkušeností z provozu jaderného zařízení, 
2. mezinárodních zkušeností, 
3. jaderného zařízení z hlediska stárnutí systémů, 
konstrukcí a komponent a 
4. vědy a techniky. 
 

  329/2017 §6 odst.5 (5) Projekt jaderného zařízení musí v rámci zajišťování plnění 

požadavků na uplatnění ochrany do hloubky stanovit technická a 

organizační opatření pro prevenci a zvládání abnormálního provozu, 

základních projektových nehod a rozšířených projektových podmínek, 

včetně těžké havárie. 
 

  

  329/2017 §6 odst.6 (6) Za rozumně proveditelné se má plnění požadavku stanoveného touto 

vyhláškou, je-li tímto plněním riziko radiační havárie, které vyplývá 

z nedostatečné schopnosti jaderného zařízení naplňovat stanovené 

bezpečnostní cíle, sníženo a současně nedochází k závažné změně 

důvodů a podmínek pro využívání jaderného zařízení. 
 

  

  329/2017 §10 (1) Projektová východiska musí stanovit hodnoty parametrů důležitých 

pro projektování jaderného zařízení a z nich plynoucí požadavky na 
odolnost projektu jaderného zařízení, zejména 
a) parametrů předpokládaných stavů jaderného zařízení, včetně stavu po 

postulované vnitřní iniciační události na jaderném zařízení 

předpokládané projektem jaderného zařízení, 
b) kritérií přijatelnosti pro následky stavů jaderného zařízení 

předpokládaných projektem jaderného zařízení, 
c) parametrů vlivu vlastností území, jejichž závažnost vyplývá z 

posuzování území k umístění jaderného zařízení, 
d) údajů plánu zajištění fyzické ochrany vycházejících z analýzy 

následků v případě úmyslného útoku dopravním letadlem proti 

jadernému zařízení a 
e) údajů charakterizujících bezpečnostní funkce zajišťované systémy, 

konstrukcemi a komponentami jaderného zařízení. 
(2) Projektová východiska musí stanovit 
a) kategorie intenzity zatížení jaderného zařízení vlastnostmi území a 
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četnost výskytu těchto zatížení, 
b) kategorie četnosti výskytu předpokládaných stavů jaderného zařízení, 
c) požadavky na kvalifikaci na prostředí systémů, konstrukcí a 

komponent, 
d) kategorie následků předpokládaných stavů jaderného zařízení a 
e) kritéria přijatelnosti příslušná kategoriím předpokládaných stavů 

jaderného zařízení a následků těchto stavů. 
(3) Při projektování jaderného zařízení musí být v rámci projektových 

východisek stanovena základní projektová východiska. 
(4) Základní projektová východiska musí stanovit požadavky na 

rozumně proveditelnou odolnost systémů, konstrukcí a komponent 

jaderného zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost vůči vlastnosti 
území. Intenzita této vlastnosti území musí být určena hodnocením 

vlastnosti území pro četnost jejího výskytu, při které bude zajištěno 

plnění bezpečnostních cílů. 
(5) Odolnost systémů, konstrukcí a komponent jaderného zařízení s 

vlivem na jadernou bezpečnost podle odstavce 4 musí zajistit, že pro 

určenou intenzitu vlastnosti území bude docházet s vysokou 

pravděpodobností pouze k náhodným poruchám systémů, konstrukcí a 

komponent jaderného zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost. 
 

  329/2017 §11 (1) Základní projektová východiska musí stanovit základní vnější 

projektové události pro území k umístění jaderného zařízení. Tyto 

základní vnější projektové události jsou mezní hodnotou zatížení 
systémů, konstrukcí a komponent jaderného zařízení vlastnostmi území 

a jejich kombinací, při které jsou s vysokou věrohodností plněny 

bezpečnostní cíle projektu jaderného zařízení. 
(2) Pro stanovení základní vnější projektové události musí být 

zohledněny všechny události vyvolané vlastností území zahrnuté do 

posouzení území k umístění jaderného zařízení. 
(3) Intenzita základní vnější projektové události musí být rovna intenzitě 

hodnocené vlastnosti území s četností výskytu jednou za 10 000 let nebo 

nižší, s výjimkou případů vlastností území, pro které musí být na 

základě použité metody posouzení území k umístění jaderného zařízení 

použity jiné četnosti výskytu vlastnosti území a odpovídající kritéria 

přijatelnosti pro zatížení intenzitou základní vnější projektové události. 
(4) Základní vnější projektové události pro návrh a pro hodnocení 

odolnosti vybraných zařízení a systémů, konstrukcí a komponent s 

vlivem na jadernou bezpečnost nezbytných pro zvládání havarijních 
podmínek a radiační havárie jaderných zařízení s jaderným reaktorem o 

tepelném výkonu vyšším než 50 MW musí 
a) pro stanovení seismické odolnosti vycházet z postulovaného 

špičkového horizontálního zrychlení podloží stavební konstrukce, která 
nese tento systém, konstrukci nebo komponentu, o minimální hodnotě 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

1/10 hodnoty gravitačního zrychlení a 
b) pro stanovení odolnosti proti náhodnému pádu letadla nebo jiného 

objektu vycházet z intenzity účinků pádu takového objektu, jehož 

četnost pádu na plochu, na níž může způsobit základní vnější iniciační 

událost, je vyšší než jednou za 10 000 000 let. 
 

  329/2017 §12 (1) Projektová východiska musí zajistit naplnění principů bezpečného 

využívání jaderné energie pro 
a) základní vnější projektové události a jejich vysoce pravděpodobné 

kombinace s konzervativním přístupem stanovenými předpoklady o 

výchozím stavu jaderného zařízení a možných doprovodných poruchách, 

které nebrání účinnému zásahu bezpečnostních systémů, a 
b) pro vnější projektové události a scénáře spadající pro svou četnost 

výskytu a závažnost do rozšířených projektových podmínek. 
(2) Naplnění požadavku podle odstavce 1 písm. a) v projektu jaderného 

zařízení musí být zajištěno 
a) odolností vybraných zařízení a systémů, konstrukcí a komponent s 
vlivem na jadernou bezpečnost, které nejsou vybraným zařízením, tak, 
aby s rezervou odolaly důsledkům základních vnějších projektových 

událostí a pracovního prostředí, 
b) použitím pasivních funkcí systémů, konstrukcí a komponent k 
zajištění bezpečnostních funkcí, je-li to rozumně proveditelné, 
c) automatickým zásahem bezpečnostních systémů a zásahem dalších 

systémů s vlivem na jadernou bezpečnost na základě zásahů pracovníků 
obsluhy podle vnitřních předpisů v případě následné poruchy vyvolané 

událostí podle odstavce 1 písm. a) a 
d) bez negativního ovlivnění ochrany proti jiným vnitřním událostem 

vyvolaným vnějšími projektovými událostmi. 
(3) Při naplňování požadavku podle odstavce 1 písm. b) musí být v 

projektu jaderného zařízení 
a) zohledněny předvídatelné možnosti dalšího rozvoje a následků vnější 

projektové události, 
b) zohledněn vliv vnější projektové události na 
1. poruchy ze společné příčiny u zálohujících se systémů, konstrukcí a 

komponent, 
2. poruchy více jaderných zařízení nacházejících se na témže území k 

umístění jaderného zařízení, 
3. ohrožení regionální infrastruktury a vnějších dodávek zdrojů a 
4. omezení proveditelnosti ochranných opatření, 
c) zajištěny dostatečné kapacity a prostředky pro zvládání vnější 

projektovou událostí vyvolaných havarijních podmínek a radiačních 

havárií na územích k umístění jaderného zařízení s více jadernými 

zařízeními, u kterých se předpokládá sdílení podpůrných zařízení a 

služeb, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

d) zahrnuty prostředky a postupy pro monitorování výskytu vlastností 

území a podávání výstrahy o nich, 
e) stanoveny intervenční úrovně sledovaných parametrů z monitorování 

vlastností území pro aktivaci preventivních opatření na jaderném 

zařízení a ochranných opatření uvnitř a vně areálu jaderného zařízení a 

pro zahájení prověrek jaderného zařízení po vnější projektové události a 
f) stanovena opatření pro výměnu pracovníků a zajištění dodávek 

potřebných zdrojů při dlouhotrvajících rozvojích událostí. 
(4) Při naplňování požadavku podle odstavce 1 písm. b) projektem 

jaderného zařízení musí být provedeno hodnocení vnějších projektových 

událostí a odpovídajících scénářů spadajících do rozšířených 
projektových podmínek a musí být v projektu jaderného zařízení 

navržena rozumně proveditelná opatření zaměřená na extrémní události. 
(5) Při hodnocení vnějších projektových událostí a scénářů událostí 

podle odstavce 4 musí být provedena analýza 
a) stanovující úrovně závažnosti vnější události, při které nelze zajistit 

plnění základních bezpečnostních funkcí, 
b) prokazující existenci rezervy systémů, konstrukcí a komponent s 
vlivem na jadernou bezpečnost využitelných pro zvládání havarijních 

podmínek až do ztráty jejich odolnosti a funkčnosti, 
c) určující prostředky pro zajištění plnění principů 
d) dokládající splnění požadavků podle odstavce 3 písm. d) až f). 
(6) Na základě výsledků analýzy podle odstavce 5 musí být stanoveny 

postupy pro uplatnění prostředků podle odstavce 5 písm. c).ezpečného 

využívání jaderné energie a 
 

Čl.1 odst.8 (čl.8b 

odst.1 písm.b)) 
b) je předcházeno abnormálnímu provozu a selháním; 21/2017 §15 (1) Jaderné zařízení musí být uváděno do provozu a provozováno pouze 

v režimech stanovených projektem jaderného zařízení. 
(2) Při vzniku odchylky od předepsaného průběhu s negativním vlivem 

na jadernou bezpečnost nebo události s negativním vlivem na jadernou 

bezpečnost v průběhu provádění zkoušek během uvádění do provozu 

jaderného zařízení nebo během jeho provozu musí být jaderné zařízení 

neprodleně uvedeno do bezpečného, stabilizovaného a kontrolovaného 

stavu. 
(3) V případě vzniku stavu podle odstavce 2 lze pokračovat v uvádění do 

provozu jaderného zařízení nebo provozu jaderného zařízení po 
a) provedení analýzy příčin tohoto stavu, 
b) objasnění a odstranění příčin tohoto stavu, 
c) ověření plnění bezpečnostních funkcí a funkční celistvosti všech 

systémů, konstrukcí a komponent, které mohly být dotčeny, a 
d) provedení nápravných opatření k zamezení opakování tohoto stavu. 
(4) Část jaderného zařízení, která je uváděna do provozu nebo 

provozována, musí být od částí, u nichž pokračuje výstavba nebo 

neaktivní zkoušky, oddělena tak, aby montážní práce nebo poruchy a 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                         

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32014L0087.docx      str. 151 z 207   

Celex: 32014L0087 Lhůta pro implementaci 15.08.2017 Úřední věstník                     L 219/42 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 08. 07. 2020 
Název: SMĚRNICE RADY 2014/87/EURATOM ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se 

stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 08. 07. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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Poznámka 

 

havárie na budované části neovlivnily jadernou bezpečnost části 

uváděné do provozu nebo části již provozované. Tato podmínka musí 

být splněna rovněž, jde-li o samostatná jaderná zařízení. 
(5) Po celou dobu uvádění do provozu jaderného zařízení a při jeho 

provozu musí být držitel povolení znalý aktuálního stavu jaderného 

zařízení. 
(6) Procesy a činnosti související s uváděním do provozu jaderného 

zařízení nebo jeho provozem musí být prováděny podle pracovních 

příkazů, vnitřních předpisů a programů uvádění jaderného zařízení do 

provozu. 
(7) Před zahájením činnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti nebo 

činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti musí být 

prověřeno a doloženo Úřadu, že tyto činnosti neohrozí jadernou 

bezpečnost. 
 

  21/2017 §16 odst.3 (3) Po provozní události, kterou by mohla být negativně ovlivněna 

bezpečnostní funkce nebo funkční celistvost systémů, konstrukcí a 

komponent, musí být 
a) zjištěno, zda je potenciálně ovlivněná bezpečnostní funkce systémů, 

konstrukcí a komponent plněna, a 
b) ověřena funkčnost jiných systémů, konstrukcí a komponent 

zajišťujících plnění téže bezpečnostní funkce. 
 

  

  21/2017 §16 odst.4 (4) V případě jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí být při 

překročení bezpečnostního limitu jaderný reaktor neprodleně odstaven. 
 
 

  

  21/2017 §16 odst.5 (5) Uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po odstavení podle 

odstavce 4 je možné až po 
a) odhalení a odstranění příčin, které vedly k překročení bezpečnostního 

limitu, 
b) odstranění následků překročení bezpečnostního limitu a 
c) provedení rozborů k odhalení stavu jaderného zařízení po překročení 

bezpečnostního limitu. 
 

  

  21/2017 §20 (1) Uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru a 

neaktivní vyzkoušení, první fyzikální spouštění a první energetické 

spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem (dále jen "uvádění 

jaderného zařízení do provozu") musí být prováděno tak, že 
a) je stanoven program uvádění jaderného zařízení do provozu a uvádění 

jaderného zařízení do provozu je prováděno v souladu s ním, 
b) každá etapa tvoří ucelený soubor zkoušek, 
c) zkoušky prokáží splnění bezpečnostních kritérií podle programu 

uvádění jaderného zařízení do provozu, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

d) výsledky zkoušek jsou dokumentovány a 
e) následující etapa je zahájena po úspěšném provedení zkoušek 

předcházející etapy. 
(2) Přechod do další etapy uvádění jaderného zařízení do provozu je 

možný po 
a) ukončení veškerých prací a zkoušek předchozí etapy, 
b) splnění všech kritérií úspěšnosti předchozí etapy v souladu s 

dokumentací pro povolovanou činnost, 
c) zajištění připravenosti vybraných zařízení k zahájení etapy, 
d) zajištění připravenosti pracovníků k zahájení etapy, 
e) zajištění existence a správnosti dokumentace pro povolovanou 

činnost, 
f) úspěšném komplexním funkčním ověření jaderného zařízení a 
g) prověření splnění požadavků podle písmen a) až e) a jeho 

zdokumentování. 
(3) V průběhu zkoušek při uvádění jaderného zařízení do provozu je 

zakázáno odpojení prvků ochranného systému jaderného reaktoru, 

pokud zbývající část prvků tohoto systému nezajišťuje spolehlivé plnění 

požadavků právních předpisů a limitů a podmínek. 
(4) Výsledky kontroly připravenosti jaderného zařízení na jednotlivé 

etapy uvádění jaderného zařízení do provozu a na provoz musí být 

shrnuty v souhrnném dokladu o ověření. 
 

  21/2017 §21 (1) Etapa uvádění jaderného zařízení do provozu musí být prováděna 

podle předem vypracovaného etapového programu. 
(2) V rámci etapy uvádění jaderného zařízení do provozu musí být 
a) zkouškami postupně ověřeny 
1. shoda systémů, konstrukcí a komponent s požadavky právních 

předpisů a projektem jaderného zařízení a 
2. projektem jaderného zařízení stanovené režimy a charakteristiky 

jaderného zařízení a 
b) zkoušky podle písmene a) prováděny tak, aby byly vytvářeny 

podmínky pro zkoušky dalších celků a úspěšné komplexní funkční 

ověření jaderného zařízení před zahájením zkušebního provozu. 
(3) Etapový program musí obsahovat 
a) cíl, popis a metodiku provedení prací etapy, 
b) vzájemné časové a logické vazby mezi činnostmi etapy, 
c) požadavky na připravenost technologie a zdrojů na činnosti etapy, 
d) bezpečnostní kritéria a metodiku hodnocení jejich splnění, 
e) popis počátečního a konečného stavu etapy, 
f) popis organizačního a personálního zajištění etapy, 
g) popis způsobu přechodu do další etapy a 
h) seznam dílčích programů pro jednotlivé činnosti. 
(4) Dílčí program pro jednotlivé činnosti musí obsahovat 
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Poznámka 

 

a) cíl, popis a metodiku provádění činnosti, 
b) požadavky na připravenost technologie a zdrojů na činnost, 
c) bezpečnostní kritéria a metodiku hodnocení jejich splnění, 
d) počáteční a konečný stav činnosti a 
e) popis organizačního a personálního zajištění činnosti. 
 

  21/2017 §23 odst.3 (3) Je-li při provozu jaderného zařízení odstaven jaderný reaktor s 

palivovými soubory v aktivní zóně, musí být nepřetržitě kontrolován, 

včetně období zavážení a výměny palivových souborů, zejména z 

hlediska zachování podkritičnosti aktivní zóny a odvodu tepla z aktivní 

zóny. 
 

  

  21/2017 §23 odst.4 (4) Při provozu jaderného zařízení s jaderným reaktorem 
a) musí být držiteli povolení k provozu jaderného zařízení známa 

účinnost 
1. ochranného systému, 
2. výkonných prvků bezpečnostních systémů, 
3. kompenzačních prvků a 
4. absorbátorů neutronů, 
b) musí účinnost výkonných prvků ochranného systému jaderného 

reaktoru s dostatečnou rezervou zajišťovat odstavení jaderného reaktoru 

a jeho udržení v podkritickém stavu a kompenzaci reaktivity aktivní 

zóny, a to po dobu a v míře, které jsou uvažovány v bezpečnostních 

analýzách, 
c) musí být držiteli povolení k provozu jaderného zařízení známa 

maximální zásoba reaktivity aktivní zóny a 
d) nesmí být odpojeny kanály ochranného systému nebo jednotlivé 

výkonné prvky ochranného nebo bezpečnostního systému, pokud 

zbývající počet kanálů ochranného systému nebo výkonných prvků 

ochranného nebo bezpečnostního systému nezajišťuje jadernou 

bezpečnost. 
 

  

  21/2017 §23 odst.5 (5) Při provozu jaderného zařízení musí být 
a) zajištěna trvalá přítomnost a dostupnost úplného a aktualizovaného 

souboru vnitřních předpisů, včetně limitů a podmínek, na řídicích 

pracovištích, 
b) tento provoz pravidelně hodnocen, 
c) prováděn rozbor vzniklé provozní události a navrženo opatření k 

předcházení jejímu opakování a 
d) zpracována zpráva o rozboru vzniklé provozní události a předávána 

Úřadu jednou měsíčně; tato zpráva musí obsahovat zejména 
1. návrh opatření k předcházení vzniklé provozní události a 
2. informaci o stavu plnění opatření podle bodu 1. 
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Poznámka 

 

  329/2017 §4 odst.1 (1) Projekt jaderného zařízení, včetně projektu změny jaderného 

zařízení, musí plnit tyto bezpečnostní cíle: 
a) předcházení havarijním podmínkám, 
b) zmírnění důsledků havarijních podmínek, pokud k nim dojde, 
c) zajištění, že prakticky vyloučenou skutečností jsou 
1. radiační havárie, při které není dostatečný čas pro zavedení 
neodkladných ochranných opatření pro obyvatelstvo (dále jen „časná 
radiační havárie“), a 
2. radiační havárie, která vyžaduje neodkladná ochranná opatření pro 

obyvatelstvo, která nelze omezit místně nebo časově (dále jen „velká 

radiační havárie“), 
d) zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení při nakládání s radioaktivním 

odpadem a při vyřazování z provozu jaderného zařízení, 
e) zohlednění vlivu lidského faktoru na funkci jaderného zařízení a jeho 

jednotlivých systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 
bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení a ovlivňování lidského 
výkonu vlastnostmi jaderného zařízení a 
f) zavedení procesů, které zajišťují, že projekt jaderného zařízení bude 

po celou dobu životního cyklu jaderného zařízení v souladu s aktuálním 
stavem 
1. zkušeností z provozu jaderného zařízení, 
2. mezinárodních zkušeností, 
3. jaderného zařízení z hlediska stárnutí systémů, 
konstrukcí a komponent a 
4. vědy a techniky. 
 

  

Čl.1 odst.8 (čl.8b 

odst.1 písm.c)) 
c) je abnormální provoz zvládnut a jsou odhalena selhání; 21/2017 §5 (1) Při šetření provozní události musí být postupováno tak, aby byly 

odhaleny 
a) příčiny a okolnosti provozní události, 
b) vývoj zhoršování jaderné bezpečnosti při provozu jaderného zařízení 

a 
c) míra snížení bezpečnostních rezerv a ovlivnění úrovní ochrany do 

hloubky. 
(2) Držitel povolení musí v rámci šetření provozní události 
a) zhodnotit význam provozní události z hlediska jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení jaderného zařízení a 

jejích následků, 
b) určit průběh provozní události, včetně stanovení vzniklé odchylky 

nebo selhání, 
c) zhodnotit činnosti pracovníků, a to metodami pro hodnocení vlivu 

PT  
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Poznámka 

 

lidských a organizačních faktorů, 
d) zhodnotit vliv kultury bezpečnosti na provozní událost, 
e) provést rozbor přímých příčin a kořenových příčin provozní události, 
f) odhalit případný negativní trend významný z hlediska jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení a 
g) odhalit případné snížení úrovně bezpečnostních rezerv a zvýšení 

rizika výskytu související provozní události. 
(3) Šetření provozní události musí být prováděno neprodleně. 

Přednostně musí být šetřena významná provozní událost. 
 

  21/2017 §15 (1) Jaderné zařízení musí být uváděno do provozu a provozováno pouze 

v režimech stanovených projektem jaderného zařízení. 
(2) Při vzniku odchylky od předepsaného průběhu s negativním vlivem 

na jadernou bezpečnost nebo události s negativním vlivem na jadernou 

bezpečnost v průběhu provádění zkoušek během uvádění do provozu 

jaderného zařízení nebo během jeho provozu musí být jaderné zařízení 

neprodleně uvedeno do bezpečného, stabilizovaného a kontrolovaného 

stavu. 
(3) V případě vzniku stavu podle odstavce 2 lze pokračovat v uvádění do 

provozu jaderného zařízení nebo provozu jaderného zařízení po 
a) provedení analýzy příčin tohoto stavu, 
b) objasnění a odstranění příčin tohoto stavu, 
c) ověření plnění bezpečnostních funkcí a funkční celistvosti všech 

systémů, konstrukcí a komponent, které mohly být dotčeny, a 
d) provedení nápravných opatření k zamezení opakování tohoto stavu. 
(4) Část jaderného zařízení, která je uváděna do provozu nebo 

provozována, musí být od částí, u nichž pokračuje výstavba nebo 

neaktivní zkoušky, oddělena tak, aby montážní práce nebo poruchy a 

havárie na budované části neovlivnily jadernou bezpečnost části 

uváděné do provozu nebo části již provozované. Tato podmínka musí 

být splněna rovněž, jde-li o samostatná jaderná zařízení. 
(5) Po celou dobu uvádění do provozu jaderného zařízení a při jeho 

provozu musí být držitel povolení znalý aktuálního stavu jaderného 

zařízení. 
(6) Procesy a činnosti související s uváděním do provozu jaderného 

zařízení nebo jeho provozem musí být prováděny podle pracovních 

příkazů, vnitřních předpisů a programů uvádění jaderného zařízení do 
provozu. 
(7) Před zahájením činnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti nebo 

činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti musí být 

prověřeno a doloženo Úřadu, že tyto činnosti neohrozí jadernou 

bezpečnost. 
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Poznámka 

 

  21/2017 §16 odst.3 (3) Po provozní události, kterou by mohla být negativně ovlivněna 

bezpečnostní funkce nebo funkční celistvost systémů, konstrukcí a 

komponent, musí být 
a) zjištěno, zda je potenciálně ovlivněná bezpečnostní funkce systémů, 

konstrukcí a komponent plněna, a 
b) ověřena funkčnost jiných systémů, konstrukcí a komponent 

zajišťujících plnění téže bezpečnostní funkce. 
 

  

  21/2017 §16 odst.4 (4) V případě jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí být při 

překročení bezpečnostního limitu jaderný reaktor neprodleně odstaven. 
 
 

  

  21/2017 §16 odst.5 (5) Uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po odstavení podle 

odstavce 4 je možné až po 
a) odhalení a odstranění příčin, které vedly k překročení bezpečnostního 

limitu, 
b) odstranění následků překročení bezpečnostního limitu a 
c) provedení rozborů k odhalení stavu jaderného zařízení po překročení 

bezpečnostního limitu. 

  

  21/2017 §23 odst.3 (3) Je-li při provozu jaderného zařízení odstaven jaderný reaktor s 

palivovými soubory v aktivní zóně, musí být nepřetržitě kontrolován, 

včetně období zavážení a výměny palivových souborů, zejména z 

hlediska zachování podkritičnosti aktivní zóny a odvodu tepla z aktivní 

zóny. 
 

  

  21/2017 §23 odst.4 (4) Při provozu jaderného zařízení s jaderným reaktorem 
a) musí být držiteli povolení k provozu jaderného zařízení známa 

účinnost 
1. ochranného systému, 
2. výkonných prvků bezpečnostních systémů, 
3. kompenzačních prvků a 
4. absorbátorů neutronů, 
b) musí účinnost výkonných prvků ochranného systému jaderného 

reaktoru s dostatečnou rezervou zajišťovat odstavení jaderného reaktoru 

a jeho udržení v podkritickém stavu a kompenzaci reaktivity aktivní 

zóny, a to po dobu a v míře, které jsou uvažovány v bezpečnostních 

analýzách, 
c) musí být držiteli povolení k provozu jaderného zařízení známa 

maximální zásoba reaktivity aktivní zóny a 
d) nesmí být odpojeny kanály ochranného systému nebo jednotlivé 

výkonné prvky ochranného nebo bezpečnostního systému, pokud 

zbývající počet kanálů ochranného systému nebo výkonných prvků 

ochranného nebo bezpečnostního systému nezajišťuje jadernou 

bezpečnost. 
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  21/2017 §23 odst.5 (5) Při provozu jaderného zařízení musí být 

a) zajištěna trvalá přítomnost a dostupnost úplného a aktualizovaného 

souboru vnitřních předpisů, včetně limitů a podmínek, na řídicích 

pracovištích, 
b) tento provoz pravidelně hodnocen, 
c) prováděn rozbor vzniklé provozní události a navrženo opatření k 

předcházení jejímu opakování a 
d) zpracována zpráva o rozboru vzniklé provozní události a předávána 

Úřadu jednou měsíčně; tato zpráva musí obsahovat zejména 
1. návrh opatření k předcházení vzniklé provozní události a 
2. informaci o stavu plnění opatření podle bodu 1. 
 

  

  329/2017 §4 odst.1 (1) Projekt jaderného zařízení, včetně projektu změny jaderného 

zařízení, musí plnit tyto bezpečnostní cíle: 
a) předcházení havarijním podmínkám, 
b) zmírnění důsledků havarijních podmínek, pokud k nim dojde, 
c) zajištění, že prakticky vyloučenou skutečností jsou 
1. radiační havárie, při které není dostatečný čas pro zavedení 
neodkladných ochranných opatření pro obyvatelstvo (dále jen „časná 
radiační havárie“), a 
2. radiační havárie, která vyžaduje neodkladná ochranná opatření pro 

obyvatelstvo, která nelze omezit místně nebo časově (dále jen „velká 

radiační havárie“), 
d) zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení při nakládání s radioaktivním 

odpadem a při vyřazování z provozu jaderného zařízení, 
e) zohlednění vlivu lidského faktoru na funkci jaderného zařízení a jeho 

jednotlivých systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 
bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení a ovlivňování lidského 
výkonu vlastnostmi jaderného zařízení a 
f) zavedení procesů, které zajišťují, že projekt jaderného zařízení bude 

po celou dobu životního cyklu jaderného zařízení v souladu s aktuálním 
stavem 
1. zkušeností z provozu jaderného zařízení, 
2. mezinárodních zkušeností, 
3. jaderného zařízení z hlediska stárnutí systémů, 
konstrukcí a komponent a 
4. vědy a techniky. 
 

  

Čl.1 odst.8 (čl.8b 

odst.1 písm.d)) 
d) jsou zvládnuty havárie zvažované v projektových východiscích; 21/2017 §15 (1) Jaderné zařízení musí být uváděno do provozu a provozováno pouze 

v režimech stanovených projektem jaderného zařízení. 
PT  
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Poznámka 

 

(2) Při vzniku odchylky od předepsaného průběhu s negativním vlivem 

na jadernou bezpečnost nebo události s negativním vlivem na jadernou 

bezpečnost v průběhu provádění zkoušek během uvádění do provozu 

jaderného zařízení nebo během jeho provozu musí být jaderné zařízení 

neprodleně uvedeno do bezpečného, stabilizovaného a kontrolovaného 

stavu. 
(3) V případě vzniku stavu podle odstavce 2 lze pokračovat v uvádění do 

provozu jaderného zařízení nebo provozu jaderného zařízení po 
a) provedení analýzy příčin tohoto stavu, 
b) objasnění a odstranění příčin tohoto stavu, 
c) ověření plnění bezpečnostních funkcí a funkční celistvosti všech 

systémů, konstrukcí a komponent, které mohly být dotčeny, a 
d) provedení nápravných opatření k zamezení opakování tohoto stavu. 
(4) Část jaderného zařízení, která je uváděna do provozu nebo 

provozována, musí být od částí, u nichž pokračuje výstavba nebo 

neaktivní zkoušky, oddělena tak, aby montážní práce nebo poruchy a 

havárie na budované části neovlivnily jadernou bezpečnost části 

uváděné do provozu nebo části již provozované. Tato podmínka musí 

být splněna rovněž, jde-li o samostatná jaderná zařízení. 
(5) Po celou dobu uvádění do provozu jaderného zařízení a při jeho 

provozu musí být držitel povolení znalý aktuálního stavu jaderného 

zařízení. 
(6) Procesy a činnosti související s uváděním do provozu jaderného 

zařízení nebo jeho provozem musí být prováděny podle pracovních 

příkazů, vnitřních předpisů a programů uvádění jaderného zařízení do 

provozu. 
(7) Před zahájením činnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti nebo 

činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti musí být 

prověřeno a doloženo Úřadu, že tyto činnosti neohrozí jadernou 

bezpečnost. 
 

  21/2017 §16 odst.3 (3) Po provozní události, kterou by mohla být negativně ovlivněna 

bezpečnostní funkce nebo funkční celistvost systémů, konstrukcí a 

komponent, musí být 
a) zjištěno, zda je potenciálně ovlivněná bezpečnostní funkce systémů, 

konstrukcí a komponent plněna, a 
b) ověřena funkčnost jiných systémů, konstrukcí a komponent 

zajišťujících plnění téže bezpečnostní funkce. 
 

  

  21/2017 §16 odst.4 (4) V případě jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí být při 

překročení bezpečnostního limitu jaderný reaktor neprodleně odstaven. 
 
 

  

  21/2017 §16 odst.5 (5) Uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po odstavení podle   
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Poznámka 

 

odstavce 4 je možné až po 
a) odhalení a odstranění příčin, které vedly k překročení bezpečnostního 

limitu, 
b) odstranění následků překročení bezpečnostního limitu a 
c) provedení rozborů k odhalení stavu jaderného zařízení po překročení 

bezpečnostního limitu. 
 

  21/2017 §23 odst.3 (3) Je-li při provozu jaderného zařízení odstaven jaderný reaktor s 

palivovými soubory v aktivní zóně, musí být nepřetržitě kontrolován, 

včetně období zavážení a výměny palivových souborů, zejména z 

hlediska zachování podkritičnosti aktivní zóny a odvodu tepla z aktivní 

zóny. 
 

  

  21/2017 §23 odst.4 (4) Při provozu jaderného zařízení s jaderným reaktorem 
a) musí být držiteli povolení k provozu jaderného zařízení známa 

účinnost 
1. ochranného systému, 
2. výkonných prvků bezpečnostních systémů, 
3. kompenzačních prvků a 
4. absorbátorů neutronů, 
b) musí účinnost výkonných prvků ochranného systému jaderného 

reaktoru s dostatečnou rezervou zajišťovat odstavení jaderného reaktoru 

a jeho udržení v podkritickém stavu a kompenzaci reaktivity aktivní 

zóny, a to po dobu a v míře, které jsou uvažovány v bezpečnostních 

analýzách, 
c) musí být držiteli povolení k provozu jaderného zařízení známa 

maximální zásoba reaktivity aktivní zóny a 
d) nesmí být odpojeny kanály ochranného systému nebo jednotlivé 

výkonné prvky ochranného nebo bezpečnostního systému, pokud 

zbývající počet kanálů ochranného systému nebo výkonných prvků 

ochranného nebo bezpečnostního systému nezajišťuje jadernou 

bezpečnost. 
 

  

  21/2017 §23 odst.5 (5) Při provozu jaderného zařízení musí být 
a) zajištěna trvalá přítomnost a dostupnost úplného a aktualizovaného 

souboru vnitřních předpisů, včetně limitů a podmínek, na řídicích 

pracovištích, 
b) tento provoz pravidelně hodnocen, 
c) prováděn rozbor vzniklé provozní události a navrženo opatření k 

předcházení jejímu opakování a 
d) zpracována zpráva o rozboru vzniklé provozní události a předávána 

Úřadu jednou měsíčně; tato zpráva musí obsahovat zejména 
1. návrh opatření k předcházení vzniklé provozní události a 
2. informaci o stavu plnění opatření podle bodu 1. 
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  21/2017 §26 (1) V procesech a činnostech k zabránění rozvoji havarijních podmínek 

na jaderném zařízení a ke zmírnění jejich následků (dále jen "systém 

zvládání havárií") musí být 
a) stanoveny cíle a zavedeny strategie pro zvládání havarijních 

podmínek, které vycházejí z hodnocení bezpečnosti a z požadavků na 

projekt jaderného zařízení, 
b) zaveden soubor opatření pro zvládání havarijních podmínek v souladu 

s cíli a strategiemi pro zvládání havarijních podmínek, který musí 

zahrnovat 
1. technická opatření pro zvládání havarijních podmínek, včetně 

prostředků k získávání a předávání informací o stavu jaderného zařízení, 

a 
2. organizační opatření pro zvládání havarijních podmínek, 
c) vytvořen a udržován soubor dokumentace pro zvládání havarijních 

podmínek, 
d) pracovníci zajišťující zvládání havarijních podmínek školeni a 

prováděn jejich výcvik ve zvládání havarijních podmínek a 
e) prováděny analýzy pro vývoj strategií pro zvládání havarijních 

podmínek a výsledky těchto analýz používány pro tento vývoj. 
(2) Systém zvládání havárií musí 
a) umožnit zvládnutí havarijních podmínek na jaderném zařízení 

iniciovaných ve všech stavech jaderného zařízení, 
b) umožnit zvládnutí havarijních podmínek, které nastanou na všech 

jaderných zařízeních nalézajících se na stejném území k umístění 

jaderného zařízení současně, 
c) umožnit zvládnutí havarijních podmínek, při kterých dochází k 

současnému ovlivnění jaderného reaktoru a bazénu skladování 

ozářeného jaderného paliva, 
d) zahrnovat pravidla vzájemné podpory mezi jadernými zařízeními s 

jaderným reaktorem nalézajícími se na stejném území k umístění 

jaderného zařízení pro případ vzniku havarijních podmínek na jednom z 

nich tak, aby nebyla ohrožena jaderná bezpečnost jaderného zařízení 

plnícího podporující funkci, 
e) zahrnovat účinnou vazbu na nakládání s radioaktivním odpadem nebo 

nápravu stavu po radiační havárii pro území zasažené radiační havárií 

nebo pro jeho část tak, aby byly zmírněny následky havarijních 

podmínek, a 
f) zohledňovat 
1. předpokládané podmínky prostředí zahrnující rozsáhlé poškození 

vnější nebo vnitřní infrastruktury a očekávané ztížené podmínky, včetně 

radiačních, které mohou nastat při havarijních podmínkách, 
2. iniciační události nebo jevy, které mohou havarijní podmínky 

způsobit, a 
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Poznámka 

 

3. lidské zdroje a vliv lidského faktoru na zvládání havarijních 

podmínek. 
 

  21/2017 §27 odst.1 (1) Soubor dokumentace pro zvládání havarijních podmínek musí 

obsahovat 
a) havarijní předpisy, 
b) návody pro zvládání těžkých havárií a 
c) jinou dokumentaci pro zvládání havárií, zejména 
1. dokumentaci pro zvládání rozsáhlého poškození území k umístění 

jaderného zařízení a 
2. postupy pro použití alternativních prostředků pro zvládání havarijních 

podmínek. 
 

  

  21/2017 §28 odst.1 (1) Havarijní předpisy musí 
a) stanovit pravidla pro zvládání základních projektových nehod a 

instrukce pro obnovu bezpečného stavu jaderného zařízení, 
b) stanovit pravidla pro zvládání rozšířených projektových podmínek 

kromě těžkých havárií a instrukce pro obnovení plnění bezpečnostních 

funkcí nebo nahrazení jejich ztráty, 
c) zajistit předcházení vzniku těžké havárie, 
d) umožnit pracovníkům reagovat na vzniklou událost bez její přesné 

identifikace jen na základě příznaků, jimiž jsou hodnoty bezpečnostních 

parametrů a stavů základních bezpečnostních funkcí, 
e) být založeny na realistických a pro jaderné zařízení specifických 

analýzách provedených pro tento účel, 
f) umožnit pracovníkům bez prodlení rozpoznat havarijní podmínky, pro 

které jsou určeny, a 
g) obsahovat vstupní podmínky pro uplatnění postupu odpovídajícího 

vzniklé události a výstupní podmínky pro opuštění tohoto postupu. 
 
 

  

  21/2017 §28 odst.2 (2) Návody pro zvládání těžkých havárií musí 
a) umožnit reagovat na vzniklou událost bez její přesné identifikace jen 
na základě příznaků, jimiž jsou hodnoty bezpečnostních parametrů 

určujících stav fyzických ochranných bariér, 
b) zajistit omezení rozvoje a zmírnění následků těžké havárie a 
c) stanovit strategie pro zvládnutí havarijních stavů a fyzikálně 
identifikovatelných mechanismů ohrožujících fyzické bezpečnostní 

bariéry, které byly určeny při analýzách těžkých havárií, bez ohledu na 

jejich pravděpodobnost. 
 

  

  329/2017 §4 odst.1 (1) Projekt jaderného zařízení, včetně projektu změny jaderného 

zařízení, musí plnit tyto bezpečnostní cíle: 
a) předcházení havarijním podmínkám, 
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b) zmírnění důsledků havarijních podmínek, pokud k nim dojde, 
c) zajištění, že prakticky vyloučenou skutečností jsou 
1. radiační havárie, při které není dostatečný čas pro zavedení 
neodkladných ochranných opatření pro obyvatelstvo (dále jen „časná 
radiační havárie“), a 
2. radiační havárie, která vyžaduje neodkladná ochranná opatření pro 

obyvatelstvo, která nelze omezit místně nebo časově (dále jen „velká 

radiační havárie“), 
d) zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení při nakládání s radioaktivním 

odpadem a při vyřazování z provozu jaderného zařízení, 
e) zohlednění vlivu lidského faktoru na funkci jaderného zařízení a jeho 

jednotlivých systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 
bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení a ovlivňování lidského 
výkonu vlastnostmi jaderného zařízení a 
f) zavedení procesů, které zajišťují, že projekt jaderného zařízení bude 

po celou dobu životního cyklu jaderného zařízení v souladu s aktuálním 
stavem 
1. zkušeností z provozu jaderného zařízení, 
2. mezinárodních zkušeností, 
3. jaderného zařízení z hlediska stárnutí systémů, 
konstrukcí a komponent a 
4. vědy a techniky. 
 

Čl.1 odst.8 (čl.8b 

odst.1 písm.e)) 
e) jsou zvládány závažné situace, včetně předcházení rozvoji havárie a 

zmírnění důsledků těžkých havárií; 
329/2017 §4 odst.1 (1) Projekt jaderného zařízení, včetně projektu změny jaderného 

zařízení, musí plnit tyto bezpečnostní cíle: 
a) předcházení havarijním podmínkám, 
b) zmírnění důsledků havarijních podmínek, pokud k nim dojde, 
c) zajištění, že prakticky vyloučenou skutečností jsou 
1. radiační havárie, při které není dostatečný čas pro zavedení 
neodkladných ochranných opatření pro obyvatelstvo (dále jen „časná 
radiační havárie“), a 
2. radiační havárie, která vyžaduje neodkladná ochranná opatření pro 

obyvatelstvo, která nelze omezit místně nebo časově (dále jen „velká 

radiační havárie“), 
d) zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení při nakládání s radioaktivním 

odpadem a při vyřazování z provozu jaderného zařízení, 
e) zohlednění vlivu lidského faktoru na funkci jaderného zařízení a jeho 

jednotlivých systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 
bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání 

PT  
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Poznámka 

 

radiační mimořádné události a zabezpečení a ovlivňování lidského 
výkonu vlastnostmi jaderného zařízení a 
f) zavedení procesů, které zajišťují, že projekt jaderného zařízení bude 

po celou dobu životního cyklu jaderného zařízení v souladu s aktuálním 
stavem 
1. zkušeností z provozu jaderného zařízení, 
2. mezinárodních zkušeností, 
3. jaderného zařízení z hlediska stárnutí systémů, 
konstrukcí a komponent a 
4. vědy a techniky. 
 

  21/2017 §15 (1) Jaderné zařízení musí být uváděno do provozu a provozováno pouze 

v režimech stanovených projektem jaderného zařízení. 
(2) Při vzniku odchylky od předepsaného průběhu s negativním vlivem 

na jadernou bezpečnost nebo události s negativním vlivem na jadernou 

bezpečnost v průběhu provádění zkoušek během uvádění do provozu 

jaderného zařízení nebo během jeho provozu musí být jaderné zařízení 

neprodleně uvedeno do bezpečného, stabilizovaného a kontrolovaného 

stavu. 
(3) V případě vzniku stavu podle odstavce 2 lze pokračovat v uvádění do 

provozu jaderného zařízení nebo provozu jaderného zařízení po 
a) provedení analýzy příčin tohoto stavu, 
b) objasnění a odstranění příčin tohoto stavu, 
c) ověření plnění bezpečnostních funkcí a funkční celistvosti všech 

systémů, konstrukcí a komponent, které mohly být dotčeny, a 
d) provedení nápravných opatření k zamezení opakování tohoto stavu. 
(4) Část jaderného zařízení, která je uváděna do provozu nebo 

provozována, musí být od částí, u nichž pokračuje výstavba nebo 

neaktivní zkoušky, oddělena tak, aby montážní práce nebo poruchy a 

havárie na budované části neovlivnily jadernou bezpečnost části 

uváděné do provozu nebo části již provozované. Tato podmínka musí 

být splněna rovněž, jde-li o samostatná jaderná zařízení. 
(5) Po celou dobu uvádění do provozu jaderného zařízení a při jeho 

provozu musí být držitel povolení znalý aktuálního stavu jaderného 

zařízení. 
(6) Procesy a činnosti související s uváděním do provozu jaderného 

zařízení nebo jeho provozem musí být prováděny podle pracovních 

příkazů, vnitřních předpisů a programů uvádění jaderného zařízení do 

provozu. 
(7) Před zahájením činnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti nebo 

činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti musí být 

prověřeno a doloženo Úřadu, že tyto činnosti neohrozí jadernou 

bezpečnost. 
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  21/2017 §16 odst.3 (3) Po provozní události, kterou by mohla být negativně ovlivněna 

bezpečnostní funkce nebo funkční celistvost systémů, konstrukcí a 

komponent, musí být 
a) zjištěno, zda je potenciálně ovlivněná bezpečnostní funkce systémů, 

konstrukcí a komponent plněna, a 
b) ověřena funkčnost jiných systémů, konstrukcí a komponent 

zajišťujících plnění téže bezpečnostní funkce. 
 

  

  21/2017 §16 odst.4 (4) V případě jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí být při 

překročení bezpečnostního limitu jaderný reaktor neprodleně odstaven. 
 
 

  

  21/2017 §16 odst.5 (5) Uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po odstavení podle 

odstavce 4 je možné až po 
a) odhalení a odstranění příčin, které vedly k překročení bezpečnostního 

limitu, 
b) odstranění následků překročení bezpečnostního limitu a 
c) provedení rozborů k odhalení stavu jaderného zařízení po překročení 

bezpečnostního limitu. 
 

  

  21/2017 §23 odst.3 (3) Je-li při provozu jaderného zařízení odstaven jaderný reaktor s 

palivovými soubory v aktivní zóně, musí být nepřetržitě kontrolován, 

včetně období zavážení a výměny palivových souborů, zejména z 

hlediska zachování podkritičnosti aktivní zóny a odvodu tepla z aktivní 

zóny. 
 

  

  21/2017 §23 odst.4 (4) Při provozu jaderného zařízení s jaderným reaktorem 
a) musí být držiteli povolení k provozu jaderného zařízení známa 

účinnost 
1. ochranného systému, 
2. výkonných prvků bezpečnostních systémů, 
3. kompenzačních prvků a 
4. absorbátorů neutronů, 
b) musí účinnost výkonných prvků ochranného systému jaderného 

reaktoru s dostatečnou rezervou zajišťovat odstavení jaderného reaktoru 

a jeho udržení v podkritickém stavu a kompenzaci reaktivity aktivní 

zóny, a to po dobu a v míře, které jsou uvažovány v bezpečnostních 

analýzách, 
c) musí být držiteli povolení k provozu jaderného zařízení známa 

maximální zásoba reaktivity aktivní zóny a 
d) nesmí být odpojeny kanály ochranného systému nebo jednotlivé 

výkonné prvky ochranného nebo bezpečnostního systému, pokud 

zbývající počet kanálů ochranného systému nebo výkonných prvků 

ochranného nebo bezpečnostního systému nezajišťuje jadernou 
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bezpečnost. 
 

  21/2017 §23 odst.5 (5) Při provozu jaderného zařízení musí být 
a) zajištěna trvalá přítomnost a dostupnost úplného a aktualizovaného 

souboru vnitřních předpisů, včetně limitů a podmínek, na řídicích 

pracovištích, 
b) tento provoz pravidelně hodnocen, 
c) prováděn rozbor vzniklé provozní události a navrženo opatření k 

předcházení jejímu opakování a 
d) zpracována zpráva o rozboru vzniklé provozní události a předávána 

Úřadu jednou měsíčně; tato zpráva musí obsahovat zejména 
1. návrh opatření k předcházení vzniklé provozní události a 
2. informaci o stavu plnění opatření podle bodu 1. 
 

  

  21/2017 §26 (1) V procesech a činnostech k zabránění rozvoji havarijních podmínek 

na jaderném zařízení a ke zmírnění jejich následků (dále jen "systém 

zvládání havárií") musí být 
a) stanoveny cíle a zavedeny strategie pro zvládání havarijních 

podmínek, které vycházejí z hodnocení bezpečnosti a z požadavků na 

projekt jaderného zařízení, 
b) zaveden soubor opatření pro zvládání havarijních podmínek v souladu 

s cíli a strategiemi pro zvládání havarijních podmínek, který musí 

zahrnovat 
1. technická opatření pro zvládání havarijních podmínek, včetně 

prostředků k získávání a předávání informací o stavu jaderného zařízení, 

a 
2. organizační opatření pro zvládání havarijních podmínek, 
c) vytvořen a udržován soubor dokumentace pro zvládání havarijních 

podmínek, 
d) pracovníci zajišťující zvládání havarijních podmínek školeni a 

prováděn jejich výcvik ve zvládání havarijních podmínek a 
e) prováděny analýzy pro vývoj strategií pro zvládání havarijních 

podmínek a výsledky těchto analýz používány pro tento vývoj. 
(2) Systém zvládání havárií musí 
a) umožnit zvládnutí havarijních podmínek na jaderném zařízení 

iniciovaných ve všech stavech jaderného zařízení, 
b) umožnit zvládnutí havarijních podmínek, které nastanou na všech 

jaderných zařízeních nalézajících se na stejném území k umístění 

jaderného zařízení současně, 
c) umožnit zvládnutí havarijních podmínek, při kterých dochází k 

současnému ovlivnění jaderného reaktoru a bazénu skladování 

ozářeného jaderného paliva, 
d) zahrnovat pravidla vzájemné podpory mezi jadernými zařízeními s 

jaderným reaktorem nalézajícími se na stejném území k umístění 
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jaderného zařízení pro případ vzniku havarijních podmínek na jednom z 

nich tak, aby nebyla ohrožena jaderná bezpečnost jaderného zařízení 

plnícího podporující funkci, 
e) zahrnovat účinnou vazbu na nakládání s radioaktivním odpadem nebo 

nápravu stavu po radiační havárii pro území zasažené radiační havárií 

nebo pro jeho část tak, aby byly zmírněny následky havarijních 

podmínek, a 
f) zohledňovat 
1. předpokládané podmínky prostředí zahrnující rozsáhlé poškození 

vnější nebo vnitřní infrastruktury a očekávané ztížené podmínky, včetně 

radiačních, které mohou nastat při havarijních podmínkách, 
2. iniciační události nebo jevy, které mohou havarijní podmínky 

způsobit, a 
3. lidské zdroje a vliv lidského faktoru na zvládání havarijních 

podmínek. 
 

  21/2017 §27 odst.1 (1) Soubor dokumentace pro zvládání havarijních podmínek musí 

obsahovat 
a) havarijní předpisy, 
b) návody pro zvládání těžkých havárií a 
c) jinou dokumentaci pro zvládání havárií, zejména 
1. dokumentaci pro zvládání rozsáhlého poškození území k umístění 

jaderného zařízení a 
2. postupy pro použití alternativních prostředků pro zvládání havarijních 

podmínek. 
 

  

  21/2017 §28 odst.1 (1) Havarijní předpisy musí 
a) stanovit pravidla pro zvládání základních projektových nehod a 

instrukce pro obnovu bezpečného stavu jaderného zařízení, 
b) stanovit pravidla pro zvládání rozšířených projektových podmínek 

kromě těžkých havárií a instrukce pro obnovení plnění bezpečnostních 

funkcí nebo nahrazení jejich ztráty, 
c) zajistit předcházení vzniku těžké havárie, 
d) umožnit pracovníkům reagovat na vzniklou událost bez její přesné 

identifikace jen na základě příznaků, jimiž jsou hodnoty bezpečnostních 

parametrů a stavů základních bezpečnostních funkcí, 
e) být založeny na realistických a pro jaderné zařízení specifických 

analýzách provedených pro tento účel, 
f) umožnit pracovníkům bez prodlení rozpoznat havarijní podmínky, pro 

které jsou určeny, a 
g) obsahovat vstupní podmínky pro uplatnění postupu odpovídajícího 

vzniklé události a výstupní podmínky pro opuštění tohoto postupu. 
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  21/2017 §28 odst.2 (2) Návody pro zvládání těžkých havárií musí 
a) umožnit reagovat na vzniklou událost bez její přesné identifikace jen 
na základě příznaků, jimiž jsou hodnoty bezpečnostních parametrů 

určujících stav fyzických ochranných bariér, 
b) zajistit omezení rozvoje a zmírnění následků těžké havárie a 
c) stanovit strategie pro zvládnutí havarijních stavů a fyzikálně 
identifikovatelných mechanismů ohrožujících fyzické bezpečnostní 

bariéry, které byly určeny při analýzách těžkých havárií, bez ohledu na 

jejich pravděpodobnost. 

  

Čl.1 odst.8 (čl.8b 

odst.1 písm.f)) 
f) jsou vytvořeny organizační struktury podle čl. 8d odst. 1. 408/2016 §5 odst.3 

písm.f) 
(5) V systému řízení musí být 
f) v rámci organizační struktury stanoven způsob řízení a jednotlivé 

úrovně řízení, 
 

PT  

Čl.1 odst.8 (čl.8b 

odst.2 písm.a)) 
2.   V zájmu dosažení jaderněbezpečnostního cíle stanoveného v článku 

8a členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby příslušný 

dozorný orgán a držitel povolení přijali opatření na podporu a zlepšení 

účinné kultury jaderné bezpečnosti. Tato opatření zahrnují zejména: 
 
a) systémy řízení, ve kterých má jaderná bezpečnost náležitou prioritu a 

které podporují na všech pracovních a vedoucích úrovních možnost 

vyjadřovat se k účinnému provádění příslušných bezpečnostních zásad a 

postupů a včas hlásit bezpečnostní otázky, v souladu s čl. 6 písm. d); 

263/2016 
 

§30 (1) Osoba podle § 29 odst. 1 je v rámci systému řízení povinna stanovit 

požadavky na výběr a kvalifikaci dodavatele výrobku nebo služby a řídit 

a sledovat dodávky výrobků nebo služeb. 
(2) Dodavatelem výrobku nebo služby osobě podle § 29 odst. 1 může 

být jen osoba, která má zaveden a udržován systém řízení v souladu s 

požadavky tohoto zákona nebo jiným způsobem, který zajišťuje kvalitu 

procesů a činností a jejich výstupů v míře srovnatelné s požadavky 

tohoto zákona. 
(3) Procesy a činnosti dodavatele výrobku nebo služby musí mít úroveň 

kvality obdobnou procesům a činnostem osoby podle § 29 odst. 1. 

Výstup z procesu a činnosti dodavatele výrobku nebo služby může být 

osobou podle § 29 odst. 1 použit jen v případě, pokud je ve shodě s 

požadavky kladenými na něj technickou specifikací. 
(4) Osoba podle § 29 odst. 1 je v rámci systému řízení povinna 

pravidelně hodnotit systém řízení dodavatele, včetně procesů a činností a 

jejich výstupů, a jeho účinnost z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 
(5) Osoba podle § 29 odst. 1 je v rámci systému řízení povinna s 

dodavatelem výrobku nebo služby sjednat 
a) rozsah a způsob komunikace s dodavatelem výrobku nebo služby, 
b) opatření pro dohled nad dodavatelem výrobku nebo služby, 
c) požadavky na systém řízení dodavatele, včetně požadavků na procesy 

a činnosti, a jeho účinnost z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
d) požadavky na kvalifikaci pracovníků provádějících procesy a činnosti 

v systému řízení dodavatele, 
e) požadavky na pravidelné hodnocení systému řízení dodavatele, včetně 

procesů a činností a jejich výstupů, a jeho účinnosti z hlediska zajištění 

jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 

PT  
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monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení, 
f) způsob nakládání s výsledky hodnocení procesů a činností a jejich 

výstupů v systému řízení dodavatele a 
g) rozsah a způsob posouzení, zda dodávané výrobky nebo služby 

splňují ujednané požadavky. 
(6) Procesy a činnosti musí provádět pracovníci s kvalifikací 

odpovídající druhu a významu jimi prováděného procesu a činnosti tak, 

aby byla zajištěna jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická 

bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 

události a zabezpečení. 
(7) Osoba podle § 29 odst. 1 je povinna zavést systém řízení tak, aby 

jeho prostřednictvím byly trvale rozvíjeny a pravidelně hodnoceny 

vlastnosti a postoje osob vykonávajících činnosti související s 

využíváním jaderné energie a činnosti v rámci expozičních situací a 

vlastnosti a postoje jejich pracovníků zajišťující jaderné bezpečnosti, 

radiační ochraně, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení pozornost 

odpovídající jejich významu (dále jen "kultura bezpečnosti"). 
(8) Požadavky podle odstavců 1 až 5 se nevztahují na držitele povolení, 

který provozuje pracoviště nejvýše III. kategorie, provádí vyřazování z 

provozu takového pracoviště nebo provádí rekonstrukce nebo jiné 

změny ovlivňující jeho radiační ochranu. 
(9) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) způsob zajištění kvalifikace pracovníků provádějících procesy a 

činnosti, 
b) rozsah a způsob zajištění trvalého rozvíjení a pravidelného hodnocení 

kultury bezpečnosti. 
 

  263/2016 §29 (1) K zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 

ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení musí být zaveden a udržován 

systém řízení 
a) držitelem povolení podle 
1. § 9 odst. 1, 
2. § 9 odst. 2 písm. a) až d), 
3. § 9 odst. 2 písm. f) bodu 7, provozuje-li pracoviště III. kategorie, 
4. § 9 odst. 3 a 4, 
5. § 9 odst. 6 písm. a), provádí-li odbornou přípravu a další odbornou 

přípravu vybraných pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité 

z hlediska jaderné bezpečnosti, 
b) osobou projektující jaderné zařízení, 
c) osobou, která navrhuje nebo vyrábí vybrané zařízení nebo provádí 

jeho změnu, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

d) osobou, která připravuje, řídí a provádí výstavbu staveb a 

technologických celků, jež jsou součástí jaderného zařízení, 
e) osobou provádějící hodnocení bezpečnosti podle § 48 a 
f) osobou provádějící posouzení území k umístění jaderného zařízení 

podle § 47. 
(2) Odstupňovaný přístup při zavádění a udržování systému řízení musí 

odpovídat 
a) složitosti procesů a činností, které ovlivňují jadernou bezpečnost, 

radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení (dále jen "procesy a 

činnosti"), jejich vstupů a výstupů a jejich významu z hlediska jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
b) možným následkům neshody vykonávaných procesů a činností s 

dokumentovanými požadavky (dále jen "neshoda") a jejímu vlivu na 
jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, 

zabezpečení a kvalitu výstupu z procesů a činností a 
c) potřebnosti a přiměřenosti zdrojů pro procesy a činnosti, jejich vstupů 

a výstupů. 
(3) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna 
a) určit procesy a činnosti včetně procesů, u nichž nelze v plném rozsahu 

ověřit soulad jejich výstupu s požadavky na něj (dále jen "zvláštní 

procesy"), 
b) plánovaně řídit a provádět procesy a činnosti tak, aby účinně 

přispívaly k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
c) dokumentovat systém řízení včetně procesů a činností a postupovat 

podle dokumentace systému řízení, 
d) určit organizační strukturu a vzájemné vztahy mezi organizačními 

jednotkami, pracovníky a jinými osobami, 
e) stanovit vnitřní orgány nebo pracovníky, kteří mají obecnou 
povinnost zajistit zavedení a udržování systému řízení, 
f) stanovit práva a povinnosti pracovníků a způsob komunikace mezi 

nimi tak, aby účinně přispívaly k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
g) plánovat zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 

ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení a toto plánování 

dokumentovat, 
h) provádět změny systému řízení způsobem zajišťujícím integritu všech 

oblastí systému řízení, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

i) posuzovat účinnost systému řízení včetně procesů a činností a jejich 

změn a 
j) integrovat všechny požadavky, které mohou sloužit k zajišťování a 

zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení. 
(4) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna zajistit 
řízení neshody, kterým je soubor opatření k 
a) předcházení neshodě, 
b) odhalování neshody, 
c) neprodlené nápravě neshody a 
d) předcházení opakování neshody. 
(5) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna zajistit a 

využívat personální, technické, materiálové a finanční zdroje, včetně 

vhodného pracovního prostředí, které jsou nezbytné k zajišťování a 

zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení. 
(6) Osoba podle odstavce 1 je v rámci systému řízení povinna hledat 

možnosti jeho zlepšování a na základě takto nalezených možností 

systém řízení změnit opatřením, jehož průběh musí naplánovat, sledovat 

a dokumentovat a po provedení opatření ověřit jeho účinnost. 
(7) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) požadavky na zavedení, udržování a zlepšování systému řízení, 
b) obsah dokumentace systému řízení a způsob jejího vedení, 
c) pravidla provádění a řízení procesů a činností včetně zvláštních 
procesů, 
d) způsob plánování v systému řízení a rozsah a způsob provedení 

dokumentace tohoto plánování, 
e) postup provádění změn systému řízení, 
f) pravidla posuzování účinnosti systému řízení včetně procesů a 

činností a jejich změn, 
g) postupy řízení neshody. 
 

  408/2016 §3  (1) Systém řízení musí být zaveden, udržován a zlepšován tak, aby 
a) bylo účinným způsobem dosahováno cíle, který směřuje k zajišťování 

a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení, (dále jen "cíl systému řízení") a 
b) byly plněny všechny požadavky, které mohou sloužit k zajišťování a 

zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení, (dále jen "integrovaný požadavek"). 
(2) Osoba zavádějící systém řízení musí při rozhodování přednostně 
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Poznámka 

 

dbát o dosahování cíle systému řízení. 
(3) Procesy a činnosti v systému řízení musí být zavedeny tak, aby 

zajišťovaly dosahování cíle systému řízení a plnění integrovaných 

požadavků. 
(4) Procesy a činnosti v systému řízení musí být prováděny plánovaně a 

systematicky. 
(5) V systému řízení musí být 
a) vytvořeny podmínky pro udržování, zlepšování a hodnocení systému 

řízení, včetně jeho změn, 
b) zavedena opatření k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
c) zavedena opatření k zajišťování shody činností prováděných osobou 

zavádějící systém řízení s požadavky právních předpisů, 
d) integrované požadavky plněny ve vzájemném souladu tak, aby 

jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická bezpečnost, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení byly trvale zajištěny, 
e) integrované požadavky vzájemně spojeny tak, aby jaderná 

bezpečnost, radiační ochrana, technická bezpečnost, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 

byly trvale zajištěny, 
f) v rámci organizační struktury stanoven způsob řízení a jednotlivé 

úrovně řízení, 
g) rozvíjena a udržována schopnost vedení pracovníků k zajišťování a 

zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení (dále jen "schopnost vedení") u 

pracovníka pověřeného řízením nebo se schopností vedení (dále jen 

"vůdčí pracovník") a 
h) schopnost vedení rozvíjena a udržována na všech úrovních řízení tak, 

aby mohla být účinně uplatňována při dosahování cíle systému řízení a 

rozvíjení a hodnocení kultury bezpečnosti. 
 

  408/2016 §4 odst.2 

písm.b) bod 

3 

(2) Procesy a činnosti musí 
b) mít určeny související procesy a činnosti a vzájemné rozhraní se 

souvisejícími procesy a činnostmi tak, aby jaderná bezpečnost, radiační 

ochrana, technická bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení byly trvale zajištěny; 

součástí rozhraní mezi procesy a činnostmi musí být 
3. vzájemné vztahy osob provádějících a řídících související procesy a 

činnosti, 
 

  

  408/2016 §4 odst.2 (2) Procesy a činnosti musí   
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Poznámka 

 

písm.e) bod 

4 
e) být prováděny za těchto podmínek: 
4. vzájemné vztahy osob provádějících a řídících procesy a činnosti 

musí být nastaveny tak, aby bylo dosaženo cíle systému řízení a byly 

plněny integrované požadavky, 
 

  408/2016 §6 odst.1 

písm.b) 
(1) Při plánování v systému řízení musí být 
b) plán systému řízení znám každému pracovníkovi provádějícímu 

činnost k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 

ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení, 
 

  

  408/2016 §13 (1) K trvalému rozvíjení kultury bezpečnosti v systému řízení osoby 

zavádějící systém řízení musí být 
a) zajištěna srozumitelnost hlavních principů kultury bezpečnosti pro 

vůdčí pracovníky a pracovníky, kteří provádějí procesy a činnosti, a 

jejich informovanost o nich, 
b) zajištěno vyhledávání informací o dosahování cíle systému řízení 

osobou zavádějící systém řízení vůdčím pracovníkem a jejich sdílení s 

jinými pracovníky osoby zavádějící systém řízení, 
c) vytvářeny podmínky pro informování vůdčího pracovníka o způsobu 

dosahování cíle systému řízení osobou zavádějící systém řízení 

pracovníky této osoby, 
d) zajištěna připravenost pracovníka osoby zavádějící systém řízení k 

činnosti nutné k dosahování cíle systému řízení, 
e) pracovník osoby zavádějící systém řízení veden vůdčím pracovníkem 

k vyhledávání příležitostí ke zlepšování systému řízení a procesů a 

činností a vytvářeny podmínky k tomuto vyhledávání a 
f) posouzena přiměřenost, vhodnost a účinnost zdrojů přiměřeně podle § 

8 až 10. 
(2) Osoba zavádějící systém řízení musí zajistit, aby vůdčí pracovník 

přispíval k neustálému zlepšování a rozvíjení kultury bezpečnosti a 

prováděl pravidelné vlastní hodnocení kultury bezpečnosti podle 

procesní role, kterou zastává. 
(3) Pravidelné hodnocení kultury bezpečnosti musí být prováděno 

nejméně jednou ročně a výsledek hodnocení kultury bezpečnosti a 

přijatá opatření musí být dokumentovány. 
(4) Výsledek hodnocení kultury bezpečnosti musí být oznamován 

každému pracovníkovi osoby zavádějící systém řízení a jejího 
dodavatele výrobku nebo služby. 

  

  2/1969 ve 
znění 
118/1983 
70/2006 

§20 Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy uvedené v části první 

(dále jen "ministerstva") plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v 

zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech a úkoly 

vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních 

integračních seskupeních a mezinárodních organizacích, pokud jsou pro 
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Českou republiku závazné. 
  2/1969 

ve znění 
272/1996 

§22 Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své 

působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení 

aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví a 

řešení stěžejních otázek, které předkládají vládě České republiky. O 

návrzích závažných opatření přiměřeným způsobem informují veřejnost. 

  

Čl.1 odst.8 (čl.8b 

odst.2 písm.b)) 
b) opatření držitele povolení pro zaznamenávání, hodnocení a 

dokumentaci vlastních a cizích bezpečnostně významných provozních 

zkušeností; 

263/2016 
 

§49 písm.i) 
 
 
 
 
 

(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 

energie je povinen 
i) dokumentovat úkony v rámci systému zpětné vazby a tuto 

dokumentaci uchovávat během životního cyklu jaderného zařízení, 

PT  

  263/2016 §49 písm.j) (1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 

energie je povinen 
j) provádět šetření provozní události, oznamovat provozní událost Úřadu 

a přijímat opatření k předcházení provozní události a k nápravě stavu po 

ní, 
 

  

  263/2016 §5 odst.7 Každý, kdo využívá jadernou energii, je povinen při zajišťování jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 

provádět sběr, třídění, analýzu, dokumentování a využívání zkušeností a 

bezpečnostně významných informací systémem zpětné vazby a 

zohlednit význam vzájemného působení pracovníků, zařízení a 

organizačního uspořádání. 
 

  

  263/2016 §25 odst.1 

písm.f) 
(1) Držitel povolení a registrant jsou povinni 
f) sledovat, měřit, hodnotit, ověřovat a zaznamenávat veličiny a 

skutečnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 

technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení a informace o nich uchovávat a 

předávat Úřadu, účastnit se porovnávacích měření pořádaných Úřadem a 

přijmout opatření k nápravě, není-li účast v porovnávacím měření 

úspěšná, 

  

  408/2016 §4 odst.2 

písm.d) 
(2) Procesy a činnosti musí 
d) být dokumentovány podle § 14 písm. b) bodů 4 a 5 a § 14 písm. c) a 
 

  

  408/2016 §4 odst.2 

písm.e) bod 

1 

(2) Procesy a činnosti musí 
e) být prováděny za těchto podmínek: 
1. dokumentace vztahující se k procesům a činnostem musí být po celou 

dobu provádění procesů a činností dostupná každé osobě podílející se na 

provádění procesů a činností, 
 

  

  408/2016 §4 odst.3 (3) Pokud je v dokumentaci procesů a činností stanoven kontrolní bod,   
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Poznámka 

 

nelze v jejich provádění pokračovat bez souhlasu určeného pracovníka. 

Souhlas s pokračováním provádění procesů a činností lze udělit jen při 

dosažení úspěšného výsledku kontroly provedené v rámci kontrolního 

bodu. Udělení souhlasu s pokračováním provádění procesů a činností 

musí být dokumentováno záznamem. 
 

  408/2016 §7 odst.4 (4) Při provádění změny systému řízení musí být záznamem 

dokumentovány 
a) návrh změny systému řízení, 
b) rozhodnutí o provedení změny systému řízení, 
c) způsob přípravy změny systému řízení, 
d) provedení změny systému řízení, 
e) způsob a provedení hodnocení změny systému řízení a 
f) harmonogram provádění změny systému řízení. 
 

  

  408/2016 §8 odst.1 (1) Posuzováním účinnosti systému řízení, procesů a činností a jejich 

změn musí být zjišťováno, zda jsou 
a) vhodné a přiměřené k dosažení cíle systému řízení a 
b) schopny dosahovat plánovaného výsledku. 
 

  

  408/2016 §8 odst.2 (2) Posuzováním účinnosti systému řízení, procesů a činností a jejich 

změn musí být trvale hledány možnosti ke zlepšování systému řízení, 

včetně procesů a činností a jejich změn. 
 

  

  408/2016 §8 odst.5 (5) Posuzování účinnosti systému řízení musí být prováděno vlastním 

hodnocením a nezávislým hodnocením. 
 

  

  408/2016 §14 písm.c) Dokumentace systému řízení musí zahrnovat 
c) záznamy 
1. způsobu provedení procesu a činnosti, 
2. dosaženého výstupu při plnění požadavků na systém řízení a výstupu 

procesů a činností a 
3. naplňování požadavků jiné dokumentace systému řízení, 
 

  

  21/2017 §4 Systém zpětné vazby musí využívat informace o 
a) provozní události, 
b) zkušenostech z jiných jaderných zařízení, včetně zahraničních, a 
c) zkušenostech z jiných technických a technologických oborů. 
 

  

  21/2017 §5 (1) Při šetření provozní události musí být postupováno tak, aby byly 

odhaleny 
a) příčiny a okolnosti provozní události, 
b) vývoj zhoršování jaderné bezpečnosti při provozu jaderného zařízení 

a 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                         

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32014L0087.docx      str. 175 z 207   

Celex: 32014L0087 Lhůta pro implementaci 15.08.2017 Úřední věstník                     L 219/42 Gestor SÚJB Zpracoval (jméno+datum): Lucie Hertlová, 08. 07. 2020 
Název: SMĚRNICE RADY 2014/87/EURATOM ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se 

stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Štěpán Kochánek, 08. 07. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 
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c) míra snížení bezpečnostních rezerv a ovlivnění úrovní ochrany do 

hloubky. 
(2) Držitel povolení musí v rámci šetření provozní události 
a) zhodnotit význam provozní události z hlediska jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení jaderného zařízení a 

jejích následků, 
b) určit průběh provozní události, včetně stanovení vzniklé odchylky 

nebo selhání, 
c) zhodnotit činnosti pracovníků, a to metodami pro hodnocení vlivu 

lidských a organizačních faktorů, 
d) zhodnotit vliv kultury bezpečnosti na provozní událost, 
e) provést rozbor přímých příčin a kořenových příčin provozní události, 
f) odhalit případný negativní trend významný z hlediska jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení a 
g) odhalit případné snížení úrovně bezpečnostních rezerv a zvýšení 

rizika výskytu související provozní události. 
(3) Šetření provozní události musí být prováděno neprodleně. 

Přednostně musí být šetřena významná provozní událost. 
 

  21/2017 §8 (1) Veličinami a skutečnostmi důležitými z hlediska jaderné bezpečnosti 

jsou v případě jaderného zařízení s jaderným reaktorem 
a) hodnoty fyzikálních veličin a parametrů, které podávají ucelenou 

informaci o stavu aktivní zóny a dalších navazujících systémů, 

konstrukcí a komponent důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti nebo 

o jaderném materiálu nebo radioaktivním odpadu nacházejících se v 

jaderném zařízení, 
b) vzniklá neshoda s vlivem na jadernou bezpečnost, technickou 

bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení a její následek, rozbor této 

neshody a opatření přijaté v návaznosti na tuto neshodu, 
c) provozuschopnost systémů, konstrukcí a komponent důležitých z 

hlediska jaderné bezpečnosti a manipulace s nimi a pracovní příkazy, 

které se jich týkají, 
d) informace o čerpání limitů a podmínek a porušení limitů a podmínek, 
e) výsledky zkoušek, kontrol, údržby a opravy vybraných zařízení a 

systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost, 

které nejsou vybraným zařízením, a záznamy o nich, 
f) údaje důležité pro sledování a vyhodnocování stárnutí systémů, 

konstrukcí a komponent důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, 
g) parametry systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 

bezpečnost, které nejsou vybraným zařízením, a vybraných zařízení, 

které poskytují přehled o stavu jaderného zařízení, informace o jejich 
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vývoji a záznamy o nich, 
h) hodnoty povrchové kontaminace systémů, konstrukcí a komponent, 
i) oznámení provozní události, její popis a jiné dokumenty, které se jí 

týkají, 
j) výsledek ověření zdravotní způsobilosti pracovníka jaderného 

zařízení, 
k) výsledek ověření osobnostní způsobilosti vybraného pracovníka, 
l) informace obsažená v záznamu o plnění kvalifikačních požadavků 

stanovených pro pracovníka jaderného zařízení, 
m) údaj o formě a množství radioaktivní výpusti, 
n) údaj o dávkovém příkonu v monitorovaném prostoru jaderného 

zařízení, 
o) údaj o provedené změně na vybraných zařízeních a systémech, 

konstrukcích a komponentách s vlivem na jadernou bezpečnost, které 

nejsou vybraným zařízením, 
p) údaj o množství jaderného materiálu a vybrané položky a manipulaci 

s nimi, 
q) údaj o vzniku radioaktivního odpadu a nakládaní s ním, 
r) údaj o kontrole vykonané podle limitů a podmínek a programu 

provozních kontrol, 
s) údaj o změně v oblasti zajišťování fyzické ochrany, která není jinou 

změnou při využívání jaderné energie, 
t) protokol zkoušky systémů, konstrukcí a komponent při výstavbě, 

fyzikálním spouštění a energetickém spouštění jaderného zařízení, 
u) informace obsažená v hlasovém záznamu telefonního hovoru z 

pracoviště, na kterém se vykonává činnost zvláště důležitá z hlediska 

jaderné bezpečnosti, a pracoviště technického podpůrného střediska a 

havarijního řídicího střediska, 
v) informace ze systému hlasové komunikace instalovaného na jaderném 

zařízení, 
w) informace obsažená ve vnitřním předpisu a 
x) informace obsažená v provozním deníku. 
(2) Veličinami a skutečnostmi důležitými z hlediska jaderné bezpečnosti 

jsou v případě jaderného zařízení bez jaderného reaktoru 
a) informace obsažená ve vnitřním předpisu, 
b) informace obsažená v operativním schématu, 
c) informace obsažená v manipulační kartě, 
d) informace obsažená v operativním programu, 
e) informace obsažená v havarijním předpisu, 
f) výsledek vyhodnocení 
1. kontroly a zkoušky podle etapového programu zabezpečování kvality, 
2. požadavků na kvalitu jaderného zařízení a 
3. požadavků na kvalitu vybraného zařízení, včetně údaje v seznamu vad 

a nedodělků, 
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g) údaj o technické změně vybraných zařízení a systémů, konstrukcí a 

komponent s vlivem na jadernou bezpečnost, které nejsou vybraným 

zařízením, která není jinou změnou při využívání jaderné energie, 
h) údaj o změně v oblasti zajišťování fyzické ochrany, která není jinou 

změnou při využívání jaderné energie, 
i) informace obsažená v záznamu z odborné přípravy pracovníků 

jaderného zařízení, 
j) informace obsažená v hlasovém záznamu telefonního hovoru z 

pracoviště, na kterém se vykonává činnost důležitá z hlediska jaderné 

bezpečnosti a činnost zvláště důležitá z hlediska jaderné bezpečnosti, a 
k) informace ze systému hlasové komunikace instalovaného na jaderném 

zařízení. 
(3) Veličiny a skutečnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti 

jaderného zařízení musí být držitelem povolení zaznamenávány po celou 

dobu životního cyklu jaderného zařízení a informace o nich musí být 

uchovávány po dobu 10 let po ukončení provozu jaderného zařízení. 

Hlasový záznam musí být držitelem povolení uchováván po dobu 12 

měsíců po jeho pořízení. 
(4) Veličiny a skutečnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti 

jaderného zařízení podle odstavce 1 písm. o) a s) a odstavce 2 písm. g) a 

h) musí být oznamovány Úřadu za uplynulý kalendářní rok k 31. lednu 

následujícího kalendářního roku v souhrnné zprávě. Souhrnná zpráva 

musí obsahovat 
a) název změny, 
b) termín provedení změny a 
c) popis provedení změny. 

Čl.1 odst.8 (čl.8b 

odst.2 písm.c)) 
c) povinnost držitele povolení hlásit události s možným dopadem na 

jadernou bezpečnost příslušnému dozornému orgánu; a 
263/2016 §49 odst.1 

písm.j) 
(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 

energie je povinen 
j) provádět šetření provozní události, oznamovat provozní událost Úřadu 

a přijímat opatření k předcházení provozní události a k nápravě stavu po 

ní, 
 

PT  

  263/2016 §49 odst.2 

písm.a) 
(2) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) lhůty pro oznamování provozní události Úřadu, 
 

  

  263/2016 §25 odst.1 

písm.a) 
(1) Držitel povolení a registrant jsou povinni 
a) oznamovat Úřadu neprodleně každou změnu nebo událost důležitou z 

hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, 

zabezpečení a nakládání s jaderným materiálem a změnu všech 

skutečností rozhodných pro vydání povolení nebo provedení registrace, 

s výjimkou údajů, které jsou zjistitelné z veřejného registru, 
 

  

  21/2017 §3 Provozní událost musí být oznámena Úřadu   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

a) neprodleně, jde-li o radiační havárii, 
b) do 4 hodin od vzniku, jde-li o radiační nehodu, 
c) do 8 hodin od vzniku, jde-li o 
1. porušení limitů a podmínek, 
2. neplánované rychlé odstavení jaderného reaktoru, 
3. neplánovanou aktivaci bezpečnostních systémů, 
4. událost předběžně hodnocenou nejméně stupněm 2 na mezinárodní 

stupnici hodnocení závažnosti jaderných událostí, 
5. ztrátu odvodu tepla z aktivní zóny jaderného reaktoru (dále jen 

"aktivní zóna") při odstaveném jaderném reaktoru a jeho neobnovení do 

30 minut, 
6. neplánované překročení zásahové úrovně veličin stanovených v 

programu monitorování výpustí, 
7. neřízený výskyt radioaktivní látky, s výjimkou přírodních 

radionuklidů, mimo kontrolované pásmo v míře způsobující příkon 

dávkového ekvivalentu větší než 0,25 mSv/h ve vzdálenosti 0,1 m od 

povrchu věci, 
8. požár ve střeženém prostoru jaderného zařízení podle právních 

předpisů upravujících požární prevenci, 
9. smrtelné zranění fyzické osoby, 
10. porušení podmínek pro zajištění funkce zařízení instalovaného na 

jaderném zařízení Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, 
11. událost snižující účinnost systému fyzické ochrany jaderného 

zařízení, 
12. překročení efektivní dávky 20 mSv v důsledku neplánovaného 

jednorázového vnějšího ozáření, 
13. překročení úvazku efektivní dávky 6 mSv v důsledku vnitřní 

kontaminace, nebo 
14. nekontrolovaný únik chladiva z primárního okruhu jaderného 

reaktoru nebo jiných technologických médií kontaminovaných 

radionuklidy mimo kontrolované pásmo o objemu větším než 1 m3, 
d) do 24 hodin od vzniku, jde-li o 
1. radiační mimořádnou událost prvního stupně, 
2. událost předběžně hodnocenou stupněm 1 na mezinárodní stupnici 

hodnocení závažnosti jaderných událostí, 
3. ztrátu nebo krádež radionuklidového zdroje, 
4. nekontrolovaný únik chladiva z primárního okruhu jaderného reaktoru 

nebo jiných technologických médií kontaminovaných radionuklidy 

uvnitř kontrolovaného pásma o objemu větším než 1 m3, 
5. neplánovaný pokles výkonu jaderného zařízení o více než 50 % 

nominálního výkonu jaderného reaktoru s předpokládaným trváním déle 

než 72 hodin, nebo 
6. ztrátu schopnosti ovládat zdroj ionizujícího záření, a 
e) následující pracovní den, jde-li o 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

1. čerpání limitů a podmínek, 
2. působení systému omezení výkonu jaderného reaktoru, 
3. pád cizího předmětu do primárního okruhu jaderného reaktoru, nebo 
4. neplánovaný výpadek monitoru dávkového příkonu 

teledozimetrického systému. 
 

  21/2017 §8 (1) Veličinami a skutečnostmi důležitými z hlediska jaderné bezpečnosti 

jsou v případě jaderného zařízení s jaderným reaktorem 
a) hodnoty fyzikálních veličin a parametrů, které podávají ucelenou 
informaci o stavu aktivní zóny a dalších navazujících systémů, 

konstrukcí a komponent důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti nebo 

o jaderném materiálu nebo radioaktivním odpadu nacházejících se v 

jaderném zařízení, 
b) vzniklá neshoda s vlivem na jadernou bezpečnost, technickou 

bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení a její následek, rozbor této 

neshody a opatření přijaté v návaznosti na tuto neshodu, 
c) provozuschopnost systémů, konstrukcí a komponent důležitých z 

hlediska jaderné bezpečnosti a manipulace s nimi a pracovní příkazy, 

které se jich týkají, 
d) informace o čerpání limitů a podmínek a porušení limitů a podmínek, 
e) výsledky zkoušek, kontrol, údržby a opravy vybraných zařízení a 

systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost, 

které nejsou vybraným zařízením, a záznamy o nich, 
f) údaje důležité pro sledování a vyhodnocování stárnutí systémů, 

konstrukcí a komponent důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, 
g) parametry systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 

bezpečnost, které nejsou vybraným zařízením, a vybraných zařízení, 

které poskytují přehled o stavu jaderného zařízení, informace o jejich 

vývoji a záznamy o nich, 
h) hodnoty povrchové kontaminace systémů, konstrukcí a komponent, 
i) oznámení provozní události, její popis a jiné dokumenty, které se jí 

týkají, 
j) výsledek ověření zdravotní způsobilosti pracovníka jaderného 

zařízení, 
k) výsledek ověření osobnostní způsobilosti vybraného pracovníka, 
l) informace obsažená v záznamu o plnění kvalifikačních požadavků 

stanovených pro pracovníka jaderného zařízení, 
m) údaj o formě a množství radioaktivní výpusti, 
n) údaj o dávkovém příkonu v monitorovaném prostoru jaderného 

zařízení, 
o) údaj o provedené změně na vybraných zařízeních a systémech, 

konstrukcích a komponentách s vlivem na jadernou bezpečnost, které 

nejsou vybraným zařízením, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

p) údaj o množství jaderného materiálu a vybrané položky a manipulaci 

s nimi, 
q) údaj o vzniku radioaktivního odpadu a nakládaní s ním, 
r) údaj o kontrole vykonané podle limitů a podmínek a programu 

provozních kontrol, 
s) údaj o změně v oblasti zajišťování fyzické ochrany, která není jinou 

změnou při využívání jaderné energie, 
t) protokol zkoušky systémů, konstrukcí a komponent při výstavbě, 

fyzikálním spouštění a energetickém spouštění jaderného zařízení, 
u) informace obsažená v hlasovém záznamu telefonního hovoru z 

pracoviště, na kterém se vykonává činnost zvláště důležitá z hlediska 

jaderné bezpečnosti, a pracoviště technického podpůrného střediska a 

havarijního řídicího střediska, 
v) informace ze systému hlasové komunikace instalovaného na jaderném 

zařízení, 
w) informace obsažená ve vnitřním předpisu a 
x) informace obsažená v provozním deníku. 
(2) Veličinami a skutečnostmi důležitými z hlediska jaderné bezpečnosti 

jsou v případě jaderného zařízení bez jaderného reaktoru 
a) informace obsažená ve vnitřním předpisu, 
b) informace obsažená v operativním schématu, 
c) informace obsažená v manipulační kartě, 
d) informace obsažená v operativním programu, 
e) informace obsažená v havarijním předpisu, 
f) výsledek vyhodnocení 
1. kontroly a zkoušky podle etapového programu zabezpečování kvality, 
2. požadavků na kvalitu jaderného zařízení a 
3. požadavků na kvalitu vybraného zařízení, včetně údaje v seznamu vad 

a nedodělků, 
g) údaj o technické změně vybraných zařízení a systémů, konstrukcí a 

komponent s vlivem na jadernou bezpečnost, které nejsou vybraným 

zařízením, která není jinou změnou při využívání jaderné energie, 
h) údaj o změně v oblasti zajišťování fyzické ochrany, která není jinou 

změnou při využívání jaderné energie, 
i) informace obsažená v záznamu z odborné přípravy pracovníků 

jaderného zařízení, 
j) informace obsažená v hlasovém záznamu telefonního hovoru z 

pracoviště, na kterém se vykonává činnost důležitá z hlediska jaderné 

bezpečnosti a činnost zvláště důležitá z hlediska jaderné bezpečnosti, a 
k) informace ze systému hlasové komunikace instalovaného na jaderném 

zařízení. 
(3) Veličiny a skutečnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti 

jaderného zařízení musí být držitelem povolení zaznamenávány po celou 

dobu životního cyklu jaderného zařízení a informace o nich musí být 
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stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

uchovávány po dobu 10 let po ukončení provozu jaderného zařízení. 

Hlasový záznam musí být držitelem povolení uchováván po dobu 12 

měsíců po jeho pořízení. 
(4) Veličiny a skutečnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti 

jaderného zařízení podle odstavce 1 písm. o) a s) a odstavce 2 písm. g) a 

h) musí být oznamovány Úřadu za uplynulý kalendářní rok k 31. lednu 

následujícího kalendářního roku v souhrnné zprávě. Souhrnná zpráva 

musí obsahovat 
a) název změny, 
b) termín provedení změny a 
c) popis provedení změny. 

Čl.1 odst.8 (čl.8b 

odst.2 písm.d)) 
d) opatření pro vzdělávání a odbornou přípravu v souladu s článkem 7. 263/2016 §49 odst.1 

písm.n) 
(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 

energie je povinen 
n) stanovit kvalifikační požadavky pro činnosti důležité z hlediska 

jaderné bezpečnosti a zajistit systém vzdělávání, odborné přípravy a 

výcviku pracovníků, včetně evidence získané kvalifikace, a jejího 

ověřování s ohledem na význam jimi vykonávaných činností, 
 

PT  

  263/2016 §156 odst.1 

písm.e) 
(1) Držitel povolení je povinen 
e) zajistit systém vzdělávání fyzických osob dotčených zásahovou 

instrukcí, vnitřním havarijním plánem nebo havarijním řádem v oblasti 

zvládání radiační mimořádné události, 
 

  

  408/2016 §4 odst.2 

písm.e) bod 

5 

(2) Procesy a činnosti musí 
e) být prováděny za těchto podmínek: 
5. pracovník musí být způsobilý k plnění procesní role a k provádění 

přidělené činnosti a znát požadavky na procesy a činnosti, k nimž 

procesní role náleží, a 
 

  

  21/2017 §17 (1) Pracovník, který na jaderném zařízení provádí činnost důležitou z 

hlediska jaderné bezpečnosti nebo činnost zvláště důležitou z hlediska 

jaderné bezpečnosti při uvádění do provozu jaderného zařízení nebo 

jeho provozu, musí být před výkonem této činnosti 
a) seznámen s obsahem dokumentace, která se vztahuje k vykonávané 

činnosti, a 
b) proškolen a návazně zacvičen. 
(2) V případě provedení změny ovlivňující jadernou bezpečnost nebo 

radiační ochranu při uvádění do provozu jaderného zařízení nebo při 

jeho provozu musí být pracovník vykonávající činnost související s 

touto změnou nebo jí ovlivněnou před zahájením využívání výsledků 

této změny 
a) seznámen s ní a s dokumentací, která je jí ovlivněna, a 
b) proškolen a návazně zacvičen. 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Čl.1 odst.8 (čl.8c 

písm.a)) 
Článek 8c  
Úvodní a periodické hodnocení bezpečnosti 
Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby: 
a) všechna povolení vydaná pro výstavbu jaderného zařízení nebo 

provoz jaderného zařízení byla založena na náležitém hodnocení místa a 

konkrétních specifik zařízení, zahrnující prokázání jaderné bezpečnosti v 

souladu s vnitrostátními požadavky stanovenými na základě cíle 

uvedeného v článku 8a; 

263/2016 
 

§47 (1) Území k umístění jaderného zařízení musí být posouzeno z hlediska 
a) jeho vlastností způsobilých ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační 

ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení během životního cyklu 

jaderného zařízení a 
b) dopadu jaderného zařízení na jednotlivce, obyvatelstvo, společnost a 

životní prostředí. 
(2) Umístění jaderného zařízení je zakázáno v území, jehož vlastnosti 

podle odstavce 1 písm. a) snižují požadovanou úroveň jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 

během životního cyklu jaderného zařízení natolik, že z hlediska stávající 

úrovně vědy a techniky není možná náprava formou technického nebo 

administrativního opatření. 
(3) Před umístěním jaderného zařízení musí být proveden základní 

průzkum území k umístění jaderného zařízení z hlediska monitorování 

radiační situace měřením a vyhodnocením výchozího obsahu 

radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravního řetězce. 

Výsledky základního průzkumu musí být uchovány pro potřeby úplného 

vyřazení. 
(4) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) výčet vlastností území k umístění jaderného zařízení posuzovaných 

podle odstavce 1, 
b) charakteristiky vlastností území podle odstavce 1 písm. a), při jejichž 

dosažení je umístění jaderného zařízení zakázáno, 
c) požadavky na rozsah a způsob posuzování území k umístění 

jaderného zařízení. 
 

PT  

  263/2016 §46 odst.2 

písm.e) 
(2) Projekt jaderného zařízení musí 
e) zajistit odolnost a ochranu jaderného zařízení proti nebezpečí 

plynoucímu z vlastností území k umístění jaderného zařízení a z 

vnějších vlivů, 
 

  

  263/2016 §46 odst.8 (8) Prováděcí právní předpis stanoví obsah požadavků na projekt 

jaderného zařízení podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a), b), e), g), i), k), 
l) a m) a odstavce 3. 
 

  

  263/2016 §49 odst.1 

písm.b) 
(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 

energie je povinen 
b) zajistit, aby jaderné zařízení od zahájení výstavby až do vyřazení z 

provozu 
1. plnilo bezpečnostní cíle, bezpečnostní funkce a principy bezpečného 

využívání jaderné energie, 
2. odpovídalo vlastnostem území, v němž je umístěno, uvedeným v § 47 
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odst. 1 a 
3. splňovalo požadavky na projekt jaderného zařízení, 
 

  263/2016 §49 odst.1 

písm.l) 
(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 

energie je povinen 
l) průběžně hodnotit skutečnosti, které byly rozhodné pro posouzení 

přijatelnosti území k umístění jaderného zařízení a jejich vliv na 

jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení, 
 

  

  263/2016 §9 odst.1  (1) Povolení Úřadu je nutné k vykonávání těchto činností souvisejících s 

využíváním jaderné energie: 
a) umístění jaderného zařízení, 
b) výstavba jaderného zařízení, 
c) první fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
d) první energetické spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
e) uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru, 
f) provoz jaderného zařízení, 
g) jednotlivé etapy vyřazování z provozu jaderného zařízení a 
h) provedení změny ovlivňující jadernou bezpečnost, technickou 

bezpečnost a fyzickou ochranu jaderného zařízení. 
 

  

  263/2016 §16 odst.2 

písm.d) 
(2) Žádost o povolení musí být doložena, kromě dalších dokladů o 

splnění podmínek stanovených zákonem, 
d) požadovanou dokumentací pro povolovanou činnost a 
 

  

  263/2016 §24 odst.1 (1) Držitel povolení je povinen postupovat v souladu s dokumentací pro 

povolovanou činnost. 
 

  

  263/2016 §24 odst.2 
 

(2) Výčet dokumentace pro povolovanou činnost je uveden v příloze č. 1 

tohoto zákona. 
 

  

  263/2016 §24 odst.5 
 

(5) Změny dokumentace pro povolovanou činnost, která není 

schvalována, je držitel povolení povinen oznámit Úřadu 30 dnů nebo, 

hrozí-li nebezpečí z prodlení, 72 hodin před tím, než hodlá postupovat v 

souladu s nimi. Nejsou-li změny dokumentace pro povolovanou činnost, 

která není schvalována, v souladu s požadavky odstavce 4, Úřad vyzve 

držitele povolení k odstranění nedostatků a stanoví k tomu přiměřenou 

lhůtu. Držitel povolení není oprávněn postupovat podle změněné 

dokumentace pro povolovanou činnost, pokud není v souladu s 

požadavky odstavce 4. 
 

  

  263/2016 §24 odst.6 (6) Úřad na základě žádosti rozhodne o schválení změny schvalované   
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 dokumentace pro povolovanou činnost. 
 

  263/2016 §24 odst.7 (7) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na obsah dokumentace 

pro povolovanou činnost. 
 

  

  263/2016  Příloha č.1 

oddíl 1 
a) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je umístění 

jaderného zařízení, je následující: 
1. program systému řízení, 
2. zadávací bezpečnostní zpráva, 
3. analýza potřeb a možnosti zajištění fyzické ochrany, 
4. záměr zajištění monitorování výpustí z jaderného zařízení, 
5. program monitorování, 
6. záměr zajištění zvládání radiační mimořádné události, 
7. návrh koncepce bezpečného ukončení provozu, 
8. popis způsobu zajišťování kvality přípravy realizace výstavby, 
9. zásady zajišťování kvality následujících etap životního cyklu 

jaderného zařízení. 
b) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je výstavba 

jaderného zařízení, je následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
3. program kontrol pro etapu výstavby, 
4. předběžná bezpečnostní zpráva, 
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení 

do bezpečnostních tříd, 
6. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a 

popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků 

včetně popisu kvalifikace pracovníků, 
7. popis systému přípravy vybraných pracovníků, 
8. program výstavby jaderného zařízení včetně harmonogramu, 
9. předběžný plán uvádění jaderného zařízení do provozu, 
10. předběžné pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, 
11. předběžný plán zajištění fyzické ochrany, 
12. koncepce bezpečného ukončení provozu povolovaného 

zařízení včetně způsobu nakládání se vzniklým radioaktivním odpadem, 
13. program monitorování, 
14. analýza a hodnocení radiační mimořádné události pro období 

od zahájení výstavby jaderného zařízení do zahájení jeho vyřazování z 

provozu, 
15. vnitřní havarijní plán, 
16. stanovení zóny havarijního plánování, 
17. předběžný program řízeného stárnutí, 
18. doklad o zajištění financování nakládání s radioaktivním 

odpadem, bude-li při činnosti vznikat, 
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19. vyhodnocení zajišťování kvality při přípravě výstavby 

jaderného zařízení, 
20. popis způsobu zajišťování kvality realizace výstavby, 
21. zásady zajišťování kvality etap životního cyklu jaderného 

zařízení následujících po výstavbě. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5, 11, 13, 15 a 16 schvaluje Úřad. 
c) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je první 

fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, je 

následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
3. program provozních kontrol, 
4. provozní bezpečnostní zpráva pro první fyzikální spouštění 

jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení 

do bezpečnostních tříd, 
6. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a 

popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků 

včetně popisu kvalifikace pracovníků, 
7. popis systému přípravy vybraných pracovníků, 
8. neutronově-fyzikální charakteristiky aktivní zóny jaderného 

reaktoru, 
9. průkaz úspěšného dokončení výstavby a průkaz připravenosti 

zařízení, pracovníků a vnitřních předpisů k následující etapě životního 

cyklu jaderného zařízení, 
10. program fyzikálního spouštění včetně harmonogramu, 
11. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, 
12. plán zajištění fyzické ochrany, 
13. vyjádření o provedení všech prověření zajištění připravenosti k 

odezvě na radiační mimořádnou událost v zóně havarijního plánování 

podle § 156 odst. 2 písm. c) až g), 
14. předprovozní program řízeného stárnutí, 
15. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 

odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní 

odpad při činnosti vznikat, 
16. vyhodnocení kvality vybraných zařízení, 
17. havarijní provozní předpisy, 
18. návody pro zvládání těžkých havárií. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5 a 12 schvaluje Úřad. 
d) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je první 

energetické spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, je 

následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
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3. program provozních kontrol, 
4. provozní bezpečnostní zpráva, 
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení 

do bezpečnostních tříd, 
6. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a 

popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků 

včetně popisu kvalifikace pracovníků, 
7. popis systému přípravy vybraných pracovníků, 
8. neutronově-fyzikální charakteristiky jaderného reaktoru, 
9. průkaz úspěšného dokončení fyzikálního spouštění a průkaz 

připravenosti zařízení, pracovníků a vnitřních předpisů k provozu 

jaderného zařízení, 
10. program prvního energetického spouštění jaderného zařízení s 

jaderným reaktorem a zkušebního provozu včetně harmonogramu, 
11. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, 
12. plán zajištění fyzické ochrany, 
13. provozní program řízeného stárnutí pro první energetické 

spouštění a zkušební provoz jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
14. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 

odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní 

odpad při činnosti vznikat, 
15. vyjádření o ověření data exspirace antidot k jódové profylaxi 

distribuovaných podle § 156 odst. 2 písm. d), 
16. havarijní provozní předpisy, 
17. návody pro zvládání těžkých havárií. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5 a 12 schvaluje Úřad. 
e) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je uvádění do 

provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru, je následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
3. program provozních kontrol, 
4. provozní bezpečnostní zpráva, 
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení 

do bezpečnostních tříd, 
6. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a 

popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků 

včetně popisu kvalifikace pracovníků, 
7. průkaz úspěšného dokončení výstavby a průkaz připravenosti 

zařízení, pracovníků a vnitřních předpisů na provoz jaderného zařízení, 
8. program uvádění jaderného zařízení do provozu včetně 

harmonogramu, 
9. plán zajištění fyzické ochrany, 
10. plán vyřazování z provozu pro jiné jaderné zařízení než 

úložiště radioaktivního odpadu, 
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11. plán vyřazování z provozu a uzavření úložiště radioaktivního 

odpadu pro úložiště radioaktivního odpadu, 
12. odhad nákladů na vyřazování z provozu, 
13. program provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru, 
14. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 

odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní 

odpad při činnosti vznikat, 
15. popis systému přípravy vybraných pracovníků. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5, 9, 10 a 11 schvaluje Úřad. 
f) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je provoz 

jaderného zařízení, je následující: 
1. program systému řízení, 
2. limity a podmínky, 
3. program provozních kontrol, 
4. provozní bezpečnostní zpráva, 
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení 

do bezpečnostních tříd, 
6. neutronově-fyzikální charakteristiky aktivní zóny jaderného 

reaktoru, 
7. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a 

popis systému vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků 

včetně popisu kvalifikace pracovníků, 
8. popis systému přípravy vybraných pracovníků, 
9. průkaz připravenosti zařízení, pracovníků a vnitřních předpisů 

na provoz jaderného zařízení, 
10. vyhodnocení výsledků prvního energetického spouštění 

jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
11. vyhodnocení výsledků zkušebního provozu při prvním 

povolení k provozu jaderného zařízení, 
12. program provozu včetně harmonogramu, 
13. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, 
14. plán zajištění fyzické ochrany, 
15. plán vyřazování z provozu, 
16. odhad nákladů na vyřazování z provozu, 
17. provozní program řízeného stárnutí, 
18. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 

odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní 

odpad při činnosti vznikat, 
19. havarijní provozní předpisy, 
20. návody pro zvládání těžkých havárií. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5, 14 a 15 schvaluje Úřad. 
g) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou jsou jednotlivé 

etapy vyřazování z provozu jaderného zařízení, je následující: 
1. program systému řízení, 
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2. limity a podmínky, 
3. bezpečnostní zpráva k vyřazování z provozu jaderného 

zařízení, 
4. harmonogram vyřazování z provozu jaderného zařízení, 
5. návrh organizační přípravy a personálního zajištění vyřazování 

z provozu jaderného zařízení, 
6. plán zajištění fyzické ochrany, 
7. analýza a hodnocení radiační mimořádné události pro 

vyřazování z provozu jaderného zařízení, 
8. program monitorování, 
9. vnitřní havarijní plán, 
10. úprava zóny havarijního plánování, 
11. vyřazovací program řízeného stárnutí, 
12. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 

odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní 

odpad při činnosti vznikat, 
13. průkaz o zajištění dostatečného množství finančních 

prostředků k vyřazování z provozu, 
14. podmínky dalšího využití území a systémů, konstrukcí nebo 

komponent, není-li možné úplné vyřazení. 
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 6 a 8 až 10 schvaluje Úřad. 
h) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je provedení 

změny ovlivňující jadernou bezpečnost, technickou bezpečnost a 

fyzickou ochranu jaderného zařízení, je následující: 
1. program systému řízení, 
2. popis a odůvodnění změny, 
3. časový harmonogram realizace změny, 
4. návrh aktualizace dokumentace pro jinou povolovanou 

činnost, je-li změnou ovlivněna, 
5. hodnocení vlivu změny na jadernou bezpečnost, technickou 

bezpečnost a zabezpečení, 
6. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním 

odpadem včetně financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní 

odpad při činnosti vznikat. 
 

  378/2016 §4 odst.1 
 

(1) Posuzování území k umístění jaderného zařízení musí hodnotit míru, 

v jaké jsou vlastnosti podle § 3 schopné ovlivnit jadernou bezpečnost, 

radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení. 
 

  

  378/2016 §4 odst.2 
 

(2) Výsledky posuzování území k umístění jaderného zařízení musí být 

srovnávány s charakteristikami vlastností území, při jejichž dosažení je 

umístění jaderného zařízení zakázáno. 
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  378/2016 §4 odst.3 
 

(3) Posuzování území k umístění jaderného zařízení musí zahrnout 

hodnocení 
a) souběžného působení a vzájemného ovlivňování vlastností podle § 3, 

jejich intenzity a doby trvání, 
b) budoucího vývoje vlastností podle § 3 během životního cyklu 

jaderného zařízení a 
c) vlivu výkonu jaderného zařízení na území k umístění jaderného 

zařízení v případě jaderného zařízení s jaderným reaktorem. 
 

  

  378/2016 §4 odst.4 
 

(4) Posuzování území k umístění jaderného zařízení musí probíhat pro 

pozemek jaderného zařízení a do takové vzdálenosti od něj, která 

umožní posoudit vliv vlastností podle § 3 na jadernou bezpečnost, 

radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení, nejméně však do vzdálenosti, kterou 

pro tuto vlastnost stanoví tato vyhláška. 
 

  

  162/2017 §3 (1) Hodnocení bezpečnosti musí být prováděno podle aktuálních a 

praktickou aplikací prověřených metodik v souladu se stávající úrovní 

vědy a techniky a správnou praxí. 
(2) Hodnocení bezpečnosti musí zohlednit změny způsobilé ovlivnit 

jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení, ke kterým dojde v průběhu životního cyklu jaderného 

zařízení. 
(3) Hodnocení bezpečnosti musí zohlednit nové poznatky z provozních 

zkušeností a informace o rizicích a následcích využívání jaderné energie 

relevantní z hlediska jaderné bezpečnosti, které by mohly významně 

ovlivnit hodnocení bezpečnosti. 
(4) Při postupu podle odstavců 2 a 3 musí být uplatněn odstupňovaný 

přístup podle vlivu zohledňovaných skutečností na jadernou bezpečnost, 

radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 
 

  

  162/2017 §5 odst.1 (1) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí zahrnovat 
a) 1. úroveň pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, v jejímž 

rámci musí být prováděna analýza projektu jaderného zařízení a jeho 

provozu, včetně předcházejících fází životního cyklu, tak, aby byl 

odhalen sled událostí, které mohou vést k poškození jaderného paliva 

nebo systému, konstrukce nebo komponenty obsahující jiné radioaktivní 

látky vyskytující se v tomto zařízení a stanovena frekvence výskytu za 

rok, s níž může dojít k takovému poškození v důsledku sledu těchto 

událostí, a 
b) 2. úroveň pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, v jejímž 

rámci musí být prováděna analýza chronologického rozvoje následků 
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poškození jaderného paliva a jiných systémů, konstrukcí nebo 

komponent s obsahem radioaktivních látek vyskytujících se v jaderném 

zařízení, odhalených v rámci 1. úrovně pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti, včetně kvantitativního hodnocení fenoménů z toho 

vyplývajících; v rámci 2. úrovně pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti musí být odhaleny způsoby, jimiž se uniklé radioaktivní 

látky mohou šířit do životního prostředí. 
 

  162/2017 §5 odst.3 (3) V rámci pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti musí být 

vytvořen model pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, který 

musí být založen na realistickém modelování průběhu rozvoje vnitřních 

a vnějších iniciačních událostí. 

  

Čl.1 odst.8 (čl.8c 

písm.b)) 
b) držitel povolení, na nějž se vztahuje dozorná kontrola příslušného 

dozorného orgánu, systematicky a pravidelně, a to alespoň každých 

deset let, přehodnocoval bezpečnost jaderných zařízení, jak je stanoveno 

v čl. 6 písm. c). Cílem tohoto hodnocení bezpečnosti je zajištění shody 

se stávajícími projektovými východisky a nalezení dalších 

bezpečnostních zlepšení při zohlednění stárnutí, provozních zkušeností, 

nejnovějších výsledků výzkumu a vývoje v oblasti mezinárodních 

standardů, za použití cíle stanoveného v článku 8a jakožto reference. 

263/2016  §48 odst.1 (1) Během životního cyklu jaderného zařízení musí být pravidelně, 

systematicky, komplexně a ověřitelným způsobem prováděno hodnocení 

úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení (dále jen "hodnocení bezpečnosti") a jeho dokumentování. 
 

PT  

  263/2016 §48 odst.2 
 

(2) Hodnocení bezpečnosti musí zahrnovat tyto typy hodnocení: 
a) deterministické hodnocení bezpečnosti, 
b) pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti v případě jaderného 

zařízení, které není výzkumným jaderným zařízením s jaderným 

reaktorem o tepelném výkonu nižším než 2 MW, skladem 

radioaktivního odpadu, skladem vyhořelého jaderného paliva nebo 

úložištěm radioaktivního odpadu, 
c) periodické hodnocení bezpečnosti, 
d) průběžné hodnocení bezpečnosti a 
e) zvláštní hodnocení bezpečnosti. 
 

  

  263/2016 §48 odst.6 (6) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) pravidla provádění hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů 

hodnocení a lhůty, v nichž jsou prováděny, 
b) způsob dokumentování hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů 

hodnocení a obsah dokumentace hodnocení bezpečnosti a jednotlivých 

typů hodnocení, 
c) způsob využití hodnocení bezpečnosti. 
 

  

  263/2016 §49 odst.1 

písm.d) 
(1) Držitel povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné 

energie je povinen 
d) provádět hodnocení bezpečnosti, 
 

  

  162/2017 §15 (1) První periodické hodnocení bezpečnosti musí být provedeno do 6 let   
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od zahájení provozu jaderného zařízení. 
(2) Periodické hodnocení bezpečnosti, s výjimkou prvního periodického 

hodnocení bezpečnosti, musí být provedeno do 10 let od provedení 

předchozího periodického hodnocení bezpečnosti. 
(3) Periodické hodnocení bezpečnosti při vyřazování z provozu 

jaderného zařízení musí být provedeno na konci každé etapy vyřazování 

z provozu jaderného zařízení a dále v případě změny původně 

plánovaného způsobu vyřazování z provozu jaderného zařízení. 
 

  162/2017 §17 písm.a) Periodické hodnocení bezpečnosti musí hodnotit 
a) v oblasti, kterou je projekt jaderného zařízení, skutečné projektové 

řešení systémů, konstrukcí a komponent a jejich fungování porovnáním 

s platnými bezpečnostními požadavky, včetně způsobu dokumentování 

změn provedených na jaderném zařízení a schopnosti jaderného zařízení 

naplňovat principy bezpečného využívání jaderné energie, 
 

  

  162/2017 §17 písm.b) Periodické hodnocení bezpečnosti musí hodnotit 
b) v oblasti, kterou je skutečný stav systémů, konstrukcí a komponent, 

zda systémy, konstrukce a komponenty s vlivem na jadernou bezpečnost 

vyhovují technickým požadavkům uvedeným v technické specifikaci, 

splňují projektové požadavky, jsou nadále schopny plnit funkce 

předpokládané projektem jaderného zařízení a zda je jejich stav řádně 

dokumentován, 
 

  

  162/2017 §17 písm.d) Periodické hodnocení bezpečnosti musí hodnotit 
d) v oblasti, kterou je stárnutí systémů, konstrukcí a komponent, 
1. provádění systematického monitorování a účinného řízení procesu 

stárnutí systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 

bezpečnost způsobem, který umožňuje zachování bezpečnostní funkce 

po celou dobu životního cyklu jaderného zařízení, 
2. rozsah opotřebení a degradace materiálů, včetně dopadu opotřebení a 

degradace na schopnost systémů, konstrukcí a komponent plnit svoji 

funkci a na predikci budoucího vývoje, a 
3. dokumentaci procesu řízeného stárnutí, 
 

  

  162/2017 §18 písm.a) Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit 
a) v oblasti, kterou je analýza rizika, 
1. přiměřenost ochrany jaderného zařízení proti vnitřním a vnějším 

událostem vzhledem ke skutečnému stavu všech systémů, konstrukcí a 

komponent s vlivem na jadernou bezpečnost a aktuálním hodnotám 

pravděpodobnosti výskytu rizik získaným z aktuálního hodnocení území 

k umístění jaderného zařízení, v němž je jaderné zařízení umístěno, s 

ohledem na možný výskyt klimatických změn a dopravních a jiných 
průmyslových aktivit, a 
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2. opatření pro předcházení vzniku havarijních podmínek a ke 

zmírňování jejich následků uplatněním ochrany do hloubky, 
 
 

  162/2017 §18 písm.b) Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit 
b) v oblasti, kterou je provozní bezpečnost, 
1. dlouhodobou úroveň jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení při provozu jaderného zařízení a 

trendů jejího vývoje na základě rozboru průběžného hodnocení jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany a technické bezpečnosti a provozních 

zkušeností, 
2. systém zjišťování, klasifikace, zaznamenávání a ohlašovaní 

provozních událostí, 
3. způsob zpracování a vedení dokumentace systému zpětné vazby a 
4. účinnost systému zpětné vazby, 
 

  

  162/2017 §18 písm.c) Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit 
systému zpětné vazby a 
4. účinnost systému zpětné vazby, 
c) v oblasti, kterou je využití provozních zkušeností z jiných jaderných 

zařízení a poznatků vědy a výzkumu, 
1. existence a využívání systému pro získávání, třídění, vyhodnocování a 

zaznamenávání informací z provozu jiných jaderných zařízení 

podobného typu a 
2. míru, s níž jsou nové poznatky vědy a výzkumu promítnuty do 

opatření pro zvýšení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace a zvládání radiační 

mimořádné události jaderného zařízení, 
 

  

  162/2017 §19 písm.b) Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit 
radiační mimořádné události, 
1. požadavek projektu jaderného zařízení na vybavení úkrytů a jejich 

schopnost plnit svou funkci s ohledem na opotřebení vybavení, 
2. požadavek projektu jaderného zařízení na trvalou provozuschopnost a 

obyvatelnost úkrytů určených jako havarijní řídící středisko a technické 

podpůrné středisko, 
3. zda je pravidelně prověřován a vyhodnocován proces plánované 

údržby úkrytů, 
4. zda existuje a je využíván systém pro získávání, třídění, analyzování, 

vyhodnocování a zaznamenávání informací o vzniku radiačních 

mimořádných událostí a průběhu odezvy na ně na jiných jaderných 

zařízeních podobného typu, 
5. dostatečnost množství pracovníků s požadovanou kvalifikací pro 
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provádění řízení a odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost 

podle jednotlivých zásahových instrukcí, 
6. zda systém vzdělávání fyzických osob určených k provádění činností 

podle zásahové instrukce, vnitřního havarijního plánu nebo havarijního 

řádu v oblasti zvládání radiační mimořádné události je v souladu se 

stávajícím stavem vědy a techniky a správné praxe, 
7. zda pracovní prostředí v úkrytech určených jako havarijní řídící 

středisko a technické podpůrné středisko má uspořádání a technické 

vybavení v souladu s ergonomickými požadavky podle stávajícího stavu 

vědy a techniky a správné praxe, 
8. nápravná opatření nedostatků zjištěných při ověřování funkčnosti 

technických prostředků podle vnitřního havarijního plánu provedená od 

předchozího periodického hodnocení bezpečnosti, 
9. nápravná opatření nedostatků zjištěných při havarijních cvičeních se 

zahrnutím vnitřního havarijního plánu a zásahových instrukcí, při nichž 

byl procvičován scénář zahrnující radiační havárii, provedená za období 

od předchozího periodického hodnocení bezpečnosti, 
10. systém poskytování základní informace pro případ radiační havárie 

obyvatelstvu v zóně havarijního plánování, 
11. systém informování obyvatelstva v zóně havarijního plánování v 

případě vzniku radiační havárie a 
12. významné změny v areálu jaderného zařízení a v zóně havarijního 

plánování, které mohou mít vliv na zajištění zvládání radiační 

mimořádné události za období od předchozího periodického hodnocení 

bezpečnosti. 
Čl.1 odst.8 (čl.8d 

odst.1) 
Článek 8d  
Havarijní připravenost a odezva na mimořádné situace v areálu 

jaderného zařízení 
1.   Aniž je dotčena směrnice 2013/59/Euratom, členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní rámec vyžadoval, aby organizační struktura pro havarijní 

připravenost a odezvu na mimořádné situace v areálu jaderného zařízení 

byla zřízena s jasným přidělením odpovědností a stanovením postupů 

koordinace mezi držitelem povolení, příslušnými orgány a 

organizacemi, při zohlednění všech fází mimořádné situace. 

263/2016 §155 (1) Připravenost k odezvě na radiační mimořádnou událost zahrnuje 

vzdělávání a odbornou přípravu k odezvě na radiační mimořádnou 

událost a přípravu na 
a) zjišťování vzniku radiační mimořádné události, 
b) zařazení vzniklé radiační mimořádné události do kategorie radiační 

mimořádné události, 
c) vyhlášení radiační mimořádné události a vyrozumění dotčených 

orgánů, 
d) řízení a provádění odezvy na radiační mimořádnou událost, 
e) omezení havarijního ozáření, 
f) zdravotnické zajištění, 
g) předběžné informování obyvatelstva, 
h) prověřování připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost, 
i) příjem vnější pomoci a 
j) dokumentování připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou 

událost včetně zpracování vnitřního havarijního plánu, vnějšího 

havarijního plánu, národního radiačního havarijního plánu a havarijního 

řádu. 
(2) Vnitřní havarijní plán se zpracovává pro areál jaderného zařízení 

PT  
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nebo pracoviště se zdroji ionizujícího záření. Vnější havarijní plán se 

zpracovává pro zónu havarijního plánování. 
(3) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) požadavky na obsah národního radiačního havarijního plánu, 
b) postupy a opatření k zajištění připravenosti k odezvě na radiační 

mimořádnou událost. 
 

  263/2016 §156 (1) Držitel povolení je povinen 
a) neprodleně seznámit se schváleným vnitřním havarijním plánem 

všechny osoby tímto plánem dotčené, včetně osoby provozující objekt 

nebo zařízení, které může být radiační mimořádnou událostí vzniklou při 

činnosti, k níž bylo držiteli povolení vydáno povolení, ovlivněno nebo 

zasaženo (dále jen "sousedící osoba"), a osob podle vnitřního 

havarijního plánu určených k odezvě na radiační mimořádnou událost, 
b) neprodleně seznámit s vypracovanou zásahovou instrukcí fyzické 

osoby touto instrukcí dotčené, 
c) neprodleně seznámit se schváleným havarijním řádem všechny osoby 

určené k zajištění přepravy a fyzické osoby tímto řádem určené k 

provedení zásahu, 
d) sdílet informace nutné pro řízení a provedení odezvy na radiační 

mimořádnou událost v rámci povolené činnosti se sousedící osobou, je-li 
také držitelem povolení podle tohoto zákona, 
e) zajistit systém vzdělávání fyzických osob dotčených zásahovou 

instrukcí, vnitřním havarijním plánem nebo havarijním řádem v oblasti 

zvládání radiační mimořádné události, 
f) pravidelně prověřovat připravenost k odezvě na radiační mimořádnou 

událost nácvikem, havarijním cvičením a ověřováním funkčnosti 

technických prostředků podle vnitřního havarijního plánu, zásahové 

instrukce a havarijního řádu; prověření připravenosti k odezvě na 

radiační mimořádnou událost musí být prováděno na základě ročního 

plánu a hodnoceno, a 
g) zajistit soulad sledovaných veličin a parametrů svého programu 

monitorování výpustí a programu monitorování okolí s monitorovací 

úrovní stanovenou ve vnitřním havarijním plánu. 
(2) Držitel povolení k vykonávání činností souvisejících s využíváním 

jaderné energie a k vykonávání činností v rámci expozičních situací, k 

nimž je stanovena zóna havarijního plánování, je povinen 
a) spolupracovat s orgány státní správy a územní samosprávy a 

zasahujícími složkami integrovaného záchranného systému na zajištění 

připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost při radiační 

havárii v zóně havarijního plánování, 
b) předávat podklady ke zpracování 
1. vnějšího havarijního plánu Hasičskému záchrannému sboru České 

republiky a krajskému úřadu, 
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2. národního radiačního havarijního plánu Úřadu a Ministerstvu vnitra, 
c) zajistit systémy monitorování radiační situace v areálu jaderného 

zařízení a v zóně havarijního plánování a podílet se na zajištění 

monitorování radiační situace na území České republiky podle § 149 

odst. 2 písm. b), 
d) zajistit ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo Hasičským 

záchranným sborem České republiky vybavení obyvatelstva a složek 

integrovaného záchranného systému zasahujících při radiační havárii v 

zóně havarijního plánování antidoty k jódové profylaxi, 
e) poskytovat obyvatelstvu v zóně havarijního plánování základní 

informace pro případ radiační havárie a pravidelně je aktualizovat; 

základní informace pro případ radiační havárie lze poskytnout nebo 
aktualizovat jen na základě souhlasného vyjádření Úřadu, Hasičského 

záchranného sboru České republiky a hejtmana kraje, 
f) zajistit systém vyrozumění dotčených orgánů, 
g) pořídit, udržovat a provozovat v zóně havarijního plánování koncové 

prvky varování 20), 
h) ověřovat cvičením a taktickým cvičením 21) ve spolupráci s 

příslušnými orgány veřejné správy a složkami integrovaného 

záchranného systému správnost, účinnost a vzájemný soulad vnitřního 

havarijního plánu a vnějšího havarijního plánu a jejich soulad s 
národním radiačním havarijním plánem, 
i) podílet se na vyhodnocování cvičení a taktického cvičení podle 

písmene h) a na základě výsledku vyhodnocení přijmout opatření k 

nápravě zjištěného nedostatku, 
j) neprodleně informovat Úřad o předání podkladů ke zpracování 

vnějšího havarijního plánu krajskému úřadu a Hasičskému záchrannému 

sboru České republiky a o jejich obsahu a 
k) vypracovat výroční zprávu o zajištění připravenosti k odezvě na 

radiační mimořádnou událost při činnostech, které držitel povolení 

vykonává, a předat ji do 31. ledna následujícího kalendářního roku 

Úřadu. 
(3) Míru podílu držitele povolení k vykonávání činností souvisejících s 

využíváním jaderné energie a k vykonávání činností v rámci 

expozičních situací, k nimž je stanovena zóna havarijního plánování, na 

činnostech podle odstavce 2 písm. e) a g), s výjimkou udržování a 

provozování koncových prvků varování, stanoví pro příslušný 

kalendářní rok dohoda mezi držitelem povolení a zpracovatelem 

vnějšího havarijního plánu po projednání návrhu dohody bezpečnostní 

radou kraje. 
(4) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) způsob a četnost ověřování vnitřního havarijního plánu, národního 

radiačního havarijního plánu, zásahové instrukce a havarijního řádu a 

funkčnosti technických prostředků, 
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b) způsob a četnost ověřování účinnosti a vzájemného souladu vnitřního 

havarijního plánu, vnějšího havarijního plánu a národního radiačního 

havarijního plánu, 
c) požadavky na zajištění připravenosti k odezvě na radiační 

mimořádnou událost v zóně havarijního plánování, 
d) obsah základních informací pro případ radiační havárie, jejich formu 

a rozsah a způsob jejich aktualizace, 
e) obsah výroční zprávy o zajištění připravenosti k odezvě na radiační 

mimořádnou událost. 
 

  263/2016 §157 odst.2 (2) Držitel povolení je povinen zajistit odezvu na radiační mimořádnou 

událost vzniklou při jím vykonávaných činnostech podle příslušného 

vnitřního havarijního plánu, havarijního řádu nebo zásahové instrukce, 

pokud se vnitřní havarijní plán nevypracovává, a to 
a) zahájit neprodleně odezvu na radiační mimořádnou událost, dojde-li k 
překročení nejvyšší monitorovací úrovně, a průběh odezvy na radiační 

mimořádnou událost zaznamenávat, 
b) neprodleně varovat fyzickou osobu nacházející se v areálu jaderného 

zařízení nebo v prostorách pracoviště se zdrojem ionizujícího záření, 

realizovat opatření k její ochraně a informovat o nich Úřad a v případě 

vzniku radiační nehody spojené s podezřením na možný únik 

radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření z areálu jaderného 

zařízení nebo pracoviště se zdrojem ionizujícího záření nebo radiační 

havárie informovat také další dotčené orgány a osoby stanovené 

vnitřním havarijním plánem nebo havarijním řádem; součástí varování 

musí být v případě vzniku radiační havárie i návrh na zavedení 

neodkladných ochranných opatření, 
c) neprodleně vyrozumět o vzniku nebo podezření na vznik radiační 

mimořádné události Úřad a v případě radiační nehody spojené s 

podezřením na možný únik radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího 

záření z areálu jaderného zařízení nebo pracoviště se zdrojem 

ionizujícího záření nebo radiační havárie neprodleně vyrozumět také 

místně příslušné starosty obcí s rozšířenou působností a místně 

příslušného hejtmana kraje prostřednictvím územně příslušného 

operačního střediska Hasičského záchranného sboru České republiky, 

další dotčené orgány stanovené vnitřním havarijním plánem nebo 

havarijním řádem a sousedící osoby, 
d) ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky 

neprodleně zahájit při vzniku nebo podezření na vznik radiační havárie 

varování obyvatelstva v zóně havarijního plánování a zajistit neprodlené 

odvysílání tísňové informace 23); součástí informace je pokyn k 

zavedení neodkladných ochranných opatření formou ukrytí a použití 

jódové profylaxe, 
e) kontrolovat, vyhodnocovat a regulovat ozáření fyzických osob 
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podílejících se na průběhu odezvy na radiační mimořádnou událost v 

areálu jaderného zařízení nebo v prostorách pracoviště se zdrojem 

ionizujícího záření, 
f) navrhnout hejtmanovi kraje zavedení neodkladného opatření k 

ochraně obyvatelstva v zóně havarijního plánování formou evakuace 

podle průběhu nebo předpokládaného vývoje radiační havárie a podle 

výsledků monitorování radiační situace prováděného podle písmene j), 
g) předávat Úřadu údaje pro hodnocení radiační havárie a pro prognózu 

jejího vývoje, včetně údajů o meteorologické situaci v místě vzniku 

radiační havárie, 
h) informovat o činnostech jím vykonávaných v průběhu odezvy na 

radiační mimořádnou událost při radiační nehodě nebo radiační havárii 

Úřad a o činnostech jím vykonávaných v průběhu odezvy na radiační 

mimořádnou událost při radiační nehodě spojené s podezřením na 

možný únik radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření z areálu 

jaderného zařízení nebo pracoviště se zdrojem ionizujícího záření nebo 

radiační havárii Hasičský záchranný sbor České republiky a další 

dotčené orgány a osoby stanovené vnitřním havarijním plánem nebo 

havarijním řádem, 
i) v případě radiační havárie neprodleně informovat obyvatelstvo touto 

radiační havárií dotčené o skutečnostech radiační havárie a jejím 

předpokládaném vývoji, 
j) zajistit monitorování radiační situace v zóně havarijního plánování 

podle příslušného programu monitorování při podezření na vznik 

radiační nehody nebo radiační havárie a podle pokynů Úřadu k němu, 

vydaných v návaznosti na vývoj expoziční situace, a předávat data z 

tohoto monitorování Úřadu, 
k) zajistit likvidaci následků radiační nehody v areálu jaderného zařízení 

nebo v prostorách pracoviště se zdrojem ionizujícího záření, 
l) zpracovat průběh odezvy na radiační mimořádnou událost 

zaznamenaný podle písmene a) ve formě zprávy o vzniku a průběhu 

radiační mimořádné události a zprávu předat Úřadu do 
1. 3 měsíců od vyhlášení v případě radiační havárie, nebo 
2. 1 měsíce od vyhlášení jiné radiační mimořádné události, 
m) evidovat a uchovávat záznam o průběhu odezvy na radiační 

mimořádnou událost a zprávu o vzniku a průběhu radiační mimořádné 

události po dobu nejméně 5 let od vyhlášení radiační mimořádné 

události nebo po dobu 30 let od vyhlášení v případě radiační havárie a 
n) spolupracovat na přípravě nápravy stavu po radiační havárii na území 

zasaženém radiační havárií. 
 

  263/2016 §157 odst.3 (3) Prováděcí právní předpis stanoví pravidla k zajištění odezvy na 

radiační mimořádnou událost podle odstavce 2. 
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  408/2016 §5 odst.3 

písm.f) 
(5) V systému řízení musí být 
f) v rámci organizační struktury stanoven způsob řízení a jednotlivé 

úrovně řízení, 
 

  

  21/2017 §26 (1) V procesech a činnostech k zabránění rozvoji havarijních podmínek 

na jaderném zařízení a ke zmírnění jejich následků (dále jen "systém 

zvládání havárií") musí být 
a) stanoveny cíle a zavedeny strategie pro zvládání havarijních 

podmínek, které vycházejí z hodnocení bezpečnosti a z požadavků na 

projekt jaderného zařízení, 
b) zaveden soubor opatření pro zvládání havarijních podmínek v souladu 

s cíli a strategiemi pro zvládání havarijních podmínek, který musí 

zahrnovat 
1. technická opatření pro zvládání havarijních podmínek, včetně 

prostředků k získávání a předávání informací o stavu jaderného zařízení, 

a 
2. organizační opatření pro zvládání havarijních podmínek, 
c) vytvořen a udržován soubor dokumentace pro zvládání havarijních 

podmínek, 
d) pracovníci zajišťující zvládání havarijních podmínek školeni a 

prováděn jejich výcvik ve zvládání havarijních podmínek a 
e) prováděny analýzy pro vývoj strategií pro zvládání havarijních 

podmínek a výsledky těchto analýz používány pro tento vývoj. 
(2) Systém zvládání havárií musí 
a) umožnit zvládnutí havarijních podmínek na jaderném zařízení 

iniciovaných ve všech stavech jaderného zařízení, 
b) umožnit zvládnutí havarijních podmínek, které nastanou na všech 

jaderných zařízeních nalézajících se na stejném území k umístění 

jaderného zařízení současně, 
c) umožnit zvládnutí havarijních podmínek, při kterých dochází k 

současnému ovlivnění jaderného reaktoru a bazénu skladování 

ozářeného jaderného paliva, 
d) zahrnovat pravidla vzájemné podpory mezi jadernými zařízeními s 

jaderným reaktorem nalézajícími se na stejném území k umístění 

jaderného zařízení pro případ vzniku havarijních podmínek na jednom z 

nich tak, aby nebyla ohrožena jaderná bezpečnost jaderného zařízení 

plnícího podporující funkci, 
e) zahrnovat účinnou vazbu na nakládání s radioaktivním odpadem nebo 
nápravu stavu po radiační havárii pro území zasažené radiační havárií 

nebo pro jeho část tak, aby byly zmírněny následky havarijních 

podmínek, a 
f) zohledňovat 
1. předpokládané podmínky prostředí zahrnující rozsáhlé poškození 

vnější nebo vnitřní infrastruktury a očekávané ztížené podmínky, včetně 
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radiačních, které mohou nastat při havarijních podmínkách, 
2. iniciační události nebo jevy, které mohou havarijní podmínky 

způsobit, a 
3. lidské zdroje a vliv lidského faktoru na zvládání havarijních 

podmínek. 
 

  21/2017 §27 odst.1 (1) Soubor dokumentace pro zvládání havarijních podmínek musí 

obsahovat 
a) havarijní předpisy, 
b) návody pro zvládání těžkých havárií a 
c) jinou dokumentaci pro zvládání havárií, zejména 
1. dokumentaci pro zvládání rozsáhlého poškození území k umístění 

jaderného zařízení a 
2. postupy pro použití alternativních prostředků pro zvládání havarijních 

podmínek. 
 

  

  21/2017 §28 odst.1 (1) Havarijní předpisy musí 
a) stanovit pravidla pro zvládání základních projektových nehod a 

instrukce pro obnovu bezpečného stavu jaderného zařízení, 
b) stanovit pravidla pro zvládání rozšířených projektových podmínek 

kromě těžkých havárií a instrukce pro obnovení plnění bezpečnostních 

funkcí nebo nahrazení jejich ztráty, 
c) zajistit předcházení vzniku těžké havárie, 
d) umožnit pracovníkům reagovat na vzniklou událost bez její přesné 

identifikace jen na základě příznaků, jimiž jsou hodnoty bezpečnostních 

parametrů a stavů základních bezpečnostních funkcí, 
e) být založeny na realistických a pro jaderné zařízení specifických 

analýzách provedených pro tento účel, 
f) umožnit pracovníkům bez prodlení rozpoznat havarijní podmínky, pro 

které jsou určeny, a 
g) obsahovat vstupní podmínky pro uplatnění postupu odpovídajícího 

vzniklé události a výstupní podmínky pro opuštění tohoto postupu. 
 
 

  

  21/2017 §28 odst.2 (2) Návody pro zvládání těžkých havárií musí 
a) umožnit reagovat na vzniklou událost bez její přesné identifikace jen 

na základě příznaků, jimiž jsou hodnoty bezpečnostních parametrů 

určujících stav fyzických ochranných bariér, 
b) zajistit omezení rozvoje a zmírnění následků těžké havárie a 
c) stanovit strategie pro zvládnutí havarijních stavů a fyzikálně 

identifikovatelných mechanismů ohrožujících fyzické bezpečnostní 

bariéry, které byly určeny při analýzách těžkých havárií, bez ohledu na 

jejich pravděpodobnost. 

  

Čl.1 odst.8 (čl.8d 2.   Členské státy zajistí soulad a kontinuitu mezi opatřeními pro 263/2016  §156 odst.2 (2) Držitel povolení k vykonávání činností souvisejících s využíváním PT  
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odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

odst.2) havarijní připravenost a odezvu na mimořádné situace v areálu 

jaderného zařízení a požadovanými vnitrostátním rámcem a dalšími 

opatřeními pro havarijní připravenost a odezvu na mimořádné situace 
požadovanými podle směrnice 2013/59/Euratom. 

písm.h) jaderné energie a k vykonávání činností v rámci expozičních situací, k 

nimž je stanovena zóna havarijního plánování, je povinen 
h) ověřovat cvičením a taktickým cvičením 21) ve spolupráci s 

příslušnými orgány veřejné správy a složkami integrovaného 

záchranného systému správnost, účinnost a vzájemný soulad vnitřního 

havarijního plánu a vnějšího havarijního plánu a jejich soulad s 

národním radiačním havarijním plánem, 
 

  263/2016 §156 odst.4 

písm.b) 
(4) Prováděcí právní předpis stanoví 
b) způsob a četnost ověřování účinnosti a vzájemného souladu vnitřního 

havarijního plánu, vnějšího havarijního plánu a národního radiačního 

havarijního plánu, 
 

  

  21/2017 §26 (1) V procesech a činnostech k zabránění rozvoji havarijních podmínek 

na jaderném zařízení a ke zmírnění jejich následků (dále jen "systém 

zvládání havárií") musí být 
a) stanoveny cíle a zavedeny strategie pro zvládání havarijních 

podmínek, které vycházejí z hodnocení bezpečnosti a z požadavků na 

projekt jaderného zařízení, 
b) zaveden soubor opatření pro zvládání havarijních podmínek v souladu 

s cíli a strategiemi pro zvládání havarijních podmínek, který musí 

zahrnovat 
1. technická opatření pro zvládání havarijních podmínek, včetně 

prostředků k získávání a předávání informací o stavu jaderného zařízení, 

a 
2. organizační opatření pro zvládání havarijních podmínek, 
c) vytvořen a udržován soubor dokumentace pro zvládání havarijních 

podmínek, 
d) pracovníci zajišťující zvládání havarijních podmínek školeni a 

prováděn jejich výcvik ve zvládání havarijních podmínek a 
e) prováděny analýzy pro vývoj strategií pro zvládání havarijních 
podmínek a výsledky těchto analýz používány pro tento vývoj. 
(2) Systém zvládání havárií musí 
a) umožnit zvládnutí havarijních podmínek na jaderném zařízení 

iniciovaných ve všech stavech jaderného zařízení, 
b) umožnit zvládnutí havarijních podmínek, které nastanou na všech 

jaderných zařízeních nalézajících se na stejném území k umístění 

jaderného zařízení současně, 
c) umožnit zvládnutí havarijních podmínek, při kterých dochází k 

současnému ovlivnění jaderného reaktoru a bazénu skladování 

ozářeného jaderného paliva, 
d) zahrnovat pravidla vzájemné podpory mezi jadernými zařízeními s 

jaderným reaktorem nalézajícími se na stejném území k umístění 

jaderného zařízení pro případ vzniku havarijních podmínek na jednom z 
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nich tak, aby nebyla ohrožena jaderná bezpečnost jaderného zařízení 

plnícího podporující funkci, 
e) zahrnovat účinnou vazbu na nakládání s radioaktivním odpadem nebo 

nápravu stavu po radiační havárii pro území zasažené radiační havárií 

nebo pro jeho část tak, aby byly zmírněny následky havarijních 

podmínek, a 
f) zohledňovat 
1. předpokládané podmínky prostředí zahrnující rozsáhlé poškození 

vnější nebo vnitřní infrastruktury a očekávané ztížené podmínky, včetně 

radiačních, které mohou nastat při havarijních podmínkách, 
2. iniciační události nebo jevy, které mohou havarijní podmínky 

způsobit, a 
3. lidské zdroje a vliv lidského faktoru na zvládání havarijních 

podmínek. 
Čl.1 odst.9 (čl.8e) 9) Za článek 8d se vkládá nová kapitola, která zní: 

„KAPITOLA 2a  
VZÁJEMNÁ HODNOCENÍ A PODÁVÁNÍ ZPRÁV  
Článek 8e Vzájemná hodnocení 
1.   Členské státy nejméně jednou za deset let zajistí pravidelné vlastní 

hodnocení svých vnitrostátních rámců a příslušných dozorných orgánů a 

přizvou mezinárodní misi, která provede vzájemné hodnocení 

příslušných částí jejich vnitrostátních rámců a příslušných dozorných 

orgánů s cílem soustavného zlepšování jaderné bezpečnosti. O 

výsledcích takových vzájemných hodnocení, jakmile jsou k dispozici, se 

podají zprávy členským státům a Komisi. 
2.   Členské státy zajistí, aby koordinovaně: 
a) bylo provedeno jejich vlastní hodnocení určité vybrané tematické 

oblasti týkající se jaderné bezpečnosti příslušných jaderných zařízení na 

jejich území; 
b) byly všechny ostatní členské státy a Komise jako pozorovatel 
přizvány ke vzájemnému hodnocení vlastního hodnocení uvedeného v 

písmenu a); 
c) byla přijata vhodná následná opatření podle příslušných zjištění 

vyplývajících z provedeného vzájemného hodnocení; 
d) byly po tom, co jsou výsledky k dispozici, zveřejněny příslušné 

zprávy o výše uvedeném vzájemném hodnocení a jeho hlavním 

výsledku. 
 3.   Členské státy zajistí, aby byla přijata opatření umožňující zahájení 

prvního tematického vzájemného hodnocení v roce 2017 a aby se mohla 

následující tematická vzájemná hodnocení uskutečňovat každých šest 

let. 
4.   V případě havárie, jež má za následek situace vyžadující opatření 

pro mimořádné situace mimo areál jaderného zařízení nebo ochranná 

opatření pro obyvatelstvo, zajistí příslušný členský stát neprodlené 

263/2016  
 

§208 

písm.k) 
(2) Úřad 
k) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oboru své působnosti, v oboru své 

působnosti poskytuje informace Mezinárodní agentuře pro atomovou 

energii, Evropské komisi a dalším orgánům Evropské unie a Euratomu a 

zajišťuje plnění dalších povinností vyplývajících z předpisů Evropské 

unie a Euratomu týkajících se zejména vnitrostátního a mezinárodního 

hodnocení státní správy v oblasti jaderné bezpečnosti jaderných zařízení 

a nakládání s jaderným materiálem a vysokoaktivním zdrojem, 
 

PT  
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pozvání mise k provedení mezinárodního vzájemného hodnocení.“ 
  263/2016 §209 písm.j) Úřad 

j) zajišťuje neprodlené pozvání mise k provedení mezinárodního 

vzájemného hodnocení v případě radiační havárie vzniklé na území 

České republiky, jež má za následek zavedení ochranných opatření vně 

areálu jaderného zařízení, 
 

  

  263/2016 §48 odst.1 (1) Během životního cyklu jaderného zařízení musí být pravidelně, 

systematicky, komplexně a ověřitelným způsobem prováděno hodnocení 

úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení (dále jen "hodnocení bezpečnosti") a jeho dokumentování. 
 

  

  263/2016 §48 odst.2 

písm.e) 
(2) Hodnocení bezpečnosti musí zahrnovat tyto typy hodnocení: 
e) zvláštní hodnocení bezpečnosti. 
 

  

  263/2016 §48 odst.3 

písm.c) 
(3) Zvláštní hodnocení bezpečnosti musí být provedeno 
c) stanoví-li tak Úřad rozhodnutím v souladu s požadavky mezinárodní 

smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo předpisu Euratomu, 

nebo 
 

  

  263/2016 §48 odst.4 (4) Hodnocení bezpečnosti musí být využíváno k hodnocení 

významných informací o riziku využívání jaderné energie a k přijetí 

takových opatření, aby se předešlo snížení úrovně jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 

  

  263/2016 §48 odst.6 (6) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) pravidla provádění hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů 

hodnocení a lhůty, v nichž jsou prováděny, 
b) způsob dokumentování hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů 

hodnocení a obsah dokumentace hodnocení bezpečnosti a jednotlivých 

typů hodnocení, 
c) způsob využití hodnocení bezpečnosti. 

  

  263/2016 §204 (1) Zjistí-li Úřad nedostatek v činnosti osoby, která vykonává činnosti 

související s využíváním jaderné energie nebo činnosti v rámci 

expozičních situací, může podle povahy zjištěného nedostatku 

rozhodnutím uložit osobě opatření k nápravě zjištěného nedostatku a 

stanovit lhůtu k uskutečnění opatření k nápravě. 
(2) Osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, je povinna neprodleně 

oznámit Úřadu způsob plnění a splnění uloženého opatření. 
(3) Odvolání proti rozhodnutí o uložení opatření k nápravě nemá 

odkladný účinek. 

  

  162/2017 §3 (1) Hodnocení bezpečnosti musí být prováděno podle aktuálních a 

praktickou aplikací prověřených metodik v souladu se stávající úrovní 
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vědy a techniky a správnou praxí. 
(2) Hodnocení bezpečnosti musí zohlednit změny způsobilé ovlivnit 

jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení, ke kterým dojde v průběhu životního cyklu jaderného 

zařízení. 
(3) Hodnocení bezpečnosti musí zohlednit nové poznatky z provozních 

zkušeností a informace o rizicích a následcích využívání jaderné energie 

relevantní z hlediska jaderné bezpečnosti, které by mohly významně 

ovlivnit hodnocení bezpečnosti. 
(4) Při postupu podle odstavců 2 a 3 musí být uplatněn odstupňovaný 

přístup podle vlivu zohledňovaných skutečností na jadernou bezpečnost, 

radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 
  2/1969 ve 

znění 
118/1983 
70/2006 

§20 
 

Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy uvedené v části první 

(dále jen "ministerstva") plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v 

zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech a úkoly 

vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních 
integračních seskupeních a mezinárodních organizacích, pokud jsou pro 

Českou republiku závazné. 
 

  

  2/1969 ve 
znění 
272/1996 

§22 
 

Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své 

působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení 

aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví a 

řešení stěžejních otázek, které předkládají vládě České republiky. O 

návrzích závažných opatření přiměřeným způsobem informují veřejnost. 
 

  

  2/1969 ve 
ve znění 

21/1993 

§25 
 

Ministerstva zabezpečují ve své působnosti úkoly související se 

sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a 

mezinárodní spolupráce. Zabezpečují ve své působnosti úkoly, které 

vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z 

členství v mezinárodních organizacích. 
 

  

  106/1999 
ve znění 
61/2006 
167/2012 
222/2015 
12/2020 
 

§5 (1) Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém 

sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně 

přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace: 
a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a 

principů, za kterých provozuje svoji činnost, 
b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné 

informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či 

jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob, 
c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti 

rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to 
včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti 
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kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba 

dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a 

způsob a místo, kde lze takový formulář získat, 
d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech 

žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, 

které je třeba dodržovat, 
e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt 

zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a 

povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve 

vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto 

předpisy poskytnuty k nahlédnutí, 
f) sazebník úhrad za poskytování informací, 
g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v 

oblasti poskytování informací (§ 18), 
h) výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4, 
 i) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7, 
 j) elektronickou adresu podatelny. 
 (2) Povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách 

zpřístupnit 
 a) právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti, 
 b) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a 

programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona 

včetně případných návrhů licenčních smluv 2b) podle § 14a, 
a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo 
kopii. 
 (3) Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto 

informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O 

informacích poskytnutých způsobem podle § 4a odst. 2 písm. e) a f), 

informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo 

mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí 

zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah. 
(4) Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v 

odstavci 1 a 2 též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato 

povinnost se nevztahuje na povinné subjekty, které jsou pouze 

fyzickými osobami. V případě informací uvedených v odstavci 2 písm. 

a) postačuje ke splnění této povinnosti uvedení odkazu na místo, kde 

jsou tyto informace již zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Strukturu zveřejňovaných informací stanoví prováděcí právní 

předpis. 
(5) Povinné subjekty, které vedou a spravují registry, evidence, seznamy 

nebo rejstříky obsahující informace, které jsou na základě zvláštního 

zákona každému přístupné, jsou tyto informace povinny zveřejňovat v 

přehledné formě způsobem umožňujícím i dálkový přístup. Na tyto 

subjekty se pro tento účel nevztahuje povinnost zamezit sdružování 
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informací podle zvláštního právního předpisu. 3a) 
 (6) Povinnost zveřejnit informace podle odstavců 4 a 5 splní povinný 

subjekt tím, že je způsobem umožňujícím dálkový přístup bez 

zbytečného odkladu zpřístupní správci portálu veřejné správy nebo mu 

je předá. Formu a datový formát zpřístupňovaných a předávaných 

informací stanoví prováděcí právní předpis. 
(7) Povinný subjekt může informace podle odstavce 1 zveřejnit i dalšími 

způsoby a s výjimkami uvedenými v tomto zákoně může zveřejnit i další 

informace. 
Čl.1 odst.10 (čl. 
9 písm.a), 

písm.b)) 

10) Článek 9 se mění takto: 
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 
„1.   Členské státy předloží Komisi zprávu o uplatňování této směrnice 

poprvé do 22. července 2014 a následně do 22. července 2020.“; 
b) odstavec 3 se zrušuje. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice  
Ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi členskými 

státy (Českou republikou) a Evropskou komisí. 
 

NT  

Čl.1 odst.11 

(čl.10 odst.1a)  
11) V článku 10 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec, který zní: 
„1a.   Povinnost provedení článků 6, 8a, 8b, 8c a 8d ve vnitrostátním 

právu a jejich uplatňování se netýká členských států bez jaderných 

zařízení, pokud se tyto státy nerozhodnou vyvinout jakoukoliv činnost 

související s jadernými zařízeními podléhajícími povolení v jejich 

jurisdikci.“ 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Ustanovení není určeno České republice, vztahuje se na členské státy 
bez jaderných zařízení, pokud se tyto státy nerozhodnou vyvinout 

jakoukoliv činnost související s jadernými zařízeními podléhajícími 

povolení v jejich jurisdikci. 

NT  

Čl. 2 1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s touto směrnicí do 15. srpna 2017. Neprodleně o 

nich uvědomí Komisi. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 
2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice, a 
veškeré jejich následné změny. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
Ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi členskými 

státy (Českou republikou) a Evropskou komisí. 

NT  

Čl. 3 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice 

Legislativně-technické ustanovení významné pouze pro právní předpis 

Euratomu. 

NT  

Čl. 4 Tato směrnice je určena členským státům.   Nerelevantní z hlediska transpozice 
Legislativně-technické ustanovení významné pouze pro právní předpis 

Euratomu. 

NT  

 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 

č 
Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 
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1.  2/1969 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 10/2006 Sb. 08.01.1969 
2.  70/2006 Zákon č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí 01.04.2006 
3.  517/2002 Zákon č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony 01.01.2003 
4.  118/1983 Zákon č. 118/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické 

republiky 
01.11.1983 

5.  272/1996 Zákon č. 272/1996 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady 

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o 

působnosti Správy státních hmotných rezerv 

01.11.1996 

6.  575/1990 Zákon č. 575/1990 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky 01.01.1991 
7.  255/2012 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 01.01.2014 
8.  500/2004 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 01.01.2006 
9.  218/2000 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 01.01.2001 
10.  106/1999 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 01.01.2000 
11.  39/2001 Zákon č. 39/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů 25.01.2001 
12.  61/2006 Zákon č. 61/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů 

23.03.2006 

13.  412/2005 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006 
14.  413/2005 Zákon č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006 
15.  183/2006 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 01.07.2006 
16.  350/2012 Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související 

zákony 
01.01.2013 

17.  100/2001  Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 01.01.2002 
18.  39/2015 Zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
01.04.2015 

19.  234/2014 Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě 01.01.2015 
20.  199/2015 Nález Ústavního soudu č. 199/2015 Sb. sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení 14.08.2015 
21.  250/2014 Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015 
22.  25/2015 Zákon č. 25/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 

předpisů 
20.02.2015 

23.  222/2015 Zákon č. 222/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 10.09.2015 
24.  263/2016 Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon 01.01.2017 
25.  359/2016 Vyhláška č. 359/2016 Sb. o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události 01. 01. 2017 
26.  378/2016 Vyhláška č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení 01. 01. 2017 
27.  408/2016 Vyhláška č. 408/2016 Sb. o požadavcích na systém řízení 01. 01. 2017 
28.  21/2017 Vyhláška č. 21/2017 Sb. o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení 15. 02. 2017 
29.  162/2017 Vyhláška č. 162/2017 Sb. o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona 15. 06. 2017 
30.  183/2017 Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 01. 07. 2017 
31.  302/2016 Zákon č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 
21. 09. 2016 

32.  319/2016 Zákon č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01. 04. 2017 
33.  144/2017 Zákon č. 144/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů 01. 06. 2017 
34.  163/2006 Zákon č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
27. 04. 2006 

35.  225/2017 Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01. 01. 2018 
36.  59/2017 Zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů 01. 01. 2018 
37.  329/2017 Vyhláška č. 329/2017 Sb. o požadavcích na projekt jaderného zařízení    01. 11. 2017 
38.  326/2017 Zákon č. 326/2017 b., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 01. 11. 2017 
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životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
39.  35/2019 Zákon č. 35/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých 

zákonů (zákon o zahraniční službě) 
01. 03. 2019 

40.  111/2019 Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 24. 04. 2019 
41.  40/2009 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 01. 01. 2010 
42.  204/2017 Zákon č.204/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 03. 01. 2018 
43.  330/2011 Zákon č. 330/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve 

znění pozdějších předpisů 
01. 12. 2011 

44.  89/2012 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 01. 01. 2014 
45.  176/2018 Zákon č. 176/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 01. 11. 2018 
46.  1/1993 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 01. 01. 1993 
47.  395/2001 Ústavní zákon č. 395/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01. 06. 2002 
48.  167/2012 Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., 

o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
01. 07. 2012 

49.  12/2020 Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů 01. 02. 2020 
50.  21/1993 Zákon č. 21/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky 
01. 01. 1993 

51.  422/2016 Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 01. 01. 2017 
  
 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1. 9240 MV Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
- 16. 4. 2019 prvním dnem 

třetího 

kalendářního 

měsíce 

následujícího po 

vyhlášení zákona 
2.  9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 24. 6. 2019 28. 5. 2020 01. 07. 2023 

 
3. Poznámky  

Poř.č. Text poznámky 
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Celex: 32015L2193 Lhůta pro implementaci 19. 12. 2017 Úřední věstník                     L 313 2015 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Eva Šalplachtová, 22.2. 2018 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých 

znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák 22.2. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Čl. 1 Předmět 

Tato směrnice stanoví pravidla pro omezení emisí oxidu siřičitého 

(SO2), oxidů dusíku (NOx) a prachu do ovzduší ze středních 

spalovacích zařízení s cílem snížit množství emisí do ovzduší a snížit 

případná rizika plynoucí z těchto emisí pro lidské zdraví a pro životní 

prostředí. 

Tato směrnice stanoví rovněž pravidla pro monitorování emisí oxidu 

uhelnatého (CO). 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 2 odst. 1 1.   Tato směrnice se vztahuje na spalovací zařízení o celkovém 

jmenovitém tepelném příkonu 1 MW a vyšším, avšak nižším než 50 

MW (dále „střední spalovací zařízení“), a to bez ohledu na druh paliva, 
které používají. 

201/2012  § 2 písm. e) 

a g) 
Pro účely tohoto zákona se rozumí 
e) stacionárním zdrojem ucelená technicky dále nedělitelná stacionární 

technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly 

znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou 

pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů, 
g) spalovacím stacionárním zdrojem stacionární zdroj, ve kterém se 

oxidují paliva za účelem využití uvolněného tepla, 

PT  

  201/2012 
ve znění 

369/2016 

Příloha č. 2 1.1.    Spalování   paliv   v   kotlích   o   celkovém            
        jmenovitém   tepelném   příkonu   od   0,3   MW   do   5         
        MW   včetně 
 1.1.    Spalování   paliv   v   kotlích   o   celkovém           
        jmenovitém   tepelném   příkonu   nad   5   MW 

PT  

Čl. 2 odst. 2 2.   Tato směrnice se vztahuje rovněž na propojení tvořená novými 

středními spalovacími zařízeními podle článku 4, včetně propojení, 

jejichž celkový jmenovitý tepelný příkon je 50 MW či vyšší, pokud 

takové propojení není spalovacím zařízením, na něž se vztahuje 

kapitola III směrnice 2010/75/EU. 

201/2012 
ve znění 

369/2016 

§ 4 odst. 7 (7) Pro účely stanovení celkového jmenovitého tepelného příkonu 

spalovacích stacionárních zdrojů nebo celkové projektované kapacity 

jiných stacionárních zdrojů se jmenovité tepelné příkony spalovacích 

stacionárních zdrojů nebo projektované kapacity jiných než spalovacích 

stacionárních zdrojů sčítají, jestliže se jedná o stacionární zdroje 

označené stejným kódem podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, které jsou 

umístěny ve stejné provozovně4) a u kterých dochází nebo by s 

ohledem na jejich uspořádání mohlo docházet ke znečišťování 

společným výduchem nebo komínem bez ohledu na počet komínových 

průduchů. Pokud je sečtením jmenovitých tepelných příkonů nebo 

projektovaných kapacit stacionárních zdrojů, jejichž jednotlivé příkony 

nebo kapacity nepřekračují hodnotu pro zařazení do přílohy č. 2 k 
tomuto zákonu, překročena hodnota pro zařazení do přílohy č. 2 k 

tomuto zákonu, zařazují se tyto zdroje do příslušného kódu v příloze č. 

2 k tomuto zákonu. Jmenovité tepelné příkony nebo projektované 

kapacity stacionárních zdrojů, jejichž jednotlivé příkony nebo kapacity 

překračují hodnotu pro zařazení do přílohy č. 2 k tomuto zákonu, se 

nesčítají s příkony nebo kapacitami zdrojů, jejichž jednotlivé příkony 

nebo kapacity hodnotu pro zařazení do přílohy č. 2 k tomuto zákonu 

nepřekračují. V případě, že výrobce spalovacího stacionárního zdroje 

neuvádí jeho jmenovitý tepelný příkon, vypočte se jako podíl 

PT  
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Celex: 32015L2193 Lhůta pro implementaci 19. 12. 2017 Úřední věstník                     L 313 2015 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Eva Šalplachtová, 22.2. 2018 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých 

znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák 22.2. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

jmenovitého tepelného výkonu a jemu odpovídající tepelné účinnosti, 

případně výpočtem z jiných dostupných parametrů. 
Čl. 2 odst. 3 3. Tato směrnice se nevztahuje na:  

a) spalovací zařízení, na něž se vztahuje kapitola III nebo kapitola IV 

směrnice 2010/75/EU;  
b) spalovací zařízení, na něž se vztahuje směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 97/68/ES (1);  
c) spalovací zařízení umístěná v rámci hospodářství s celkovým 

jmenovitým tepelným příkonem nepřevyšujícím 5 MW, v nichž se jako 

palivo používá výhradně nezpracovaný drůbeží hnůj ve smyslu čl. 9 

písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (2);  
d) spalovací zařízení, ve kterých se plynné produkty spalování 

používají k přímému ohřevu, sušení nebo jakékoli jiné úpravě předmětů 

nebo materiálů;  
e) spalovací zařízení, ve kterých se plynné produkty spalování používají 

pro přímý plynový ohřev využívaný pro vytápění vnitřních prostor za 

účelem zlepšení podmínek na pracovišti;  
f) zařízení k dospalování určená k čištění odpadních plynů z 

průmyslových procesů spalováním, která nejsou provozována jako 

nezávislá spalovací zařízení;  
g) jakákoli technická zařízení používaná k pohonu vozidla, plavidla 

nebo letadla;  
h) plynové turbíny a plynové a naftové motory používané na těžebních 

plošinách;  
i) zařízení k regeneraci katalyzátorů pro katalytické štěpení;  
j) zařízení pro přeměnu sirovodíku na síru;  
k) reaktory používané v chemickém průmyslu;  
l) koksárenské baterie;  
m) ohřívače větru vysokých pecí;  
n) krematoria;  
o) spalovací zařízení spalující rafinérská paliva samostatně nebo s 

jinými palivy za účelem výroby energie v rámci rafinérií minerálních 
olejů a plynů;  
p) regenerační kotle v zařízeních na výrobu buničiny. 

415/2012 
 
Ve znění 

452/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 13 Obecná ustanovení ke spalování paliv 
 
 Tato část vyhlášky se vztahuje na spalovací stacionární zdroje, 

v nichž jsou spalována paliva, s výjimkou 
  
a) stacionárních zdrojů, v nichž se spaliny používají pro přímý ohřev, 

pro sušení, pro vypalování nebo pro jinou tepelnou úpravu předmětů 

nebo materiálů, 
  
b) stacionárních zdrojů pro dodatečné spalování, určené k čištění 

odpadních plynů spalováním, nejsou-li provozovány jako nezávislé 

spalovací stacionární zdroje, 
  
c) stacionárních zdrojů pro regeneraci katalyzátorů katalytického 

štěpení, 
  
d) stacionárních zdrojů pro zpracování sulfanu na síru, 
  
e) reaktorů užívaných v chemickém průmyslu, 
  
f) koksárenských baterií, 
  
g) stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad, který není 

biomasou podle § 2 písm. a), 
  
h) ohřívačů větru vysokých pecí, 
  
i) plynových turbín a plynových motorů umístěných na těžebních 

plošinách, 
  
j) krematorií, 
  
k) stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 0,3 

MW včetně. 

PT  

Čl. 2 odst. 4 4. Tato směrnice se nevztahuje na výzkum, vývoj či zkušební činnosti v 

souvislosti se středními spalovacími zařízeními. Členské státy mohou 
pro uplatňování tohoto odstavce stanovit zvláštní podmínky. 

201/2012 § 2 písm. e) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
e) stacionárním zdrojem ucelená technicky dále nedělitelná stacionární 

technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly 
znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou 

pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů, 

PT  

Čl. 3  Definice  
Pro účely této směrnice se rozumí:  

201/2012 § 2 písm. c), 

g), h), i), l) 
Pro účely tohoto zákona se rozumí 
c) znečišťováním (emisí) vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do 

PT  
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1) „emisemi“ uvolňování látek ze spalovacího zařízení do ovzduší; 
2) „mezní hodnotou emisí“ přípustné množství látky obsažené v 

odpadních plynech ze spalovacího zařízení, které smí být vypuštěno do 

ovzduší v daném časovém období;  
3) „oxidy dusíku“ (NOx) oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako 

oxid dusičitý (NO2);  
4) „prachem“ částice jakéhokoli tvaru, struktury nebo hustoty 

rozptýlené v podmínkách místa odběru vzorku v plynném skupenství, 

které lze po odběru reprezentativního vzorku z analyzovaného plynu 

zachytit filtrací za vymezených podmínek a které zůstávají v prostoru 
před filtrem a po usušení za vymezených podmínek na filtru;  
5) „spalovacím zařízením“ jakékoli technické zařízení, v němž se paliva 

oxidují za účelem využití takto vyrobeného tepla;  
6) „stávajícím spalovacím zařízením“ spalovací zařízení uvedené do 
provozu před 20. prosincem 2018 nebo zařízení, pro něž bylo podle 

vnitrostátních právních předpisů uděleno povolení před 19. prosincem 

2017, za předpokladu, že dané zařízení bude uvedeno do provozu 

nejpozději 20. prosince 2018;  
7) „novým spalovacím zařízením“ spalovací zařízení jiné než stávající 

spalovací zařízení;  
8) „motorem“ plynový motor, naftový motor nebo dvojpalivový motor;  
9) „plynovým motorem“ motor s vnitřním spalováním fungující na 

principu Ottova cyklu a využívající ke spalování paliva zážehového 

zapalování;  
10) „naftovým motorem“ motor s vnitřním spalováním fungující na 

principu Dieselova cyklu a využívající ke spalování paliva vznětového 

zapalování;  
11) „dvojpalivovým motorem“ motor s vnitřním spalováním 

využívající vznětového zapalování a fungující na principu Dieselova 

cyklu při spalování kapalných paliv a na principu Ottova cyklu při 

spalování plynných paliv;  
12) „plynovou turbínou“ jakýkoli rotující stroj, který přeměňuje 

tepelnou energii v mechanickou práci a který se skládá především z 

kompresoru, tepelného zařízení, ve kterém se palivo oxiduje za účelem 

ohřátí pracovního média, a turbíny; tento pojem zahrnuje plynové 

turbíny s otevřeným cyklem i s kombinovaným cyklem a plynové 

turbíny v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla, a to ve všech 

případech jak s doplňkovým spalováním, tak bez něj; 
13) „malou izolovanou soustavou“ malá izolovaná soustava ve smyslu 

čl. 2 bodu 26 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES (1);  
14) „izolovanou mikrosoustavou“ izolovaná mikrosoustava ve smyslu 
čl. 2 bodu 27 směrnice 2009/72/ES;  
15) „palivem“ jakýkoli tuhý, kapalný nebo plynný spalitelný materiál;  
16) „rafinérským palivem“ pevný, kapalný nebo plynný hořlavý 

ovzduší, 
g) spalovacím stacionárním zdrojem stacionární zdroj, ve kterém se 

oxidují paliva za účelem využití uvolněného tepla, 
h) provozovatelem právnická nebo fyzická osoba, která stacionární zdroj 

skutečně provozuje; není-li taková osoba známa nebo neexistuje, 

považuje se za provozovatele vlastník stacionárního zdroje, 
i) emisním limitem nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo 

skupiny znečišťujících látek vnášené do ovzduší ze stacionárního 

zdroje,  
l) palivem spalitelný materiál v pevném, kapalném nebo plynném 

skupenství, určený jeho výrobcem ke spalování za účelem uvolnění 

energetického obsahu tohoto materiálu, 
  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32015L2193.docx      str. 4 z 42   

Celex: 32015L2193 Lhůta pro implementaci 19. 12. 2017 Úřední věstník                     L 313 2015 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Eva Šalplachtová, 22.2. 2018 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých 

znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák 22.2. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

materiál z destilace a přeměny v rámci rafinace ropy, včetně 

rafinérského topného plynu, syntézního plynu, rafinérských olejů a 

ropného koksu;  
17) „odpadem“ odpad ve smyslu čl. 3 bodu 1 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/98/ES (2); 28.11.2015 L 313/6 Úřední věstník 

Evropské unie CS (1)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro 

vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. L 

211, 14.8.2009, s. 55). (2)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých 

směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).  
18) „biomasou“:  
a) produkty, které sestávají z rostlinného materiálu pocházejícího ze 

zemědělství nebo lesnictví a které lze použít jako palivo za účelem 

získání jeho energetického obsahu;  
b) následující odpady:  
i) rostlinný odpad ze zemědělství nebo lesnictví;  
ii) rostlinný odpad z potravinářského průmyslu, pokud se vzniklé teplo 

opětovně použije;  
iii) rostlinný odpad z výroby čerstvé vlákniny a z výroby papíru z 

buničiny, pokud se spoluspaluje v místě výroby a vzniklé teplo se 

využije;  
iv) korkový odpad;  
v) dřevný odpad s výjimkou dřevného odpadu, který může obsahovat 

halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku 

ošetření látkami na ochranu dřeva nebo nátěrovými hmotami, včetně 

zejména dřevného odpadu ze stavebnictví a z demolic;  
19) „plynovým olejem“:  
a) jakékoli kapalné palivo vyrobené z ropy kódů KN 2710 19 25, 2710 

19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 či 2710 20 19;  
b) jakékoli kapalné palivo vyrobené z ropy, z něhož se do teploty 250 

°C vydestiluje s použitím metody ASTM D86 méně než 65 % 

objemových (včetně ztrát) a do teploty 350 °C nejméně 85 % 

objemových (včetně ztrát);  
20) „zemním plynem“ přirozeně se vyskytující metan s maximálním 

obsahem 20 % objemových inertů a dalších složek;  
21) „těžkým topným olejem“:  
a) jakékoli kapalné palivo vyrobené z ropy kódů KN 2710 19 51 až 

2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 nebo 2710 20 39; nebo  
b) jakékoliv kapalné palivo vyrobené z ropy, jiné než plynový olej ve 

smyslu bodu 19, které v důsledku svého destilačního rozmezí náleží do 

kategorie těžkých olejů určených k použití jako palivo a z něhož se do 

teploty 250 °C vydestiluje s použitím metody ASTM D86 méně než 65 

% objemových (včetně ztrát). Pokud není možno provést destilaci s 
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použitím metody ASTM D86, pokládá se ropný produkt za těžký topný 

olej;  
22) „provozními hodinami“ doba vyjádřená v hodinách, během níž je 

spalovací zařízení v provozu a vypouští emise do ovzduší, s výjimkou 

doby uvádění zařízení do provozu a odstavování z provozu;  
23) „provozovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, která provozuje 
nebo řídí spalovací zařízení, nebo pokud tak stanoví vnitrostátní právní 

předpisy, osoba, na kterou byla převedena rozhodující ekonomická 

pravomoc nad technickým fungováním zařízení;  
24) „zónou“ část území členského státu, která je tímto členským státem 
vymezena pro účely posouzení a řízení kvality ovzduší, a to v souladu 

se směrnicí 2008/50/ES. 
  415/2012 

ve znění 

155/2014 

§ 2 písm. a), 
d), e) 

a) biomasou ke spalování ve stacionárních zdrojích produkt, který je 

tvořen z rostlinného materiálu pocházejícího ze zemědělství nebo 

lesnictví a který lze použít jako palivo za účelem získání jeho 

energetického obsahu, a dále následující odpad použitý jako palivo: 
1. rostlinný odpad ze zemědělství nebo lesnictví, 
2. rostlinný odpad z potravinářského průmyslu, pokud se využije 

vyrobené teplo, 
3. rostlinný odpad z výroby čerstvé vlákniny a z výroby papíru z 

buničiny, pokud se spoluspaluje v místě výroby a vzniklé teplo se 

využije, 
4. korkový odpad, 
5. dřevný odpad s výjimkou dřevného odpadu, který může obsahovat 

halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku 

ošetření látkami na ochranu dřeva nebo nátěrovými hmotami, 

zahrnující především takovéto dřevné odpady pocházející ze 

stavebnictví a z demolic, 
d) plynovým olejem jakékoliv kapalné palivo vyrobené z ropy s 

výjimkou lodního paliva5) uvedené pod kódy 2710 19 25, 2710 19 29, 

2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 nebo 2710 20 19 kombinované 

nomenklatury v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/873), nebo 

jakékoliv kapalné palivo s výjimkou lodního paliva5), z něhož se při 

teplotě 250 °C vydestiluje s použitím metody podle určené technické 

normy podle zákona o technických požadavcích na výrobky2) méně 

než 65 % objemových včetně ztrát a do teploty 350 °C se vydestiluje 

nejméně 85 % objemových včetně ztrát, 
  
e) těžkým topným olejem jakékoli kapalné palivo vyrobené z ropy s 

výjimkou lodního paliva5) a plynového oleje uvedené pod kódy 2710 

19 51 až 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 nebo 2710 20 39 

kombinované nomenklatury v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 

2658/873), které v důsledku svého destilačního rozmezí náleží do 

kategorie těžkých olejů určených k použití jako palivo, z něhož se při 
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teplotě 250 °C vydestiluje s použitím metody podle určené technické 

normy podle zákona o technických požadavcích na výrobky2) méně 

než 65 % objemových včetně ztrát; pokud není možno provést destilaci 

podle této metody, produkt je pokládán za těžký topný olej. 
  415/2012 § 16 odst. 1 (1) U spalovacího stacionárního zdroje se provozní hodiny stanoví jako 

doba vyjádřená v hodinách, během níž je stacionární zdroj ve 

stabilizovaném provozu. Do této doby se nezapočítává doba uvádění 

spalovacího stacionárního zdroje do provozu a doba jeho odstavování z 

provozu, které se stanoví v provozním řádu. 

  

  201/2012 § 5 odst. 2 (2) Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí pro území 

vymezené pro účely posuzování a řízení kvality ovzduší (dále jen 

„zóna“) a pro zónu, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel 

vyšším než 250 000 (dále jen „aglomerace“). Seznam zón a aglomerací 

je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu. 
 

  

  415/2012 
ve znění 

452/2017 
 
 
 

§ 2 písm. f) 
 

f) oxidy dusíku (NOx) oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako oxid 

dusičitý. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  415/2012 
ve znění 

452/2017 
 

Příloha č. 2 

část II, bod 1 
 
(druhý 

odstavec) 

1. Specifické emisní limity platné do 19. prosince 2018 
 
…. 
Pro pístové spalovací motory jsou specifické emisní limity vztaženy 

k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na normální stavové 

podmínky a suchý plyn (pro TZL vztaženo na vlhký plyn), při 

referenčním obsahu kyslíku 5 % a nevztahují se na záložní zdroje 

energie a požární čerpadla provozované méně než 300 provozních hodin 

ročně. Plynovým motorem se rozumí motor s vnitřním spalováním 

pracující na principu Ottova cyklu a využívající zážehové zapalování 

paliva nebo v případě dvoupalivového motoru využívající vznětové 

zapalování paliva. 
… 
 

  

  415/2012 
ve znění 

452/2017 
 

Příloha č. 2 

část II, bod 2 
 
(druhý 

odstavec) 

2. Specifické emisní limity platné od 20. prosince 2018 do 31. 

prosince 2024 
 
…. 
Pro pístové spalovací motory jsou specifické emisní limity vztaženy 

k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na normální stavové 

podmínky a suchý plyn (pro TZL vztaženo na vlhký plyn), při 

referenčním obsahu kyslíku 5 % a nevztahují se na záložní zdroje 
energie a požární čerpadla provozované méně než 300 provozních hodin 
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ročně. Plynovým motorem se rozumí motor s vnitřním spalováním 

pracující na principu Ottova cyklu a využívající zážehové zapalování 

paliva nebo v případě dvoupalivového motoru využívající vznětové 

zapalování paliva. 
… 
 

  415/2012 
ve znění 

452/2017 
 

Příloha č. 2 

část II, bod 3 
 
(druhý 

odstavec) 

1. Specifické emisní limity platné od 1. ledna 2025 
Dtto 

  

Čl. 4 Agregace  
Propojení tvořené dvěma nebo více novými středními spalovacími 

zařízeními se pro účely této směrnice považuje za jediné střední 

spalovací zařízení a jejich jmenovité tepelné příkony se sčítají pro účely 

výpočtu celkového jmenovitého tepelného příkonu, pokud:  
— jsou odpadní plyny z těchto středních spalovacích zařízení odváděny 

společným komínem, nebo  
— by s přihlédnutím k technickým a ekonomickým faktorům odpadní 

plyny z těchto středních spalovacích zařízení podle posouzení 

příslušného orgánu mohly být odváděny společným komínem. 

201/2012 
ve znění 

369/2016 

§ 4 odst. 7 (7) Pro účely stanovení celkového jmenovitého tepelného příkonu 

spalovacích stacionárních zdrojů nebo celkové projektované kapacity 

jiných stacionárních zdrojů se jmenovité tepelné příkony spalovacích 

stacionárních zdrojů nebo projektované kapacity jiných než spalovacích 

stacionárních zdrojů sčítají, jestliže se jedná o stacionární zdroje 

označené stejným kódem podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, které jsou 

umístěny ve stejné provozovně4) a u kterých dochází nebo by s 

ohledem na jejich uspořádání mohlo docházet ke znečišťování 

společným výduchem nebo komínem bez ohledu na počet komínových 

průduchů. Pokud je sečtením jmenovitých tepelných příkonů nebo 

projektovaných kapacit stacionárních zdrojů, jejichž jednotlivé příkony 

nebo kapacity nepřekračují hodnotu pro zařazení do přílohy č. 2 k 

tomuto zákonu, překročena hodnota pro zařazení do přílohy č. 2 k 

tomuto zákonu, zařazují se tyto zdroje do příslušného kódu v příloze č. 

2 k tomuto zákonu. Jmenovité tepelné příkony nebo projektované 

kapacity stacionárních zdrojů, jejichž jednotlivé příkony nebo kapacity 

překračují hodnotu pro zařazení do přílohy č. 2 k tomuto zákonu, se 

nesčítají s příkony nebo kapacitami zdrojů, jejichž jednotlivé příkony 

nebo kapacity hodnotu pro zařazení do přílohy č. 2 k tomuto zákonu 

nepřekračují. V případě, že výrobce spalovacího stacionárního zdroje 

neuvádí jeho jmenovitý tepelný příkon, vypočte se jako podíl 

jmenovitého tepelného výkonu a jemu odpovídající tepelné účinnosti, 

případně výpočtem z jiných dostupných parametrů. 

PT  

Čl. 5 odst. 1 1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby žádné 

nové střední spalovací zařízení nebylo provozováno bez povolení nebo 

registrace. 

201/2012 § 11 odst. 2 

písm. d) 
(2) Krajský úřad vydává 
d) povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k 

tomuto zákonu (dále jen „povolení provozu“). 
 

PT  

  201/2012 
 
 
9936 

§ 17 odst. 3 

písm. a) 
(3) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu je, kromě povinností uvedených v odstavci 1, dále povinen 
  
a) provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v souladu s 

povolením provozu, 

PT  

Čl. 5 odst. 2 2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby od 1. 201/2012 § 11 odst. 2 (2) Krajský úřad vydává PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

ledna 2024 žádné stávající střední spalovací zařízení se jmenovitým 

tepelným příkonem vyšším než 5 MW nebylo provozováno bez 

povolení nebo registrace. 
 
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby od 1. 

ledna 2029 žádné stávající střední spalovací zařízení se jmenovitým 

tepelným příkonem nepřevyšujícím 5 MW nebylo provozováno bez 

povolení nebo registrace. 

písm. d) d) povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k 

tomuto zákonu (dále jen „povolení provozu“). 

  201/2012 
 
 
9936 

§ 17 odst. 3 

písm. a) 
(3) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu je, kromě povinností uvedených v odstavci 1, dále povinen 
  
a) provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v souladu s 

povolením provozu, 

PT  

Čl. 5 odst. 3 3. Členské státy stanoví postup pro udělování povolení nebo registraci 

podle toho, o jaké střední spalovací zařízení se jedná. Tento postup 

zahrnuje alespoň povinnost provozovatele informovat příslušný orgán o 

provozování středního spalovacího zařízení či o záměru takové zařízení 

provozovat a poskytnout alespoň informace uvedené v příloze I. 

201/2012 
 
9936 

§ 11 odst. 2 

písm. d) 
(2) Krajský úřad vydává 
d) povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k 

tomuto zákonu (dále jen „povolení provozu“). 

PT  

Čl. 5 odst. 4 4. Příslušný orgán provede registraci nebo zahájí postup udělování 

povolení střednímu spalovacímu zařízení do jednoho měsíce od 

poskytnutí informace uvedené v odstavci 3 provozovatelem. Příslušný 

orgán informuje provozovatele o takové registraci či zahájení postupu 

udělování povolení. 

201/2012 
 
9936 

§ 11 odst. 2 

písm. d) 
(2) Krajský úřad vydává 
d) povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k 

tomuto zákonu (dále jen „povolení provozu“). 

PT  

Čl. 5 odst. 5 5. Příslušný orgán vede rejstřík informací o každém středním 

spalovacím zařízení včetně informací uvedených v příloze I a informací 

obdržených podle článku 9. Stávající střední spalovací zařízení se 

zařadí v souladu s touto směrnicí do rejstříku ode dne registrace nebo 

ode dne, kdy obdrží povolení. Příslušný orgán zpřístupní informace 

uvedené v rejstříku veřejnosti, mimo jiné prostřednictvím internetu, v 

souladu se směrnicí 2003/4/ES. 

201/2012  § 30 odst. 1 

písm. b)  
§ 30 
Zpřístupňování informací 
(1) Orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez 

zbytečného odkladu srozumitelné informace o  
b) stacionárních zdrojích a emisích ze stacionárních a mobilních zdrojů, 
 
 

PT  

  201/2012 
ve znění 

87/2014 a 
369/2016 

§ 17 odst. 3 

písm. c) 
(3) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu je, kromě povinností uvedených v odstavci 1, dále povinen 
 
c) vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním 

zdroji, popisujících tento zdroj a jeho provoz a o údajích o vstupech a 

výstupech z tohoto zdroje a každoročně do 31. března ohlašovat údaje 

souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok 

prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 

podle jiného právního předpisu11); provozní evidenci je povinen 

uchovávat po dobu alespoň 6 let v místě provozu stacionárního zdroje 

tak, aby byla k dispozici pro kontrolu; povinnost ohlašování souhrnné 

provozní evidence se nevztahuje na provozovatele stacionárního zdroje 

umístěného ve vojenských objektech provozovaných Ministerstvem 

obrany nebo jím zřízenou organizací, 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32015L2193.docx      str. 9 z 42   

Celex: 32015L2193 Lhůta pro implementaci 19. 12. 2017 Úřední věstník                     L 313 2015 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Eva Šalplachtová, 22.2. 2018 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých 

znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák 22.2. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Čl. 5 odst. 6 6. Aniž je dotčena povinnost středních spalovacích zařízení mít 

povolení nebo být zaregistrován, mohou členské státy zahrnout 

požadavky pro některé kategorie středních spalovacích zařízení do 

obecně závazných pravidel. Přijmou-li se obecně závazná pravidla, 

může povolení nebo registrace jednoduše zahrnovat odkaz na tato 

pravidla. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 5 odst. 7 7. V případě středních spalovacích zařízení, která jsou součástí zařízení, 

na něž se vztahuje kapitola II směrnice 2010/75/EU, se požadavky 

tohoto článku považují za splněné, jsou-li v souladu s uvedenou 
směrnicí. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 5 odst. 8 8. Jakékoli povolení udělené nebo jakoukoli registraci provedenou 

podle jiných vnitrostátních nebo unijních právních předpisů lze 

kombinovat s povolením nebo registrací vyžadovanými podle odstavce 

1, jakožto jediné povolení nebo jedinou registraci, pokud toto jediné 

povolení nebo tato jediná registrace obsahuje informace vyžadované 

podle tohoto článku. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 6 odst. 1 1. Aniž je případně dotčena kapitola II směrnice 2010/75/EU, použijí se 

pro střední spalovací zařízení mezní hodnoty emisí, které stanoví 

příloha II této směrnice.  
 
Mezní hodnoty emisí stanovené v příloze II se nevztahují na střední 

spalovací zařízení nacházející se na Kanárských ostrovech, ve 

francouzských zámořských departementech a na Azorech a Madeiře. 

Dotčené členské státy stanoví mezní hodnoty emisí pro tato zařízení s 

cílem snížit jejich emise do ovzduší a potenciální rizika pro lidské 

zdraví a životní prostředí. 

415/2012 
 

§ 14 odst. 3 (3) Specifické emisní limity a stavové a vztažné podmínky pro spalovací 

stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším 

než 0,3 MW a nižším než 50 MW jsou stanoveny v části II přílohy č. 2 

k této vyhlášce. 

PT  

Čl. 6 odst. 2 2. Počínaje dnem 1. ledna 2025 nesmí emise SO2, NOx a prachu ze 

stávajícího středního spalovacího zařízení s jmenovitým tepelným 

příkonem vyšším než 5 MW do ovzduší překročit mezní hodnoty emisí 

stanovené v tabulkách 2 a 3 části 1 přílohy II.  
 
Počínaje dnem 1. ledna 2030 nesmí emise SO2, NOx a prachu ze 

stávajícího středního spalovacího zařízení s jmenovitým tepelným 

příkonem nepřevyšujícím 5 MW do ovzduší překročit mezní hodnoty 

emisí stanovené v tabulkách 1 a 3 části 1 přílohy II. 

415/2012
ve znění 

452/2017  

Příloha č.2 

část II bod 3 
 
(poslední 

odstavec a 
tabulka 
3.1.2) 

3. Specifické emisní limity platné od 1. ledna 2025 
… 
Emisní limity uvedené v tabulce 3.1.2 se pro spalovací stacionární 

zdroje o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 5 MW zařazené do 

kódu 1.4 přílohy č. 2 zákona jiné než teplovzdušné spalovací zdroje 

uplatní až od 1. 1. 2030. 
 
 
Tabulka 3.1.2 - Specifické emisní limity pro stacionární zdroje uvedené 

do provozu před 20. prosincem 2018 

PT  

Čl. 6 odst. 3 3. Členské státy mohou z dodržování mezních hodnot emisí 

stanovených v tabulkách 1, 2, a 3 části 1 přílohy II vyjmout stávající 

střední spalovací zařízení, jejichž roční provoz v klouzavém průměru za 

období pěti let nepřesahuje 500 provozních hodin ročně. 
Členské státy mohou limit uvedený v prvním pododstavci zvýšit až na 1 

000 provozních hodin v těchto naléhavých případech nebo za těchto 

mimořádných okolností:  

415/2012
ve znění 

452/2017  

Příloha č.2 

část II bod 2 

a 3 (třetí 

odstavec) 

Pro spalovací stacionární zdroje, jejichž provozní hodiny nepřekročí 500 

hodin ročně, vyjádřeno jako klouzavý průměr za období tří kalendářních 

let, platí specifické emisní limity uvedené v tabulkách 1.1.1, 1.2.1 a 

1.3.1. 
 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

— pro záložní výrobu elektřiny na propojených ostrovech pro případ 

přerušení hlavní dodávky elektřiny na ostrov,  
— u středních spalovacích zařízení používaných pro výrobu tepla v 

případě výjimečně chladného počasí.  
Ve všech případech uvedených v tomto odstavci se pro zařízení 

spalující pevná paliva použije mezní hodnota emisí prachu 200 

mg/Nm3. 
Čl. 6 odst. 4 4. Stávající střední spalovací zařízení, která jsou součástí malých 

izolovaných soustav a izolovaných mikrosoustav, musí splňovat mezní 

hodnoty emisí stanovené v tabulkách 1, 2 a 3 části 1 přílohy II ode dne 

1. ledna 2030. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
(ČR nevyužívá tuto výjimku, resp. odklad povinnosti) 

NT  

Čl. 6 odst. 5 5. Do 1. ledna 2030 mohou členské státy z povinnosti dodržovat mezní 

hodnoty emisí stanovené v příloze II vyjmout stávající střední spalovací 

zařízení s jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 5 MW, pokud je 

alespoň 50 % užitného tepla vyrobeného daným zařízením na základě 

klouzavého průměru za období pěti let dodáváno v podobě páry či 

horké vody do veřejné sítě dálkového vytápění. V případě takového 

vynětí nesmí mezní hodnoty emisí stanovené příslušným orgánem 

přesáhnout 1 100 mg/Nm3 pro SO2 a 150 mg/Nm3 pro prach.  
Do 1. ledna 2030 mohou členské státy z povinnosti dodržovat mezní 

hodnoty emisí pro prach stanovené v příloze II této směrnice vyjmout 

střední spalovací zařízení na pevnou biomasu jako hlavní palivo, jež se 

nacházejí v zónách, v nichž je podle posouzení na základě směrnice 

2008/50/ES dosaženo souladu s mezními hodnotami uvedené směrnice. 

V případě takového vynětí nesmí mezní hodnoty emisí stanovené 

příslušným orgánem přesáhnout 150 mg/Nm3 pro prach.  
Příslušný orgán v každém případě zajistí, aby nedošlo k závažnému 

znečištění a aby bylo celkově dosaženo vysoké úrovně ochrany 

životního prostředí. 

452/2017 
 

Čl. II bod 1 Čl.II  
Přechodná ustanovení 
 

1. Specifické emisní limity stanovené v tabulkách 3.1.2, 3.2.2 a 3.3.2 

v části II přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se u spalovacích 

stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 

5 MW, uvedených do provozu před 20. prosincem 2018, které 

dodávají alespoň 50 % užitného tepla, stanoveno jako klouzavý 

průměr za období 5 let, v podobě páry či teplé nebo horké vody 

do veřejné sítě dálkového vytápění, uplatní od 1. ledna 2030. Do 

31. prosince 2029 platí pro tyto spalovací stacionární zdroje 

specifické emisní limity stanovené v tabulkách 2.1.2, 2.2.2 a 2.2.3 

v části II přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, s výjimkou 

emisního limitu pro SO2, který nesmí být vyšší než 1 100 mg.m -
3. 

 
Výjimku z druhého pododstavce ČR nevyužívá - Nerelevantní pro 

transpozici. 
 

PT  

Čl. 6 odst. 6 6. Do 1. ledna 2030 mohou členské státy z povinnosti dodržovat mezní 

hodnoty emisí NOx stanovené v tabulce 3 části 1 přílohy II vyjmout 

stávající střední spalovací zařízení s jmenovitým tepelným příkonem 

vyšším než 5 MW, která jsou používána k pohonu plynových 

kompresorů nezbytných pro zajištění bezpečnosti vnitrostátních 

plynárenských přepravních soustav 

452/2017 
 

Čl. II bod 2 2. Specifické emisní limity stanovené v tabulkách 2.3.2 a 3.3.2 v části II 
přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti této vyhlášky, se u plynových turbín o jmenovitém 

tepelném příkonu vyšším než 5 MW, uvedených do provozu před 20. 

prosincem 2018 a u plynových turbín, které byly uvedeny do provozu 
nejpozději 20. prosince 2018, používaných k pohonu plynových 

kompresorů nezbytných pro zajištění bezpečnosti vnitrostátních 

plynárenských přepravních soustav uplatní od 1. ledna 2030. Do 31. 

prosince 2029 platí pro tyto spalovací stacionární zdroje specifické 

emisní limity stanovené v tabulce 1.3.2 v části II přílohy č. 2 k 

vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

této vyhlášky. 

PT  
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Čl. 6 odst. 7 7. Počínaje dnem 20. prosince 2018 nesmí emise SO2, NOx a prachu z 

nového středního spalovacího zařízení do ovzduší překročit mezní 

hodnoty emisí stanovené v části 2 přílohy II. 

415/2012
ve znění 

452/2017  

Příloha č. 2 

část II bod 2 

a 3  

2.1. Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje s 

výjimkou pístových spalovacích motorů a plynových turbín 
  
 Tabulka 2.1.1 - Specifické emisní limity pro stacionární zdroje 

uvedené do provozu 20. prosince 2018 nebo později 
 
2.2. Specifické emisní limity pro pístové spalovací motory 
  
 Tabulka 2.2.1 - Specifické emisní limity pro stacionární zdroje 

uvedené do provozu 20. prosince 2018 nebo později 
3.1. Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje s 

výjimkou pístových spalovacích motorů a plynových turbín 
  
 Tabulka 3.1.1 - Specifické emisní limity pro stacionární zdroje 

uvedené do provozu 20. prosince 2018 nebo později 
3.2. Specifické emisní limity pro pístové spalovací motory 
  
 Tabulka 3.2.1 - Specifické emisní limity pro stacionární zdroje 

uvedené do provozu 20. prosince 2018 nebo později 
 

PT  

Čl. 6 odst. 8 8. Členské státy mohou z povinnosti dodržovat mezní hodnoty emisí 

stanovené v části 2 přílohy II vyjmout nová střední spalovací zařízení, 

jejichž roční provoz v klouzavém průměru za období tří let nepřesahuje 

500 provozních hodin ročně. V případě takového vynětí se pro zařízení 

spalující pevná paliva použije mezní hodnota emisí prachu 100 

mg/Nm3. 

415/2012
ve znění 

452/2017  

Příloha č. 2 

část II bod 2 

a 3 (třetí 

odstavec) 

Pro spalovací stacionární zdroje, jejichž provozní hodiny nepřekročí 500 

hodin ročně, vyjádřeno jako klouzavý průměr za období tří kalendářních 

let, platí specifické emisní limity uvedené v tabulkách 1.1.1, 1.2.1 a 

1.3.1. 
 

PT  

Čl. 6 odst. 9 9. V zónách nebo částech zón, které nesplňují mezní hodnoty pro 

kvalitu ovzduší stanovené ve směrnici 2008/50/ES, posoudí členské 

státy v rámci vypracovávání plánů kvality ovzduší podle článku 23 

směrnice 2008/50/ES pro jednotlivá střední spalovací zařízení v těchto 

zónách nebo částech zón potřebu použít přísnější mezní hodnoty emisí, 

než jaké jsou stanoveny v této směrnici, pokud by uplatnění těchto 

mezních hodnot emisí účinně přispělo k zjevnému zlepšení kvality 

ovzduší, přičemž zohlední výsledky výměny informací podle odstavce 

10 tohoto článku. 

201/2012  § 9 odst. 2 a 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Požadavky na obsah programu zlepšování kvality ovzduší jsou 

uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Při zpracování programu 

zlepšování kvality ovzduší ministerstvo přijme taková opatření, aby 

imisního limitu bylo dosaženo co nejdříve. 
  
 (3) Emisní stropy stanovené v programu zlepšování kvality ovzduší 

zohlední krajský úřad v podmínkách povolení provozu podle § 11 odst. 

2 písm. d) a ministerstvo v podmínkách závazného stanoviska podle § 

11 odst. 1 písm. b). 
 
 

PT  

  201/2012 § 13 odst. 1 
 

(1) U stacionárních zdrojů, u kterých byl při zpracování programu 

zlepšování kvality ovzduší podle § 9 odst. 1 identifikován významný 

příspěvek k překročení imisního limitu stanoveného v bodech 1 až 3 

přílohy č. 1, prověří krajský úřad možnost zpřísnění nebo stanovení 

dalších specifických emisních limitů, doplňujících technických 

podmínek provozu nebo emisních stropů. Zjistí-li, že to umožní 

prokazatelně snížit úroveň znečištění bez vynaložení nepřiměřených 
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nákladů ze strany provozovatele, rozhodne o změně povolení provozu. 

V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit v bodě 

3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, se za opatření vedoucí ke snížení 

úrovně znečištění bez vynaložení nepřiměřených nákladů považuje, 

pokud u daného stacionárního zdroje uplatňuje provozovatel nejlepší 

dostupné techniky. Snížení úrovně znečištění krajský úřad prokazuje 

na základě rozptylové studie zpracované autorizovanou osobou podle § 

32 odst. 1 písm. e). 
 

  201/2012 
 
 
9936 

Příloha č. 5 

písm. c) 
c) Podrobnosti o opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší - opatření přijatá 

před zpracováním programu na lokální, regionální, národní a 

mezinárodní úrovni, která mají vztah k dané zóně a hodnocení 

účinnosti těchto opatření, 
 - seznam a popis nově navrhovaných opatření, zejména emisní stropy a 

lhůty k jejich dosažení pro vymezená území kraje; v rámci těchto 

vymezených území se emisní stropy stanoví pro vybranou skupinu 

stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu a pro 

silniční dopravu, 
  
 - identifikace stacionárních zdrojů, které mají významný příspěvek k 

překročení imisního limitu, u kterých bude krajský úřad postupovat 

podle § 13 odst. 1, 
 

  

Čl. 6 odst. 10 10. Komise koordinuje s členskými státy, dotčenými odvětvími a 

nevládními organizacemi výměnu informací o úrovních emisí, jichž 

může být dosaženo za použití nejdostupnějších a nově vznikajících 

technologií, a o souvisejících nákladech.  
Komise zveřejní výsledky této výměny informací. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 6 odst. 11 11. Příslušný orgán může na dobu nejvýše šesti měsíců udělit výjimku z 

povinnosti dodržovat mezní hodnoty emisí pro SO2 stanovené v 

odstavcích 2 a 7 pro takové střední spalovací zařízení, které běžně 

používá palivo s nízkým obsahem síry, pokud provozovatel nemůže 

uvedené mezní hodnoty emisí dodržet z důvodu přerušení dodávky 

paliva s nízkým obsahem síry, které je způsobeno vážným nedostatkem 

tohoto paliva.  
Členské státy musí o každé výjimce udělené podle prvního pododstavce 

uvědomit do jednoho měsíce od jejího udělení Komisi. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 6 odst. 12 12. Příslušný orgán může udělit výjimku z povinnosti dodržovat mezní 

hodnoty emisí stanovené v odstavcích 2 a 7 v případě, že je střední 

spalovací zařízení používající pouze plynné palivo nuceno výjimečně 

používat jiná paliva z důvodu náhlého přerušení dodávky plynu, a 

muselo by z tohoto důvodu být vybaveno sekundárním čisticím 

zařízením. Doba, na niž lze tuto výjimku udělit, nesmí překročit deset 

dnů, kromě případů, kdy provozovatel příslušnému orgánu doloží, že je 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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odůvodněná delší doba. 
Členské státy musí o každé výjimce udělené podle prvního pododstavce 

uvědomit do jednoho měsíce od jejího udělení Komisi. 
Čl. 6 odst. 13 13. U středního spalovacího zařízení, které současně používá dva nebo 

více druhů paliv, se mezní hodnoty emisí pro každou znečišťující látku 

vypočítají takto:  
a) každému jednotlivému palivu se přiřadí příslušná mezní hodnota 

emisí, jak stanoví příloha II;  
b) určí se vážená mezní hodnota emisí jednotlivých druhů paliv, a to 

tak, že se jednotlivá mezní hodnota emisí uvedená v písmenu a) 

vynásobí tepelným příkonem každého paliva a tento součin se vydělí 

součtem tepelných příkonů všech paliv; a  
c) vážené mezní hodnoty emisí pro jednotlivá paliva se sečtou. 

415/2012  Příloha č. 2 

část III bod 

1 

Část III 
Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje ke spalování 

více druhů paliv 
 

1. U spalovacího stacionárního zdroje používajícího současně dva nebo 
více druhů paliv se stanoví hodnoty specifických emisních limitů 

následujícím postupem: 
  
a) přiřadí se hodnota specifického emisního limitu odpovídající každému 

jednotlivému palivu a znečišťující látce v závislosti na celkovém 

jmenovitém tepelném příkonu spalovacích stacionárních zdrojů, 
  
b) následně se určí vážené hodnoty specifických emisních limitů podle 

jednotlivých druhů paliv, a to tak, že jednotlivé hodnoty specifických 

emisních limitů se vynásobí tepelným příkonem každého paliva a tento 

součin se vydělí součtem tepelných příkonů dodaných všemi palivy, a 
  
c) sečtou se vážené hodnoty specifických emisních limitů pro jednotlivá 

paliva.  
 

PT  

Čl. 7 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby provozovatel prováděl monitorování emisí 

alespoň v rozsahu vymezeném v části 1 přílohy III. 
201/2012 § 17 odst. 3 

písm. b) 
(3) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu je, kromě povinností uvedených v odstavci 1, dále povinen 
b) zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1, 
 

PT  

Čl. 7 odst. 2 2. U středních spalovacích zařízení používajících více druhů paliv se 

monitorování emisí provádí při spalování paliva nebo palivové směsi s 

pravděpodobně nejvyšší hodnotou emisí a v době, která je s ohledem na 

běžné provozní podmínky reprezentativní. 

415/2012
ve znění 

452/2017  

§ 4 odst. 8 (8) Jednorázové měření emisí se u spalovacích stacionárních zdrojů o 

celkovém jmenovitém tepelném příkonu nižším než 50 MW provádí 

při stabilních provozních podmínkách a při reprezentativní a 

rovnoměrné zátěži, přičemž do výsledků jednorázového měření emisí 

se nezapočítávají hodnoty získané v době uvádění stacionárního zdroje 

do provozu a při jeho odstavování z provozu. V případě, že tyto zdroje 

používají více druhů paliv, se měření emisí provádí při spalování 

paliva nebo palivové směsi s pravděpodobně nejvyšší hodnotou emisí a 

v době, která je s ohledem na běžné provozní podmínky 

reprezentativní. 

PT  

Čl. 7 odst. 3 3. Provozovatel vede záznamy o veškerých výsledcích monitorování a 

tyto záznamy zpracovává tak, aby bylo možné ověřit dodržení mezních 

hodnot emisí v souladu s pravidly stanovenými v části 2 přílohy III. 

201/2012 
ve znění 

369/2016 

§ 17 odst. 3 

písm. i) 
(3) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu je, kromě povinností uvedených v odstavci 1, dále povinen 
i) průběžně zaznamenávat, vyhodnocovat a uchovávat výsledky 

jednorázového a kontinuálního měření emisí pro účely kontroly po 

dobu 6 let v rozsahu a formě stanovené prováděcím právním 

předpisem, 

PT  

Čl. 7 odst. 4 4. U středních spalovacích zařízení, která pro splnění mezních hodnot 201/2012 § 17 odst. 3 (3) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto PT  
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emisí používají sekundární čisticí zařízení, provozovatel vede záznamy 

nebo zapisuje informace, které prokazují účinný nepřetržitý provoz 

tohoto zařízení. 

ve znění 

87/2014, 
369/2016 

písm. c) zákonu je, kromě povinností uvedených v odstavci 1, dále povinen 
c) vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním 

zdroji, popisujících tento zdroj a jeho provoz a o údajích o vstupech a 

výstupech z tohoto zdroje a každoročně do 31. března ohlašovat údaje 

souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok 

prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 

podle jiného právního předpisu11); provozní evidenci je povinen 

uchovávat po dobu alespoň 6 let v místě provozu stacionárního zdroje 

tak, aby byla k dispozici pro kontrolu; povinnost ohlašování souhrnné 

provozní evidence se nevztahuje na provozovatele stacionárního zdroje 

umístěného ve vojenských objektech provozovaných Ministerstvem 

obrany nebo jím zřízenou organizací, 
 

  415/2012
ve znění 

452/2017  

Příloha č. 10 
Bod 1.4 

1.4. Údaje o technologiích ke snižování emisí   

Čl. 7 odst. 5 5. Provozovatel středního spalovacího zařízení je povinen uchovávat 

tyto doklady:  
a) povolení nebo doklad o registraci, kterou provedl příslušný orgán, a 

případně i jeho aktualizovanou verzi a související informace;  
b) výsledky monitorování a informace podle odstavců 3 a 4;  
c) případně záznam o počtu provozních hodin, jak je uvedeno v čl. 6 

odst. 3 a 8;  
d) záznam o typu a množství paliv používaných v zařízení a o všech 

případech špatného fungování nebo poruchách sekundárního čisticího 

zařízení;  
e) záznam o případech nedodržení mezních hodnot emisí a o přijatých 

opatřeních, jak jsou uvedena v odstavci 7.  
Údaje a informace uvedené v prvním pododstavci písm. b) až e) se 

uchovávají po dobu alespoň šesti let. 

201/2012 
ve znění 

369/2016 

§ 17 odst. 1 

písm. d) 
(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen 
d) předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání 

informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích, 

PT  

  201/2012 
ve znění 

87/2014 
369/2016 

§ 17 odst. 3 

písm. c) 
(3) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu je, kromě povinností uvedených v odstavci 1, dále povinen 
c) vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním 

zdroji, popisujících tento zdroj a jeho provoz a o údajích o vstupech a 

výstupech z tohoto zdroje a každoročně do 31. března ohlašovat údaje 

souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok 

prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 

podle jiného právního předpisu11); provozní evidenci je povinen 

uchovávat po dobu alespoň 6 let v místě provozu stacionárního zdroje 

tak, aby byla k dispozici pro kontrolu; povinnost ohlašování souhrnné 

provozní evidence se nevztahuje na provozovatele stacionárního zdroje 

umístěného ve vojenských objektech provozovaných Ministerstvem 

obrany nebo jím zřízenou organizací, 
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  201/2012 
ve znění 

369/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 17 odst. 3 

písm. i) 
 
 
 
 
 
§ 17 odst. 7 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu je, kromě povinností uvedených v odstavci 1, dále povinen 
i) průběžně zaznamenávat, vyhodnocovat a uchovávat výsledky 

jednorázového a kontinuálního měření emisí pro účely kontroly po 
dobu 6 let v rozsahu a formě stanovené prováděcím právním 

předpisem, 
 
(7) Ministerstvo vyhláškou stanoví náležitosti provozní evidence a 

souhrnné provozní evidence a náležitosti dokladu o provedení kontroly 

technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na 

pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, 

který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního 

vytápění. 

  

  415/2012 
ve znění 

452/2017 

Příloha č. 10 Náležitosti provozní evidence PT  

Čl. 7 odst. 6 6. Provozovatel poskytne příslušnému orgánu na jeho žádost bez 

zbytečného prodlení údaje a informace uvedené v odstavci 5. Příslušný 

orgán může takovou žádost předložit za účelem kontroly dodržování 

požadavků této směrnice. Příslušný orgán tuto žádost předloží, pokud 

žadatel z řad veřejnosti požádá o přístup k údajům nebo informacím 

uvedeným v odstavci 5. 

201/2012 
ve znění 

369/2016 

§ 17 odst. 1 

písm. d) 
(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen 
d) předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání 

informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích, 

PT  

Čl. 7 odst. 7 7. V případě nedodržení mezních hodnot emisí stanovených v příloze II 

přijme provozovatel nezbytná opatření s cílem zjednat v nejkratší 

možné době nápravu, aniž jsou dotčena opatření požadovaná na základě 

článku 8. Členské státy stanoví pravidla pro způsob, četnost a formát 

podávání informací o případech nedodržení mezních hodnot emisí, 

které mají předávat provozovatelé příslušnému orgánu. 

201/2012 
ve znění 

87/2014 a 
369/2016 

§ 17 odst. 3 

písm. c) 
(3) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu je, kromě povinností uvedených v odstavci 1, dále povinen 
… 
  
c) vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním 

zdroji, popisujících tento zdroj a jeho provoz a o údajích o vstupech a 

výstupech z tohoto zdroje a každoročně do 31. března ohlašovat údaje 

souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok 

prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 

podle jiného právního předpisu11); provozní evidenci je povinen 

uchovávat po dobu alespoň 6 let v místě provozu stacionárního zdroje 

tak, aby byla k dispozici pro kontrolu; povinnost ohlašování souhrnné 

provozní evidence se nevztahuje na provozovatele stacionárního zdroje 

umístěného ve vojenských objektech provozovaných Ministerstvem 

obrany nebo jím zřízenou organizací, 
  

PT  

  201/2012 
ve znění 

87/2014 a 
369/2016 

§ 17 odst. 3 

písm. e)  
e) bezodkladně odstraňovat technické závady, které mají za následek 

vyšší úroveň znečišťování a současně nedodržení podmínky pro 

provoz stacionárního zdroje stanovené tímto zákonem, jeho 

prováděcím právním předpisem nebo povolením provozu, a nejpozději 
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do 48 hodin od vzniku takové závady podat zprávu krajskému úřadu a 

inspekci o jejím výskytu; mezi tyto závady patří především špatná 

funkce nebo porucha na technologii ke snižování emisí, 
 

  201/2012 
ve znění 

87/2014 a 
369/2016 

§ 17 odst. 3 

písm. f) 
f) omezit provoz nebo odstavit stacionární zdroj v případě technické 

závady na zdroji s následkem nedodržení podmínky pro provoz 

stacionárního zdroje stanovené tímto zákonem, jeho prováděcím 

právním předpisem nebo povolením provozu, nedojde-li do 24 hodin k 
obnovení provozu, který je v souladu s podmínkami stanovenými tímto 

zákonem, jeho prováděcím právním předpisem a povolením provozu; 

povinnost odstavení neplatí pro stacionární zdroj, jehož odstavení by 

vedlo k vyšším emisím, než jsou emise při jeho dalším provozu, nebo 
pokud je potřeba zachovat dodávku energie, 

 

  

  201/2012 § 22 odst. 1 § 22 
Opatření ke zjednání nápravy a zastavení provozu stacionárního zdroje 

 
 (1) V případě, že provozovatel neplní povinnosti stanovené tímto 

zákonem nebo povolením provozu, jsou inspekce nebo obecní úřad 

obce s rozšířenou působností oprávněny uložit provozovateli provést v 

přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy. Pokud provozovatel 

opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě neprovedl, jsou 

inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněny 

vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje. K uložení 

nápravného opatření u fyzických osob je příslušný obecní úřad obce s 

rozšířenou působností. K uložení nápravného opatření u právnických 

osob a podnikajících fyzických osob v případě, že se jedná o 

stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu, je příslušná 

inspekce; v případě, že se nejedná o stacionární zdroj uvedený v 

příloze č. 2 k tomuto zákonu, je příslušná inspekce nebo obecní úřad 

obce s rozšířenou působností. 

  

Čl. 7 odst. 8 8. Provozovatel poskytne příslušnému orgánu veškerou nezbytnou 

pomoc při jakékoli inspekci a prohlídce na místě, při odebírání vzorků a 

při shromažďování veškerých informací, které jsou pro plnění jeho 

povinností v rámci této směrnice nezbytné. 

201/2012 § 17 odst. 1 

písm. e) 
(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen 
 e) umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem obce s 

rozšířenou působností a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho 

příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím 

souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního 

zdroje, za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona, 

PT  

Čl. 7 odst. 9 9. Provozovatel uvádí do provozu a odstavuje střední spalovací zařízení 

v co nejkratší možné době. 
415/2012
ve znění 

452/2017  

§ 15 odst. 6 (6) Spalovací stacionární zdroje se uvádí do provozu a odstavují z 

provozu v co nejkratší možné době. Tento požadavek se považuje za 

splněný, pokud je dodržena doba uvádění do provozu a odstavování z 

provozu stanovená podle rozhodnutí Evropské komise vydaného podle 

článku 41 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/75/EU. 

PT  

Čl. 8 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby platné hodnoty, jež se monitorují podle 201/2012 § 17 odst. 1 1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen PT  
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přílohy III, nepřekročily mezní hodnoty emisí stanovené v příloze II. písm. e) b) dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu 

a přípustnou tmavost kouře podle § 4, 
 
 
 
 
 

  415/2012  § 6 písm. a) § 6 
Vyhodnocení plnění emisních limitů při jednorázovém měření 

 
 Emisní limit se považuje za dodržený, pokud  

a) průměr výsledků jednotlivých měření koncentrace znečišťující 

látky za celé jednorázové měření emisí provedené podle § 4 

odst. 3 až 7 je menší nebo roven hodnotě emisního limitu a 
současně každá hodnota koncentrace znečišťující látky 

zjištěná jednotlivým měřením je menší než 120 % emisního 

limitu; obdobně se hodnotí dodržení emisního limitu, je-li 
vyjádřen jinou měřitelnou veličinou než hmotnostní 

koncentrací znečišťující látky, 
 

  

  415/2012  § 9 odst. 1 § 9 
Vyhodnocení plnění emisních limitů při kontinuálním měření 

 
 (1) Emisní limit při kontinuálním měření emisí na spalovacích 

stacionárních zdrojích, s výjimkou stacionárních zdrojů tepelně 

zpracovávajících odpad, je považován za splněný, pokud jsou splněny 

tyto podmínky 
  
a) žádná platná měsíční průměrná hodnota nepřekročí hodnotu 

specifického emisního limitu, 
  
b) žádná platná denní průměrná hodnota nepřekročí 110 % hodnoty 

specifického emisního limitu nebo v případě spalovacích stacionárních 

zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 50 MW a 

spalujícím pouze černé uhlí žádná denní průměrná hodnota nepřekročí 

150 % hodnoty specifického emisního limitu a 
  
c) žádná platná půlhodinová průměrná hodnota nepřekročí 200 % 

hodnoty specifického emisního limitu. 

  

Čl. 8 odst. 2 2. Členské státy zřídí účinný systém založený na inspekcích v oblasti 

životního prostředí nebo jiných opatřeních ke kontrole dodržování 

požadavků této směrnice. 

201/2012 § 27 odst. 5 (5) Inspekce, Česká obchodní inspekce, krajský úřad, obecní úřad obce s 

rozšířenou působností a celní úřad v rozsahu své působnosti dozírají na 

dodržování ustanovení tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných. 

PT  

Čl. 8 odst. 3 3. V případě nedodržení požadavků směrnice zajistí členské státy, aby 

navíc k opatřením přijatým provozovatelem podle čl. 7 odst. 7 příslušný 

201/2012 § 22 § 22 
 

PT  
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Poznámka 

 

orgán vyžadoval od provozovatele přijetí veškerých nezbytných 

opatření k bezodkladnému zjednání nápravy. 
Pokud nedodržení požadavků směrnice způsobí závažné zhoršení 

kvality místního ovzduší a dokud není zjednána náprava, provoz 

středního spalovacího zařízení se pozastaví. 

Opatření ke zjednání nápravy a zastavení provozu stacionárního zdroje 
 
 (1) V případě, že provozovatel neplní povinnosti stanovené tímto 

zákonem nebo povolením provozu, jsou inspekce nebo obecní úřad 

obce s rozšířenou působností oprávněny uložit provozovateli provést v 

přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy. Pokud provozovatel 
opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě neprovedl, jsou 

inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněny 

vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje. K uložení 

nápravného opatření u fyzických osob je příslušný obecní úřad obce s 

rozšířenou působností. K uložení nápravného opatření u právnických 

osob a podnikajících fyzických osob v případě, že se jedná o 

stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu, je příslušná 

inspekce; v případě, že se nejedná o stacionární zdroj uvedený v 

příloze č. 2 k tomuto zákonu, je příslušná inspekce nebo obecní úřad 

obce s rozšířenou působností. 
  
 (2) V případě, že provozovatel provozuje stacionární zdroj uvedený v 

příloze č. 2 k tomuto zákonu bez povolení provozu, rozhodne inspekce 
o zastavení provozu tohoto zdroje. 

  
 (3) Odvolání proti rozhodnutí o zastavení provozu podle odstavců 1 a 2 

nemá odkladný účinek. 
  
 (4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo inspekce uloží 

podle potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele, 
který není původcem závadného stavu. Povinnosti plynoucí z opatření 

ke zjednání nápravy a rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního 

zdroje uložené provozovateli podle odstavců 1 a 2 přecházejí na jejich 

právní nástupce. 
  
 (5) Rozhodnutí o uložení nápravného opatření zasílá inspekce bez 

zbytečného odkladu na vědomí příslušnému krajskému úřadu. 
Čl. 9  Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby 

provozovatel informoval bezodkladně příslušný orgán o každé 

plánované změně středního spalovacího zařízení, která by ovlivnila 

platné mezní hodnoty emisí.  
Příslušný orgán povolení nebo případně registraci odpovídajícím 

způsobem aktualizuje. 

201/2012 § 17 odst. 3 

písm. a) 
(3) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu je, kromě povinností uvedených v odstavci 1, dále povinen 
  
a) provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v souladu s 

povolením provozu, 

PT  

Čl. 10 Členské státy určí orgány příslušné pro plnění povinností vyplývajících 

z této směrnice. 
201/2012 § 27 odst. 1 

a 2 
§ 27 

Orgány ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany 
ovzduší 

 
 (1) Správní činnosti na úseku ochrany ovzduší vykonávají tyto orgány 

PT  
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Poznámka 

 

ochrany ovzduší 
 a) ministerstvo, 
 b) Ministerstvo zdravotnictví, 
 c) inspekce, 
  
d) Česká obchodní inspekce, 
 e) krajské úřady, 
 f) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
 g) obecní úřady, 
 h) celní úřady a 
 i) Ministerstvo zemědělství. 
  (2) Na území vojenských újezdů19) vykonávají státní správu v ochraně 

ovzduší újezdní úřady a Ministerstvo obrany. 
Čl. 11 odst. 1 1. Do 1. října 2026 a do 1. října 2031 členské státy předloží Komisi 

zprávu obsahující kvalitativní a kvantitativní informace o provádění 

této směrnice, všechna přijatá opatření, jimiž bylo ověřeno, zda jsou 

střední spalovací zařízení provozována v souladu s touto směrnicí, a 

všechna opatření přijatá za účelem jejího vymáhání.  
První zpráva podle prvního pododstavce musí obsahovat odhadované 

množství celkových ročních emisí SO2, NOx a prachu ze středních 

spalovacích zařízení s rozdělením podle typu zařízení, druhu paliva a 
třídy kapacity. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 11 odst. 2 2. Do 1. ledna 2021 členské státy rovněž Komisi předloží zprávu o 

odhadovaném množství celkových ročních emisí CO a všechny 

dostupné informace týkající se koncentrace emisí CO ze středních 

spalovacích zařízení s rozdělením podle druhu paliva a třídy kapacity. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 11 odst. 3 3. Pro účely podávání zpráv podle odstavců 1 a 2 poskytne Komise 

členským státům elektronický nástroj k podávání zpráv.  
Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví technické formáty 

pro podávání zpráv, aby se zjednodušily a zpřehlednily povinnosti 

členských států v souvislosti s poskytováním informací podle odstavců 

1 a 2 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným 

postupem podle článku 15. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 11 odst. 4 4. Komise do dvanácti měsíců od obdržení zpráv od členských států v 

souladu s odstavcem 1 tohoto článku a se zohledněním informací 

zpřístupněných v souladu s čl. 6 odst. 11 a 12 předloží souhrnnou 

zprávu Evropskému parlamentu a Radě. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 11 odst. 5 5. Při plnění povinností podle odstavců 3 a 4 je Komisi nápomocna 

Evropská agentura pro životní prostředí. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 12 odst. 1 1. Do 1. ledna 2020 Komise přezkoumá pokrok, pokud jde o 

energetickou účinnost středních spalovacích zařízení, a posoudí přínosy 

stanovení norem minimální energetické účinnosti v souladu s 

nejlepšími dostupnými technikami. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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Poznámka 

 

Čl. 12 odst. 2 2. Do 1. ledna 2023 posoudí Komise na základě aktuálních nejnovějších 

technologií nezbytnost přezkumu ustanovení, pokud jde o zařízení 

tvořící součást malých izolovaných soustav a izolovaných 

mikrosoustav, jakož i části 2 přílohy II. 
V rámci tohoto přezkumu Komise rovněž posoudí, zda je u některých 

nebo u všech typů středních spalovacích zařízení zapotřebí regulovat 

emise CO.  
Poté by měl být přezkum proveden každých deset let a jeho součástí by 

mělo být i posouzení toho, zda je vhodné stanovit přísnější mezní 

hodnoty emisí, zejména pro nová střední spalovací zařízení. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 12 odst. 3 3. Komise předloží zprávu o výsledcích těchto přezkumů podle 

odstavců 1 a 2 Evropskému parlamentu a Radě a případně k ní připojí 

legislativní návrh. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 13  Změny příloh  
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 14 za účelem přizpůsobení části 2 bodu 2 přílohy III 

vědeckému a technickému pokroku. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 14 odst. 1 1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je Komisi svěřena za 

podmínek stanovených v tomto článku. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 14 odst. 2 2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 13 

je svěřena Komisi na dobu pěti let od 18. prosince 2015. Komise 

vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před 

koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky 

prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce 

před koncem každého z těchto období. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 14 odst. 3 3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 13 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 14 odst. 4 4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí 

současně Evropskému parlamentu a Radě. 28.11.2015 L 313/12 Úřední 

věstník Evropské unie CS 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 14 odst. 5 5. Akt v přenesené pravomoci podle článku 13 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 15 odst. 1 1. Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 75 odst. 1 směrnice 

2010/75/EU. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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182/2011. 
Čl. 15 odst. 2 2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 

182/2011. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 15 odst. 3 3. Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise návrh prováděcího 

aktu nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) 

č. 182/2011. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 16  Sankce  
Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních právních 

předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření 

nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí Komisi uvedené 

sankce a opatření nejpozději do 19. prosince 2017 a neprodleně jí 

oznámí všechny následné změny, které se jich dotýkají. 

201/2012   § 22 OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PŘESTUPKY 
 

§ 22 
 
Opatření ke zjednání nápravy a zastavení provozu stacionárního zdroje 
 
 (1) V případě, že provozovatel neplní povinnosti stanovené tímto 

zákonem nebo povolením provozu, jsou inspekce nebo obecní úřad 

obce s rozšířenou působností oprávněny uložit provozovateli provést v 

přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy. Pokud provozovatel 

opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě neprovedl, jsou 

inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněny 

vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje. K uložení 

nápravného opatření u fyzických osob je příslušný obecní úřad obce s 

rozšířenou působností. K uložení nápravného opatření u právnických 

osob a podnikajících fyzických osob v případě, že se jedná o 

stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu, je příslušná 

inspekce; v případě, že se nejedná o stacionární zdroj uvedený v 

příloze č. 2 k tomuto zákonu, je příslušná inspekce nebo obecní úřad 

obce s rozšířenou působností. 
  
 (2) V případě, že provozovatel provozuje stacionární zdroj uvedený v 

příloze č. 2 k tomuto zákonu bez povolení provozu, rozhodne inspekce 

o zastavení provozu tohoto zdroje. 
  
 (3) Odvolání proti rozhodnutí o zastavení provozu podle odstavců 1 a 2 

nemá odkladný účinek. 
  
 (4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo inspekce uloží 

podle potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele, 

který není původcem závadného stavu. Povinnosti plynoucí z opatření 

ke zjednání nápravy a rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního 

zdroje uložené provozovateli podle odstavců 1 a 2 přecházejí na jejich 

právní nástupce. 
  
 (5) Rozhodnutí o uložení nápravného opatření zasílá inspekce bez 

zbytečného odkladu na vědomí příslušnému krajskému úřadu. 
  

PT  
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201/2012 
ve znění 

369/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 23 § 23 
 
Přestupky fyzických osob 
 
 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
  
a) v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než 

suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami, 
  
b) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

a), neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj a činnosti 

nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu 

stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění v souladu s 
podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto 

zákonem, jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem nebo 

dodavatelem, 
  
c) jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje přípustnou 

tmavost kouře podle § 17 odst. 1 písm. b), 
  
d) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

c) spaluje ve stacionárním zdroji paliva neurčená výrobcem 

stacionárního zdroje, 
  
e) jako provozovatel stacionárního zdroje nepředloží příslušnému 

orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst. 1 

písm. d), 
  
f) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 5 

spaluje ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném 

příkonu 300 kW a nižším hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly 

nebo proplástky, 
  
g) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

g) provozuje stacionární zdroj nesplňující požadavky podle přílohy č. 
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11 k tomuto zákonu, 
  
h) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

h) neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně 

způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto 

spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení 

této kontroly, 
  
i) jako provozovatel plavidla v rozporu s § 16 odst. 8 používá k pohonu 

plavidla paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv 

stanovených prováděcím právním předpisem, 
  
j) jako vlastník nebo uživatel prostor, v nichž je provozován spalovací 

stacionární zdroj, v rozporu s § 17 odst. 2 neumožní kontrolujícímu 

přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství nebo 

používaným palivům za účelem kontroly dodržování povinností podle 

tohoto zákona, nebo 
  
k) v rozporu s § 18 odst. 4 používá výrobky pro opravy nátěru silničních 

vozidel, barvy nebo laky uvedené v prováděcím právním předpisu, ve 

kterých obsah organických sloučenin nebo směsi organických 

sloučenin přesahuje limitní hodnoty stanovené prováděcím právním 

předpisem. 
  
 (2) Za přestupek lze uložit pokutu 
 do 
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), f), 

g), i), j) nebo k), 
  
b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo h). 
 

  201/2012 
ve znění 

183/2017 

§ 24 § 24 
Společné ustanovení k přestupkům fyzických osob 
 
 Přestupky podle § 23 projednává obecní úřad obce s rozšířenou 

působností. 
 

  

  201/2012 
ve znění 

183/2017, 
369/2016 
a 
382/2015 

§ 25 § 25 
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
 
 (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 

přestupku tím, že 
  

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32015L2193.docx      str. 24 z 42   

Celex: 32015L2193 Lhůta pro implementaci 19. 12. 2017 Úřední věstník                     L 313 2015 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Eva Šalplachtová, 22.2. 2018 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých 

znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák 22.2. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

a) v rozporu s § 16 odst. 1 
1. uvede na trh paliva nesplňující požadavky na kvalitu paliv stanovené 

prováděcím právním předpisem, 
2. nepředá odběrateli doklad, který prokazuje splnění požadavků na 

kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, 
3. nepředloží na vyžádání kontrolního orgánu doklad, který prokazuje 

splnění požadavků na kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím 

právním předpisem, nebo 
4. neohlásí ministerstvu ve stanovené lhůtě údaje stanovené prováděcím 

právním předpisem, 
  
b) v rozporu s § 16 odst. 2 uvede na trh spalovací stacionární zdroj o 

jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším sloužící jako zdroj 

tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, který nesplňuje 

emisní požadavky stanovené v příloze č. 10 k tomuto zákonu, nebo 

neprokáže splnění této povinnosti certifikátem podle jiného právního 

předpisu, 
  
c) v rozporu s § 16 odst. 3 poskytne k dispozici jiné osobě anebo doveze 

výrobek používaný při činnostech uvedených pod kódy 9.1. až 9.24. v 

příloze č. 2 k tomuto zákonu, který obsahuje více než 3 % hmotnostní 

těkavých organických látek, a nezajistí jeho označení způsobem 

stanoveným prováděcím právním předpisem, 
  
d) v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než 

suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami, 
  
e) v rozporu s § 16 odst. 6 tepelně zpracuje odpad ve stacionárním 

zdroji, ve kterém tepelné zpracování odpadu není povoleno podle § 11 

odst. 2 písm. d), nebo tepelně zpracuje odpad bez dohledu osoby 

autorizované podle § 32 odst. 1 písm. c), 
  
f) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

a) neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj uvedený v 

příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo technologie související s provozem 

nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na 

úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto 

stacionárního zdroje stanovenými tímto zákonem nebo jeho 

prováděcími právními předpisy, výrobcem nebo dodavatelem, 
  
g) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

a) neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj neuvedený 

v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo technologie související s 

provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají 
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Poznámka 

 

vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto 

stacionárního zdroje stanovenými tímto zákonem nebo jeho 

prováděcími právními předpisy, výrobcem nebo dodavatelem, 
  
h) jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje emisní limity, 

emisní stropy nebo technické podmínky provozu podle § 17 odst. 1 

písm. b), 
  
i) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

c) spaluje ve stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 

větším než 300 kW paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv 

stanovené prováděcím právním předpisem, paliva neurčená výrobcem 

stacionárního zdroje nebo paliva neuvedená v povolení provozu, 
  
j) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

c) spaluje ve stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 

kW a nižším paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv 

stanovené prováděcím právním předpisem, nebo paliva neurčená 

výrobcem stacionárního zdroje, 
  
k) jako provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k 

tomuto zákonu nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na 

vyžádání informace podle § 17 odst. 1 písm. d), 
  
l) jako provozovatel stacionárního zdroje neumožní osobám pověřeným 

ministerstvem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností 

nebo inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji, používaným palivům, 

surovinám nebo technologii související s provozem nebo zajištěním 

provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, za 

účelem zjištění úrovně znečišťování podle § 17 odst. 1 písm. e), 
  
m) jako provozovatel stacionárního zdroje neprovede ve stanovené lhůtě 

kompenzační opatření podle § 17 odst. 1 písm. f), 
  
n) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

g) provozuje spalovací stacionární zdroj nesplňující požadavky podle 

přílohy č. 11 k tomuto zákonu, 
  
o) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 

h) neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně 

způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto 
spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení 

této kontroly, 
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p) jako provozovatel plavidla v rozporu s § 16 odst. 8 používá k pohonu 

plavidla paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv 

stanovených prováděcím právním předpisem, nebo 
  
q) vystaví doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu 

spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva uvedený v § 17 odst. 

1 písm. h), přestože není odborně způsobilou osobou, nebo v tomto 
dokladu uvede nepravdivé údaje. 

  
 (2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je 

provozovatelem stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k 

tomuto zákonu, se kromě přestupků uvedených v odstavci 1 dopustí 

přestupku tím, že 
  
a) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. a) provozuje stacionární zdroj bez 

povolení provozu nebo v rozporu s ním, 
  
b) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. b) nezjistí úroveň znečišťování u 

znečišťujících látek, u kterých tak stanoví tento zákon, prováděcí 

právní předpis nebo povolení provozu, 
  
c) nevede nebo neuchovává po stanovenou dobu provozní evidenci nebo 

neohlásí údaje souhrnné provozní evidence podle § 17 odst. 3 písm. c), 
  
d) neodvádí znečišťující látky ze stacionárního zdroje do ovzduší podle 

§ 17 odst. 3 písm. d), 
  
e) bezodkladně neodstraňuje technické závady, které mají za následek 

vyšší úroveň znečišťování a současně nedodržení podmínky pro 

provoz stacionárního zdroje, podle § 17 odst. 3 písm. e), 
  
f) nepodá krajskému úřadu nebo inspekci zprávu o výskytu technické 

závady, která má za následek vyšší úroveň znečišťování a současně 

nedodržení podmínky pro provoz stacionárního zdroje, nejpozději do 

48 hodin od jejího vzniku podle § 17 odst. 3 písm. e), 
  
g) nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání 

informace podle § 17 odst. 1 písm. d), 
  
h) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. f) neomezí provoz nebo neodstaví 

stacionární zdroj v případě jeho odchylky od normálního provozu v 

důsledku technické závady na zdroji s následkem nedodržení 

podmínky pro provoz stacionárního zdroje, 
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i) neodstaví spalovací stacionární zdroj o celkovém jmenovitém příkonu 

50 MW a vyšším, u kterého během uplynulých 12 měsíců překročila 

délka jeho provozu bez technologie ke snižování emisí 120 hodin, 

podle § 17 odst. 3 písm. g), 
  
j) nepředloží inspekci protokol o jednorázovém měření emisí do 90 dnů 

ode dne jeho provedení podle § 17 odst. 3 písm. h), 
  
k) průběžně nezaznamenává, nevyhodnocuje nebo neuchovává po 

stanovenou dobu výsledky jednorázového nebo kontinuálního měření 

emisí v rozsahu a formě stanovené prováděcím právním předpisem 

podle § 17 odst. 3 písm. i), 
  
l) nezajistí nebo řádně neprovozuje technické prostředky pro kontinuální 

měření emisí podle § 17 odst. 3 písm. j), nebo 
  
m) nepodá poplatkové přiznání prostřednictvím integrovaného systému 

plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí ve 

stanovené lhůtě podle § 15 odst. 8. 
  
 (3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je 

provozovatelem stacionárního zdroje, v němž je tepelně zpracováván 

odpad, se kromě přestupků uvedených v odstavcích 1 a 2 dopustí 

přestupku tím, že 
  
a) neprovede odběr vzorků přebíraného nebezpečného odpadu podle § 

17 odst. 6 písm. a) nebo odebrané vzorky neuchová po stanovenou 

dobu, 
  
b) nezastaví bezodkladně tepelné zpracování odpadu při překročení 

specifických emisních limitů nebo opětovně zahájí provoz před 

uplynutím lhůty podle § 17 odst. 6 písm. b), nebo 
  
c) neoznámí překročení specifických emisních limitů bezodkladně 

inspekci podle § 17 odst. 6 písm. c). 
  
 (4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 

přestupku tím, že 
  
a) v rozporu s § 17 odst. 5 spaluje ve spalovacím stacionárním zdroji o 

jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším hnědé uhlí 

energetické, lignit, uhelné kaly nebo proplástky, 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32015L2193.docx      str. 28 z 42   

Celex: 32015L2193 Lhůta pro implementaci 19. 12. 2017 Úřední věstník                     L 313 2015 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Eva Šalplachtová, 22.2. 2018 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých 

znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák 22.2. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

b) provádí činnost, pro kterou je vyžadována autorizace podle § 32 odst. 

1, bez platné autorizace, 
  
c) jako pověřená osoba podle § 35 odst. 1 nepředá informace podle § 35 

odst. 3, nebo 
  
d) jako provozovatel spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém 

elektrickém výkonu 300 MW a vyšším, pro který bylo vydáno první 

povolení provozu v období od 25. června 2009 do nabytí účinnosti 

tohoto zákona, nesplní povinnost podle § 41 odst. 10. 
  
 (5) Autorizovaná osoba podle § 32 se dopustí přestupku tím, že 
  
a) provádí autorizovanou činnost v rozporu s § 34 odst. 1, nebo 
  
b) provádí autorizovanou činnost v rozporu s § 34 odst. 2 nebo § 34 

odst. 3. 
  
 (6) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 

přestupku tím, že 
  
a) v rozporu s § 18 odst. 1 doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobě 

výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel, barvu nebo lak uvedené 

v prováděcím právním předpisu a nezajistí, aby obsah organických 

sloučenin nebo směsi organických sloučenin, nepřesahoval limitní 

hodnoty pro obsah těchto látek ve výrobku stanovené prováděcím 

právním předpisem, 
  
b) nevede evidenci o množství nebo druhu prodaných výrobků nebo o 

osobách, kterým byl tento výrobek prodán, nebo neuchovává tuto 

evidenci po stanovenou dobu podle § 18 odst. 2, 
  
c) v rozporu s § 18 odst. 3 doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobě 

výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel, barvu nebo lak uvedené 

v prováděcím právním předpisu a nezajistí označení tohoto výrobku 

způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu, 
  
d) jako dodavatel pohonných hmot v rozporu s § 19 odst. 4 nevede 

odděleně evidenci o množství přijatého a vyrobeného benzinu, 

motorové nafty a jednotlivých druhů biopaliv a směsných paliv a 

evidenci vyskladněných jednotlivých pohonných hmot, 
  
e) jako dodavatel pohonných hmot v rozporu s § 19 odst. 7 dováží 

pohonné hmoty a uvádí je do volného daňového oběhu pro dopravní 
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účely na daňovém území České republiky nebo dodává na daňové 

území České republiky pro dopravní účely pohonné hmoty uvedené do 

volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a 

nesdělí včas celnímu úřadu místně příslušnému podle místa přijetí 

pohonných hmot místo, datum a čas přijetí a stočení pohonných hmot, 
  
f) jako dodavatel pohonných hmot v rozporu s § 19 odst. 10 neuvede v 

dokladu vydaném podle zákona o spotřebních daních druh a obsah 

biopaliva v pohonné hmotě s přesností na jedno desetinné místo, 
  
g) jako dodavatel pohonných hmot nedosáhne požadovaného snížení 

emisí podle § 20 odst. 1, 
  
h) jako dodavatel pohonných hmot nepodá zprávu o emisích podle § 20 

odst. 4 nebo nepřiloží k této zprávě protokol o jejím ověření ani v 

náhradním termínu podle § 20 odst. 5, 
  
i) jako výrobce, dovozce nebo prodejce biopaliva nebo kapalných nebo 

plynných produktů k výrobě biopaliv nebo jako prodejce nebo dovozce 

biomasy vydá prohlášení nebo dílčí prohlášení v rozporu s § 21 odst. 7 

nebo 11 nebo jako pěstitel biomasy vydá samostatné prohlášení v 

rozporu s § 21 odst. 9, 
  
j) v rozporu s § 18 odst. 4 používá výrobky pro opravy nátěru silničních 

vozidel, barvy nebo laky uvedené v prováděcím právním předpisu, ve 

kterých obsah organických sloučenin nebo směsi organických 

sloučenin přesahuje limitní hodnoty stanovené prováděcím právním 

předpisem. 
  
 (7) Za přestupek právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby lze 

uložit pokutu do 
  
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), e), f), 

h), i) nebo m), podle odstavce 2 písm. a), e), h) nebo i), podle odstavce 

3 písm. b) nebo podle odstavce 6 písm. g), 
  
b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l), podle 

odstavce 2 písm. b) nebo d), podle odstavce 4 písm. b), podle odstavce 

5 písm. a) nebo podle odstavce 6 písm. a) a i), 
  
c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo p), 

odstavce 2 písm. c), f), g), j), k), l) nebo m), podle odstavce 3 písm. a) 

nebo c), podle odstavce 4 písm. c) nebo d), podle odstavce 5 písm. b) 

nebo podle odstavce 6 písm. b), c), d), e), f) nebo j), 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Poznámka 

 

  
d) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), g), j), n), o) 

nebo q)), podle odstavce 4 písm. a) nebo podle odstavce 6 písm. h), 
  
e) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k). 
 

  201/2012 
ve znění 

183/2017 
a 
369/2016 

§ 26 § 26 
Společná ustanovení k přestupkům právnických a podnikajících 

fyzických osob 
 
 (1) Přestupky uvedené v § 25, s výjimkou § 25 odst. 1 písm. a) až c) a 

§ 25 odst. 6 písm. a) až h), jsou-li spáchány v souvislosti s provozem 

stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, 

projednává inspekce. Jsou-li spáchány v souvislosti s provozem 

stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu nebo nejsou spáchány v souvislosti s provozem stacionárních 

zdrojů, projedná je inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou 

působností. Přestupek projedná ten z příslušných správních orgánů, 

který dříve zahájil řízení, nebo bylo-li řízení zahájeno v týž den, tak 

obecní úřad obce s rozšířenou působností. O zahájení řízení o uložení 

pokuty se inspekce a obecní úřad obce s rozšířenou působností 

vzájemně informují. Přestupky uvedené v § 25 odst. 5 a v § 25 odst. 6 

písm. i) projednává inspekce. 
  
 (2) Rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek spáchaný v souvislosti s 

provozem stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu zasílá inspekce bez zbytečného odkladu na vědomí 

příslušnému krajskému úřadu. 
  
 (3) Přestupky uvedené v § 25 odst. 6 písm. d) až h) projednává celní 

úřad. Přestupky uvedené v § 25 odst. 1 písm. a) až c) a p) a v § 25 odst. 

6 písm. a) až c) projednává Česká obchodní inspekce. 
  
4) Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad. Příjem z pokuty uložené obecním 

úřadem obce s rozšířenou působností připadá do rozpočtu obce, jejíž 

úřad pokutu uložil. Polovina příjmu z pokuty uložené inspekcí připadá 
do rozpočtu obce, na jejímž území je provozována činnost pokutou 

postiženého provozovatele, přičemž tento příjem je účelově určen k 

ochraně životního prostředí, a polovina je příjmem Státního fondu 

životního prostředí České republiky. Příjmy z pokut uložených inspekcí 

obci a z pokut uložených celním úřadem a Českou obchodní inspekcí 

jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky. 
 

  

Čl. 17 odst. 1 1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné  201/2012 § 1,  Doplnění názvu směrnice do poznámky pod čarou č. 1) k ostatním PT  
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pro dosažení souladu s touto směrnicí do 19. prosince 2017. Neprodleně 

o nich uvědomí Komisi.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

ve znění 

369/2016 
pozn. pod 
čarou č. 1  

předpisům relevantním z hlediska EU  
 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. 

května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. 
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. 

prosince 2004 o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických 
aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší. 

 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 

2001 o národních emisních stropech pro některé znečišťující látky. 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. 

prosince 2000 o spalování odpadů. 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 

2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z 

velkých spalovacích zařízení. 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 

2004 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících 

při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a 

výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES. 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 

2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci 

benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro 

sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 

1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly 
vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS. 

 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. 

listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a 

omezení znečištění). 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2193/EU ze dne 25. 

listopadu 2015 o omezení emisí některých znečišťujících látek do 

ovzduší ze středních spalovacích zařízení. 
 

  415/2012
ve znění 

452/2017  

§ 1 odst. 1 Doplnění názvu směrnice do poznámky pod čarou č. 1) k ostatním 

předpisům relevantním z hlediska EU  
 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. 

listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a 

omezování znečištění). 
 Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu 

síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS, 

ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES, ze dne 

6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o 
obsah síry v lodních palivech. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze dne 20. prosince 

1994 o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32015L2193.docx      str. 32 z 42   

Celex: 32015L2193 Lhůta pro implementaci 19. 12. 2017 Úřední věstník                     L 313 2015 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Eva Šalplachtová, 22.2. 2018 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých 

znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák 22.2. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k 

čerpacím stanicím. 
 Směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o omezování emisí 

těkavých organických látek vznikajících při užívání organických 

rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních. 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 

2004 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících 

při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a 

výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES. 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. 

prosince 2000 o spalování odpadu. 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 

2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z 

velkých spalovacích zařízení. 
 Směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a 

omezování znečišťování životního prostředí azbestem. 
 Směrnice Rady 92/112/EHS ze dne 15. prosince 1992 o postupech ke 

slaďování programů omezování a konečného vyloučení znečišťování 

způsobeného odpady z průmyslu oxidu titaničitého. 
 Směrnice Komise 2014/99/EU ze dne 21. října 2014, kterou se pro 

účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice 2009/126/ES 

o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do 

motorových vozidel na čerpacích stanicích. 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES ze dne 21. října 

2009 o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných 

hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicích. 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2193/EU ze dne 25. 

listopadu 2015 o omezení emisí některých znečišťujících látek do 

ovzduší ze středních spalovacích zařízení. 
Čl. 17 odst. 2 2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 18 Vstup v platnost 
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 19 Určení 
Tato směrnice je určena členským státům. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Příloha I INFORMACE, KTERÉ PROVOZOVATEL POSKYTNE 

PŘÍSLUŠNÉMU ORGÁNU  
1. Jmenovitý tepelný příkon (MW) středního spalovacího zařízení; 
2. typ středního spalovacího zařízení (naftový motor, plynová turbína, 

dvojpalivový motor nebo jiný motor či jiné střední spalovací zařízení);  
3. typy a podíl používaných paliv podle kategorií paliv uvedených v 

příloze II;  
4. den zahájení provozu středního spalovacího zařízení nebo, pokud 

201/2012  Příloha č. 7 Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu 
 
 Žádost o povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) obsahuje 
 
 1.1. Jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu, v případě právnické 

osoby název, právní formu a sídlo žadatele, podpis osoby k tomu 

oprávněné v souladu s výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě 

pověřené k jednání na základě plné moci vystavené statutárním 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32015L2193.docx      str. 33 z 42   

Celex: 32015L2193 Lhůta pro implementaci 19. 12. 2017 Úřední věstník                     L 313 2015 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Eva Šalplachtová, 22.2. 2018 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých 

znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák 22.2. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

přesné datum zahájení provozu není známo, doklad o tom, že provoz 

byl zahájen před 20. prosincem 2018;  
5. odvětví (kód NACE), v němž se střední spalovací zařízení nebo 

zařízení, jehož je střední spalovací zařízení součástí, používá;  
6. očekávaný počet provozních hodin středního spalovacího zařízení za 

rok a průměrné zatížení při provozu;  
7. v případě výjimky podle čl. 6 odst. 3 nebo 8 prohlášení opatřené 

podpisem provozovatele o tom, že střední spalovací zařízení nebude v 

provozu déle, než je počet hodin uvedený v těchto odstavcích;  
8. jméno a sídlo provozovatele a v případě stacionárního středního 

spalovacího zařízení adresa, na níž se toto zařízení nachází.  

zástupcem, a dále identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno. U 
žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu také jméno fyzické 

osoby autorizované pro dohled nad tepelným zpracováním odpadu. 
  
 1.2. Údaje o dosavadních rozhodnutích příslušných správních orgánů 

podle tohoto zákona a podle jiných právních předpisů, které souvisí s 

předmětem žádosti a soupis všech stacionárních zdrojů provozovaných 

žadatelem v dané provozovně4), včetně specifikace všech komínů 

nebo výduchů. 
  
 1.3. Projektovou dokumentaci, kterou je žadatel povinen předložit v 

rámci stavebního nebo jiného řízení podle jiných právních předpisů, 

nebo jinou obdobnou dokumentaci, která umožní posoudit předmět 

žádosti. Tato dokumentace obsahuje zejména 
 a) údaje o přesném umístění stavby, investorovi a zpracovateli 

projektu, 
  b) technickou zprávu, 
  c) podrobný technický popis technického a technologického řešení 

stacionárních zdrojů a procesů, které zde budou probíhat (zejména 

přesná označení názvem a typem, názvy a adresy výrobců a jejich 

technické parametry, specifikace hořáků použitých spalovacích 

stacionárních zdrojů, jejich typy, výrobce, parametry), 
  d) technické parametry, především kapacita stacionárního zdroje, 
  e) hmotnostní toky jednotlivých materiálů a energií na vstupu a 

výstupu ze stacionárního zdroje (zejména paliv a odpadů) a způsob 
dalšího nakládání s nimi. 

  
 1.4. Specifikaci všech znečišťujících látek, které budou vnášeny do 

ovzduší během provozu stacionárního zdroje. Zvláště je třeba uvést 

znečišťující látky, které mohou způsobovat pachový vjem. U 

stávajících zdrojů uvést informace o stávajících emisích ve stejném 

rozsahu. 
  
 1.5. Informace o zjišťování úrovně znečišťování ovzduší. Údaje o 

počtu a umístění měřicích míst pro kontinuální i jednorázová měření 

emisí znečišťujících látek a jejich hmotnostního toku. 
  
 1.6. U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu způsob 

stanovení celkového organického uhlíku v popelu a ve strusce a 

vyhodnocení možnosti kombinované výroby elektřiny a tepla. 
  
 1.7. Návrh provozního řádu, v případě že se jedná o stacionární zdroj, 

který má povinnost zpracovat provozní řád. 
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

 1.8. Návrh zvláštních podmínek provozu při překročení regulační 

prahové hodnoty, pokud se jedná o provoz stacionárního zdroje podle 

§ 10 odst. 3. 
  201/2012 

ve znění 

369/2016 
 
 
 
 
 
 
 
9936 
 
 
 
 
 
 
 

§ 11 odst. 8 (8) K řízení o vydání závazného stanoviska podle odstavce 2 písm. b) a 

c) předloží žadatel odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou 

podle § 32 odst. 1 písm. d). Není-li vedeno řízení podle jiného 

právního předpisu6), předloží žadatel tento odborný posudek k řízení o 

vydání nebo změně povolení provozu. Povinnost předložení odborného 

posudku se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje označené kódy 

1.1. až 1.4. v příloze č. 2 k tomuto zákonu spalující výlučně zemní plyn 

o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně, na 

spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.2. a 1.3. v příloze č. 2 k 

tomuto zákonu o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW 

včetně spalující plynné nebo kapalné palivo, pokud slouží jako záložní 

zdroje energie a jejich provozní hodiny nepřekročí 300 hodin v 

kalendářním roce, a dále na řízení o změnách povolení provozu, při 

kterých nedochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity 

anebo ke zvýšení emisí, pokud se nejedná o řízení o stanovení 

technické podmínky provozu nahrazující specifický emisní limit. 
 

  

Příloha II MEZNÍ HODNOTY EMISÍ UVEDENÉ V ČLÁNKU 6  

Všechny mezní hodnoty emisí stanovené v této příloze jsou stanoveny 

pro teplotu 273,15 K, tlak 101,3 kPa, po korekci na obsah vodní páry 

v odpadních plynech a při normovaném obsahu O2 ve výši 6 % 

u středních spalovacích zařízení využívajících pevná paliva, 

3 % u středních spalovacích zařízení využívajících kapalná a plynná 

paliva, s výjimkou motorů a plynových turbín, a 15 % u motorů 

a plynových turbín. 

ČÁST 1 

Mezní hodnoty emisí pro stávající střední spalovací zařízení  

Tabulka 1  

Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro stávající střední spalovací 

zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 1 MW nebo 
vyšším a nepřevyšujícím 5 MW, s výjimkou motorů a plynových turbín 

ZnečišťujPevná Jiná Plyno Kapalná paliva ZemnPlynná paliva 

415/2012
ve znění 

452/2017  

Příloha č. 2 
část II 

Část II 
 

Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém 

jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 

MW 

PT  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

ící látka biomasa pevná 

paliva 
vý olej s výjimkou 

plynového oleje 
í plyn s výjimkou 

zemního plynu 
SO2  200 (1)  

(2)  
1 100 — 350 — 200 (3)  

NOx  650 650 200 650 250 250 
Prach 50 50 — 50 — — 

Tabulka 2  

Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro stávající střední spalovací 

zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 5 MW, 

s výjimkou motorů a plynových turbín 

Znečišťuj

ící látka 
Pevná 

biomasa 
Jiná 

pevná 

paliva 

Plyno
vý olej 

Kapalná paliva 

s výjimkou 

plynového oleje 

Zemn
í plyn 

Plynná paliva 

s výjimkou 

zemního plynu 
SO2  200 (4)  

(5)  
400 (6)  — 350 (7)  — 35 (8)  (9)  

NOX  650 650 200 650 200 250 
Prach 30 (10)  30 (10)  — 30 — — 

Tabulka 3  

Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro stávající motory a plynové 

turbíny 

Znečišťu

jící látka 
Druh 
středního 

spalovacího 

zařízení 

Plynový 

olej 
Kapalná paliva 

s výjimkou 

plynového oleje 

Zemní 

plyn 
Plynná paliva 

s výjimkou 

zemního plynu 

SO2  Motory 
a plynové 

turbíny 

— 120 — 15 (11)  (12)  

NOX  Motory 190 (13) 
 (14)  

190 (13)  (15)  190 (1
6)  

190 (16)  

Plynové 

turbíny (17)  
200 200 150 200 

Prach Motory 
a plynové 

turbíny 

— 10 (18)  — — 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

ČÁST 2 

Mezní hodnoty emisí pro nová střední spalovací zařízení  

Tabulka 1  

Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro nová střední spalovací zařízení, s 

výjimkou motorů a plynových turbín 

Znečišťuj

ící látka 
Pevná 

biomas
a 

Jiná 

pevná 

paliva 

Plyno
vý olej 

Kapalná paliva 

s výjimkou 

plynového oleje 

Zemn
í plyn 

Plynná paliva 

s výjimkou 

zemního plynu 
SO2  200 (19

)  
400 — 350 (20)  — 35 (21)  (22)  

NOx  300 (23
)  

300 (23
)  

200 300 (24)  100 200 

Prach 20 (25)  20 (25)  — 20 (26)  — — 

Tabulka 2  

Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro nové motory a plynové turbíny 

Znečišťuj

ící látka 
Druh středního 

spalovacího 

zařízení 

Plyno
vý olej 

Kapalná paliva 

s výjimkou 

plynového oleje 

Zemn
í plyn 

Plynná paliva 

s výjimkou 

zemního plynu 
SO2  Motory 

a plynové 

turbíny 

— 120 (27)  — 15 (28)  

NOX  Motor (29)  (30)  190 (3
1)  

190 (31)  (32)  95 (3
3)  

190 

Plynové 

turbíny (34)  
75 75 (35)  50 75 

Prach Motory 
a plynové 

turbíny 

— 10 (36)  (37)  — — 

 
(1)  Hodnota se nepoužije v případě zařízení spalujících výlučně 

dřevitou pevnou biomasu. 
(2)  300 mg/Nm3 v případě zařízení spalujících slámu. 
(3)  400 mg/Nm3 v případě nízkovýhřevných plynů z koksárenských 
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

pecí v železářském a ocelářském průmyslu. 
(4)  Hodnota se nepoužije v případě zařízení spalujících výlučně pevnou 

tuhou biomasu. 
(5)  300 mg/Nm3 v případě zařízení spalujících slámu. 
(6)  1 100 mg/Nm3 v případě zařízení s jmenovitým tepelným příkonem 

vyšším než 5 MW a 20 MW nebo nižším. 
(7)  Do 1. ledna 2030, 850 mg/Nm3 v případě zařízení s jmenovitým 

tepelným příkonem vyšším než 5 MW a nepřevyšujícím 20 MW 

spalujících těžký topný olej. 
(8)  400 mg/Nm3 v případě nízkovýhřevných plynů z koksárenských 

pecí a 200 mg/Nm3 v případě nízkovýhřevných plynů z vysokých pecí v 

železářském a ocelářském průmyslu. 
(9)  170 mg/Nm3 v případě bioplynu. 
(10)  50 mg/Nm3 v případě zařízení s jmenovitým tepelným příkonem 

vyšším než 5 MW a nepřevyšujícím 20 MW. 
(11)  60 mg/Nm3 v případě bioplynu. 
(12)  130 mg/Nm3 v případě nízkovýhřevných plynů z koksárenských 

pecí a 65 mg/Nm3 v případě nízkovýhřevných plynů z vysokých pecí v 

železářském a ocelářském průmyslu. 
(13)  1 850 mg/Nm3 v těchto případech: 
i) pro naftové motory, jejichž výroba začala před 18. květnem 2006; 
ii) u dvojpalivových motorů v kapalném režimu. 
(14)  250 mg/Nm3 v případě motorů s jmenovitým tepelným příkonem 1 

MW nebo vyšším a nepřevyšujícím 5 MW. 
(15)  250 mg/Nm3 v případě motorů s jmenovitým tepelným příkonem 1 

MW nebo vyšším a nepřevyšujícím 5 MW. 225 mg/Nm3 v případě 

motorů s jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 5 MW a 

nepřevyšujícím 20 MW. 
(16)  380 mg/Nm3 pro dvojpalivové motory v plynovém režimu. 
(17)  Mezní hodnoty emisí se použijí pouze při zatížení nad 70 %. 
(18)  20 mg/Nm3 v případě zařízení s celkovým jmenovitým tepelným 

příkonem 1 MW nebo vyšším a nepřevyšujícím 20 MW. 
(19)  Hodnota se nepoužije v případě zařízení spalujících výlučně 

dřevitou pevnou biomasu. 
(20)  Do 1. ledna 20251 700 mg/Nm3 v případě zařízení tvořících 

součást malých izolovaných soustav nebo izolovaných mikrosoustav. 
(21)  400 mg/Nm3 v případě nízkovýhřevných plynů z koksárenských 

pecí a 200 mg/Nm3 v případě nízkovýhřevných plynů z vysokých pecí v 

železářském a ocelářském průmyslu. 
(22)  100 mg/Nm3 v případě bioplynu. 
(23)  500 mg/Nm3 v případě zařízení s celkovým jmenovitým tepelným 

příkonem 1 MW nebo vyšším a nepřevyšujícím 5 MW. 
(24)  Do 1. ledna 2025 450 mg/Nm3 v případě spalování těžkého 

topného oleje obsahujícího od 0,2 % do 0,3 % N a 360 mg/Nm3 v 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

případě spalování těžkého topného oleje obsahujícího méně než 0,2 % N 

u zařízení tvořících součást malých izolovaných soustav 

nebo izolovaných mikrosoustav. 
(25)  50 mg/Nm3 v případě zařízení s celkovým jmenovitým tepelným 

příkonem 1 MW nebo vyšším a nepřevyšujícím 5 MW.; 30 mg/Nm3 v 
případě zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 

5 MW a nepřevyšujícím 20 MW. 
(26)  50 mg/Nm3 v případě zařízení s celkovým jmenovitým tepelným 

příkonem 1 MW nebo vyšším a nepřevyšujícím a 5 MW. 
(27)  Do 1. ledna 2025 590 mg/Nm3 pro naftové motory tvořící součást 

malých izolovaných soustav nebo izolovaných mikrosoustav. 
(28)  40 mg/Nm3 v případě bioplynu. 
(29)  Motory, které jsou v chodu v rozmezí od 500 do 1 500 hodin 
ročně, mohou být z povinnosti dodržovat tyto mezní hodnoty emisí 

vyňaty v případě, že se v jejich případě uplatňují primární opatření k 

omezení emisí NOx a že splňují mezní hodnoty emisí stanovené v 

poznámce pod čarou (4). 
(30)  Do 1. ledna 2025 v malých izolovaných soustavách a izolovaných 

mikrosoustavách 1 850 mg/Nm3 pro dvojpalivové motory v kapalném 

režimu a 380 mg/Nm3 v plynovém režimu; 1 300 mg/Nm3 pro naftové 

motory s ≤ 1 200 otáčkami za minutu s celkovým jmenovitým tepelným 

příkonem nepřevyšujícím20 MW a 1 850 mg/Nm3 pro naftové motory 

s celkovým jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 20 MW; 750 

mg/Nm3 pro naftové motory s > 1 200 otáčkami za minutu. 
(31)  225 mg/Nm3 pro dvojpalivové motory v kapalném režimu. 
(32)  225 mg/Nm3 pro naftové motory s celkovým jmenovitým 

tepelným příkonem nepřevyšujícím 20 MW s ≤ 1 200 otáček za minutu. 
(33)  190 mg/Nm3 pro dvojpalivové motory v plynovém režimu. 
(34)  Mezní hodnoty emisí se použijí pouze při zatížení nad 70 %. 
(35)  Do 1. ledna 2025 550 mg/Nm3 pro zařízení tvořící součást malých 

izolovaných soustav nebo izolovaných mikrosoustav. 
(36)  Do 1. ledna 2025 75 mg/Nm3 pro naftové motory tvořící součást 

malých izolovaných soustav nebo izolovaných mikrosoustav. 
(37)  20 mg/Nm3 v případě zařízení s celkovým jmenovitým tepelným 

příkonem 1 MW nebo vyšším a 5 MW nebo nižším. 
Příloha III MONITOROVÁNÍ EMISÍ A POSUZOVÁNÍ DODRŽOVÁNÍ 

POŽADAVKŮ  

ČÁST 1 

Monitorování emisí prováděné provozovatelem  

415/2012 
ve znění 

452/2017 

§ 3 odst. 1, 
odst. 3, odst. 
4 

§ 3 
Intervaly jednorázového měření 

 
 (1) Jednorázové měření emisí se provádí nejpozději do 4 měsíců po 
 a) prvním uvedení stacionárního zdroje do provozu, 
 b) každé změně paliva, suroviny nebo tepelně zpracovávaného odpadu 

v povolení provozu, nebo 
 c) každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, 

který by mohl vést ke změně emisí. 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

  
1
. 

Pravidelná měření je třeba provádět alespoň: 

— jednou za tři roky u středních spalovacích zařízení se jmenovitým 

tepelným příkonem 1 MW nebo vyšším a nepřevyšujícím 20 MW, 
— každý rok u středních spalovacích zařízení s jmenovitým tepelným 

příkonem vyšším než 20 MW. 
  

2
. 

Jako alternativu k pravidelným měřením podle bodu 1 mohou být pro 

střední spalovací zařízení, na která se vztahuje čl. 6 odst. 3 nebo 8, 

vyžadována pravidelná měření minimálně pokaždé, co byl vyčerpán 

tento počet provozních hodin: 

— trojnásobek maximálního průměrného počtu provozních hodin za 

rok, který se použije podle čl. 6 odst. 3 nebo 8 pro střední spalovací 

zařízení s jmenovitým tepelným příkonem 1 MW nebo vyšším a 

nepřevyšujícím 20 MW, 
— maximální průměrný počet provozních hodin za rok, který se použije 

podle čl. 6 odst. 3 nebo odst. 8 pro střední spalovací zařízení s 

jmenovitým tepelným příkonem nepřevyšujícím 20 MW. 

Četnost pravidelných měření nesmí být nikdy nižší než jednou za pět 

let.  
3
. 

Měření se vyžadují pouze pro: 

a
) 

znečišťující látky, pro které byla stanovena mezní hodnota emisí 

podle této směrnice pro dotčené zařízení; 
b) CO u všech zařízení. 
  

4
. 

První měření je třeba provést do čtyř měsíců od udělení povolení pro 

zařízení či provedení jeho registrace nebo ode dne zahájení provozu, 

podle toho, co nastane později.  
5
. 

Ke stanovení emisí SO2 lze místo měření SO2 podle bodů 1, 2 a 3 

písm. a) použít i alternativní postupy ověřené a schválené příslušným 

orgánem.  
6
. 

Jako alternativu k pravidelným měřením podle bodu 1 mohou členské 

státy požadovat průběžná měření. 

V případě průběžného měření podléhají automatizované měřicí 

systémy alespoň jednou za rok kontrole prostřednictvím paralelních 

měření referenčními metodami a provozovatel o výsledcích těchto 

kontrol informuje příslušný orgán.  
7
. 

Odběr vzorků a analýza znečišťujících látek a měření parametrů 

procesu a případné alternativní postupy použité v souladu s bodem 5 a 

6 musí být založeny na metodách umožňujících získání spolehlivých, 

…  
  
 (3) Kromě měření podle odstavců 1 a 2 se dále provádí jednorázové 

měření emisí v následujících intervalech: 
  
a) jedenkrát za kalendářní rok u stacionárních zdrojů neuvedených v 

písmenech b) a c), 
b) jedenkrát za 3 kalendářní roky 
1. u spalovacích stacionárních zdrojů podle § 13 o celkovém 

jmenovitém tepelném příkonu od 1 MW do 5 MW spalujících plynná 

nebo kapalná paliva a u spalovacích stacionárních zdrojů podle § 13 o 

celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 1 MW 

spalujících pevná paliva, 
…. 
 
 (4) Jednorázové měření emisí podle odstavce 3 se provádí v případech 

uvedených 
  
a) v písmenu a) nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího 

jednorázového měření, 
b) v písmenu b) nejdříve po uplynutí 18 měsíců od data předchozího 

jednorázového měření, 
c) v písmenu c) vždy nejméně jednou za 6 měsíců s výjimkou prvních 

12 měsíců provozu stacionárního zdroje tepelně zpracovávajícího 

odpad, kdy se provede jedno měření každé 3 měsíce. 
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Poznámka 

 

reprezentativních a porovnatelných výsledků. Má se za to, že metody, 

které jsou v souladu s harmonizovanými normami EN, tento 

požadavek splňují. Během každého měření musí zařízení fungovat ve 

stabilních podmínkách a při reprezentativní a rovnoměrné zátěži. 

V této souvislosti se období uvádění zařízení do provozu a odstavování 

z provozu nezapočítávají. 

ČÁST 2 

Posouzení dodržování požadavků  

 
1
. 

V případě pravidelných měření se mezní hodnoty emisí uvedené v 

článku 6 považují za dodržené, pokud výsledky každé série měření 

nebo jiných postupů definovaných a stanovených podle pravidel 

přijatých příslušným orgánem nepřekročí příslušnou mezní hodnotu 

emisí.  
2
. 

V případě kontinuálního měření se dodržení mezních hodnot emisí 

uvedených v článku 6 posuzuje postupem stanoveným v bodě 1 části 4 

přílohy V směrnice 2010/75/EU. 

Platné průměrné hodnoty se stanovují postupem uvedeným v bodech 9 

a 10 části 3 přílohy V směrnice 2010/75/EU.  
3
. 

Pro účely výpočtu průměrných hodnot emisí se nepřihlíží k hodnotám 

naměřeným během období uvedených v čl. 6 odst. 11 a 12 ani během 

období uvádění zařízení do provozu a odstavování z provozu. 
 

  415/2012 
 

§ 4 odst. 1 § 4 
Způsob a podmínky zjišťování úrovně znečišťování jednorázovým 

měřením 
 
 
 (1) Jednorázové měření emisí musí být reprezentativní a průkazné a 

použitá metoda měření a odběru vzorků musí co nejpřesněji odrážet 

skutečnost o úrovni znečišťování. Tyto požadavky se považují za 

splněné, je-li postupováno podle určených technických norem podle 

zákona o technických požadavcích na výrobky2). Metody a postupy 

odběrů a stanovení znečišťujících látek a doplňkových veličin, pro něž 

je vyžadováno osvědčení o akreditaci, jsou uvedeny v části I přílohy č. 
1 k této vyhlášce. 

 

  

  415/2012 
ve znění 

452/2017 

§ 4 odst. 8 (8) Jednorázové měření emisí se u spalovacích stacionárních zdrojů o 

celkovém jmenovitém tepelném příkonu nižším než 50 MW provádí 

při stabilních provozních podmínkách a při reprezentativní a 
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Poznámka 

 

rovnoměrné zátěži, přičemž do výsledků jednorázového měření emisí 

se nezapočítávají hodnoty získané v době uvádění stacionárního zdroje 

do provozu a při jeho odstavování z provozu. V případě, že tyto zdroje 

používají více druhů paliv, se měření emisí provádí při spalování 

paliva nebo palivové směsi s pravděpodobně nejvyšší hodnotou emisí a 

v době, která je s ohledem na běžné provozní podmínky 

reprezentativní. 
  415/2012 

 
§ 6 písm. a) § 6 

Vyhodnocení plnění emisních limitů při jednorázovém měření 
 
 Emisní limit se považuje za dodržený, pokud 
  
a) průměr výsledků jednotlivých měření koncentrace znečišťující látky 

za celé jednorázové měření emisí provedené podle § 4 odst. 3 až 7 je 

menší nebo roven hodnotě emisního limitu a současně každá hodnota 

koncentrace znečišťující látky zjištěná jednotlivým měřením je menší 

než 120 % emisního limitu; obdobně se hodnotí dodržení emisního 

limitu, je-li vyjádřen jinou měřitelnou veličinou než hmotnostní 

koncentrací znečišťující látky, a 

  

  415/2012 
 

§ 9 § 9 
 

Vyhodnocení plnění emisních limitů při kontinuálním měření 
 

(1) Emisní limit při kontinuálním měření emisí na spalovacích 

stacionárních zdrojích, s výjimkou stacionárních zdrojů tepelně 

zpracovávajících odpad, je považován za splněný, pokud jsou splněny 

tyto podmínky 
  
a) žádná platná měsíční průměrná hodnota nepřekročí hodnotu 

specifického emisního limitu, 
  
b) žádná platná denní průměrná hodnota nepřekročí 110 % hodnoty 

specifického emisního limitu nebo v případě spalovacích stacionárních 

zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 50 MW a 
spalujícím pouze černé uhlí žádná denní průměrná hodnota nepřekročí 

150 % hodnoty specifického emisního limitu a 
  
c) žádná platná půlhodinová průměrná hodnota nepřekročí 200 % 

hodnoty specifického emisního limitu. 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32015L2193.docx      str. 42 z 42   

 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 
1.  201/2012 Zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 1. 9. 2012 
2.  415/2012 Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 1. 12. 2012 
3.  87/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 1. 6. 2014 
4.  155/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 1. 10. 2014 
5.  369/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1.1. 2017 
6.  452/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve 

znění pozdějších předpisů 
1.1. 2018 

7.  183/2017 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 1.7.  2017 
8.  382/2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.  2016 

 
 

2. Seznam návrhů pčedpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1. 9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 24. 6. 2019 28. 5. 2020 1. 7. 2023 
 

3. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 

1  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

Článek 1 
Předmět a oblast působnosti      

 
 

Článek 1 odst. 1 Touto směrnicí se stanoví opatření pro dosažení vysoké společné úrovně 

bezpečnosti sítí a informačních systémů v rámci Unie s cílem zlepšení 

fungování vnitřního trhu. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
 

NT   

Článek 1 odst. 2 Za tímto účelem tato směrnice: 
a) ukládá všem členským státům povinnost přijmout národní strategii pro 

bezpečnost sítí a informačních systémů; 
b) ustavuje skupinu pro spolupráci, jejímž účelem je podporovat a 

usnadňovat strategickou spolupráci a výměnu informací mezi členskými 

státy a budovat vzájemnou důvěru; 
c) ustavuje síť bezpečnostních týmů typu CSIRT (dále jen „síť CSIRT“), 

jejímž účelem je přispívat k budování důvěry mezi členskými státy a 

podporovat rychlou a účinnou operativní spolupráci; 
d) zavádí bezpečnostní požadavky a požadavky na hlášení incidentů pro 

provozovatele základních služeb a pro poskytovatele digitálních služeb; 
e) ukládá členským státům povinnost určit vnitrostátní příslušné orgány, 

jednotná kontaktní místa a týmy CSIRT, jejichž úkoly budou souviset s 

bezpečností sítí a informačních systémů. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 4 odst. 1 (1) Bezpečnostním opatřením se rozumí souhrn úkonů, jejichž cílem je 

zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech a dostupnosti 

a spolehlivosti služeb a sítí elektronických komunikací v kybernetickém 

prostoru. 

PT   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 4 odst. 2 (2) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až f) jsou povinny 

zavést a provádět bezpečnostní opatření v rozsahu nezbytném pro 

zajištění kybernetické bezpečnosti informačního systému kritické 

informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační 

infrastruktury, informačního systému základní služby a významného 

informačního systému a vést o nich bezpečnostní dokumentaci. 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 4 odst. 3 (3)  Poskytovatel digitální služby je povinen zavést a provádět 

vhodná a přiměřená bezpečnostní opatření pro sítě elektronických 

komunikací a informační systémy, které využívá v souvislosti se 

zajišťováním své služby, přičemž tato bezpečnostní opatření zohledňují 

zajištění bezpečnosti informací, zvládání kybernetických 

bezpečnostních incidentů, řízení kontinuity činností, monitorování, 

audit, testování a soulad s mezinárodními předpisy. 

   

  181/2014  § 5 (1) Bezpečnostními opatřeními jsou 
a) organizační opatření a 
b) technická opatření. 
(2) Organizačními opatřeními jsou 
a) systém řízení bezpečnosti informací, 
b) řízení rizik, 
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c) bezpečnostní politika, 
d) organizační bezpečnost, 
e) stanovení bezpečnostních požadavků pro dodavatele, 
f) řízení aktiv, 
g) bezpečnost lidských zdrojů, 
h) řízení provozu a komunikací kritické informační 

infrastruktury nebo významného informačního systému, 
i) řízení přístupu osob ke kritické informační infrastruktuře nebo 

k významnému informačnímu systému, 
j) akvizice, vývoj a údržba kritické informační infrastruktury a 

významných informačních systémů, 
k) zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a 

kybernetických bezpečnostních incidentů, 
l) řízení kontinuity činností a 
m) kontrola a audit kritické informační infrastruktury a 

významných informačních systémů. 
(3) Technickými opatřeními jsou 
a) fyzická bezpečnost, 
b) nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí, 
c) nástroj pro ověřování identity uživatelů, 
d) nástroj pro řízení přístupových oprávnění, 
e) nástroj pro ochranu před škodlivým kódem, 
f) nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační 

infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a 

administrátorů, 
g) nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí, 
h) nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických 

bezpečnostních událostí, 
i) aplikační bezpečnost, 
j) kryptografické prostředky, 
k) nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací a 
l) bezpečnost průmyslových a řídících systémů. 

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 6 písm. a)  Prováděcí právní předpis stanoví 
a) obsah bezpečnostních opatření, 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 6 písm. b) Prováděcí právní předpis stanoví 
b) obsah a strukturu bezpečnostní dokumentace, 
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  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 6 písm. c) Prováděcí právní předpis stanoví 
c) rozsah bezpečnostních opatření pro orgány a osoby uvedené v § 3 

písm. c) až f), 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 8 odst. 1 (1) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. b) až f) jsou povinny hlásit 

kybernetické bezpečnostní incidenty v jejich významné síti, 

informačním systému kritické informační infrastruktury, komunikačním 

systému kritické informační infrastruktury, informačním systému 

základní služby nebo významném informačním systému, a to 

bezodkladně po jejich detekci; tím není dotčena informační povinnost 

podle jiného právního předpisu3) nebo přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího ochranu osobních údajů11). V případě, že 

kybernetický bezpečnostní incident má významný dopad na kontinuitu 

poskytování základní služby, oznámí to provozovatel základní služby 

Úřadu. 
Poznámka pod čarou č. 3 zní: Například § 98 odst. 4 a § 99 odst. 4 
zákona č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Poznámka pod čarou č. 11 zní: Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů). 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 8 odst. 2 (2) Poskytovatel digitální služby je povinen bez zbytečného odkladu 

hlásit kybernetický bezpečnostní incident s významným dopadem na 

poskytování jeho služeb, pokud má přístup k informacím nezbytným 

pro posouzení významnosti tohoto dopadu. 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 8 odst. 3 (3) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. b) a h) hlásí kybernetické 

bezpečnostní incidenty provozovateli národního CERT. 
   

  181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 8 odst. 4 (4) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až g) hlásí kybernetické 

bezpečnostní incidenty Úřadu. 
   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 8 odst. 7 

písm. a) 
(7) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) typy, kategorie a hodnocení významnosti dopadu kybernetického 

bezpečnostního incidentu a 

   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno             ST 32016L1148.doc            str. 4 z 136   

Celex: 32016L1148 Lhůta pro implementaci 9. 5. 2018  Úřední věstník                     L 194 2016 Gestor NÚKIB Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 
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Poznámka 

 
 

  181/2014 
ve znění 

104/2017 
205/2017 

§ 8 odst. 7 

písm. b) 
(7) Prováděcí právní předpis stanoví 
b) náležitosti a způsob hlášení kybernetického bezpečnostního 

incidentu. 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 8 odst. 8 (8) Pokud má kybernetický bezpečnostní incident, který postihnul 

poskytovatele digitální služby, významný dopad na kontinuitu 

poskytování základní služby, je její provozovatel povinen tuto 

skutečnost Úřadu nahlásit. 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 17  (1) Národní CERT zajišťuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem 

sdílení informací na národní a mezinárodní úrovni v oblasti 

kybernetické bezpečnosti. 
(2) Provozovatel národního CERT 
a) přijímá oznámení kontaktních údajů od orgánů a osob uvedených v § 

3 písm. a), b) a h) a tyto údaje eviduje a uchovává, 

b) přijímá hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech od 

orgánů a osob uvedených v § 3 písm. b) a h) a tyto údaje eviduje, 

uchovává a chrání, 

c) vyhodnocuje kybernetické bezpečnostní incidenty u orgánů a osob 

uvedených v § 3 písm. b) a h), 

d) poskytuje orgánům a osobám uvedeným v § 3 písm. a), b) a h) 

metodickou podporu, pomoc a součinnost při výskytu kybernetického 

bezpečnostního incidentu, 

e) působí jako kontaktní místo pro orgány a osoby uvedené v § 3 písm. 

a), b) a h), 

f) provádí hodnocení zranitelností v oblasti kybernetické bezpečnosti, 

g) předává Úřadu údaje o kybernetických bezpečnostních incidentech 

ohlášených podle § 8 odst. 3, bez uvedení ohlašovatele, 

h) předává Úřadu na vyžádání údaje podle § 16 odst. 5 a 6, 

i) plní roli týmu CSIRT podle příslušného předpisu Evropské unie12), 

j) informuje bez uvedení identifikačních údajů ohlašovatele příslušný 

orgán jiného členského státu o kybernetickém bezpečnostním incidentu 

s významným dopadem na kontinuitu poskytování základní nebo 

digitální služby v tomto členském státě a zároveň o tom informuje Úřad, 

přičemž zachovává bezpečnost a obchodní zájmy ohlašovatele, 
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k) spolupracuje s týmy CSIRT jiných členských států a 

l) přijímá hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech od 

orgánů a osob neuvedených v § 3, a pokud to jeho kapacity umožňují, 

zpracovává je a poskytuje orgánům nebo osobám dotčeným 

kybernetickým bezpečnostním incidentem metodickou podporu, pomoc 
a součinnost. 

(3) Provozovatel národního CERT může vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost vykonávat i další hospodářskou činnost v oblasti 

kybernetické bezpečnosti neupravenou tímto zákonem, pokud tato 

činnost nenaruší plnění povinností uvedených v odstavci 2. 

(4) Provozovatel národního CERT při plnění povinností uvedených v 

odstavci 2 koordinuje svou činnost s Úřadem. 

(5) Provozovatel národního CERT musí při plnění povinností podle 

odstavce 2 postupovat nestranně. 

Poznámka pod čarou č. 12 zní: Čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/1148. 

  181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 20 Vládní CERT jako součást Úřadu 
a) přijímá oznámení kontaktních údajů od orgánů a osob uvedených v § 

3 písm. c) až g), 
b) přijímá hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech od 

orgánů a osob uvedených v § 3 písm. c) až g), 
c) vyhodnocuje údaje o kybernetických bezpečnostních událostech a 

kybernetických bezpečnostních incidentech z kritické informační 

infrastruktury, informačního systému základní služby, významných 

informačních systémů a dalších informačních systémů veřejné správy, 
d) poskytuje orgánům a osobám uvedeným v § 3 písm. c) až g) 

metodickou podporu a pomoc, 
e) poskytuje součinnost orgánům a osobám uvedeným v § 3 písm. c) až 

g) při výskytu kybernetického bezpečnostního incidentu a kybernetické 

bezpečnostní události, 
f) přijímá podněty a údaje od orgánů a osob uvedených v § 3 a od jiných 

orgánů a osob a tyto podněty a údaje vyhodnocuje, 
g) přijímá údaje od provozovatele národního CERT a tyto údaje 

vyhodnocuje, 
h) přijímá údaje od orgánů, které vykonávají působnost v oblasti 
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Poznámka 

 
 

kybernetické bezpečnosti v zahraničí, a tyto údaje vyhodnocuje, 
i) poskytuje podle § 9 odst. 4 provozovateli národního CERT, orgánům 

vykonávajícím působnost v oblasti kybernetické bezpečnosti v zahraničí 

a jiným osobám působícím v oblasti kybernetické bezpečnosti údaje z 

evidence incidentů, 
j) provádí hodnocení zranitelností v oblasti kybernetické bezpečnosti, 
k) informuje bez uvedení identifikačních údajů ohlašovatele příslušný 

orgán jiného členského státu o kybernetickém bezpečnostním incidentu, 

který má významný dopad na kontinuitu poskytování základních služeb 

v tomto členském státě nebo se dotýká poskytování digitálních služeb v 

tomto členském státě, přičemž zachovává bezpečnost a obchodní zájmy 

ohlašovatele, 
l) přijímá hlášení o kybernetickém bezpečnostním incidentu od orgánů a 

osob neuvedených v § 3; vládní CERT hlášení zpracovává, a pokud to 

jeho kapacity umožňují a jedná se o kybernetický bezpečnostní incident 

s významným dopadem, poskytuje orgánům nebo osobám dotčeným 

kybernetickým bezpečnostním incidentem metodickou podporu, pomoc 

a součinnost, 
m) plní roli týmu CSIRT podle příslušného předpisu Evropské unie12) a 
n) spolupracuje s týmy CSIRT jiných členských států. 
Poznámka pod čarou č. 12 zní: Čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/1148. 
  181/2014 

ve znění 

205/2017 

§ 22 Úřad 
a) stanoví bezpečnostní opatření, 
b) vydává opatření, 
c) plní stanovené úkoly ve vybraných oblastech ochrany utajovaných 

informací, 
d) vede evidence podle tohoto zákona a podle zákona o ochraně 

utajovaných informací, 
e) ukládá správní tresty za nedodržení povinností stanovených tímto 

zákonem a zákonem o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, 
f) působí jako koordinační orgán ve stavu kybernetického nebezpečí, 
g) spolupracuje s orgány a osobami, které působí v oblasti kybernetické 

bezpečnosti a kybernetické obrany, zejména s veřejnoprávními 

korporacemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a s ostatními 

pracovišti typu CERT, a s orgány a osobami, které působí ve vybraných 

oblastech ochrany utajovaných informací, 
h) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti a 

ve vybraných oblastech ochrany utajovaných informací, 
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i) sjednává a uzavírá smlouvy o mezinárodní spolupráci v oblasti 

kybernetické bezpečnosti a ve vybraných oblastech ochrany 

utajovaných informací, 
j) zajišťuje prevenci, vzdělávání a metodickou podporu v oblasti 

kybernetické bezpečnosti a ve vybraných oblastech ochrany 

utajovaných informací, 
k) zajišťuje výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti a ve 

vybraných oblastech ochrany utajovaných informací, 
l) uzavírá veřejnoprávní smlouvu s provozovatelem národního CERT, 
m) zasílá podle krizového zákona Ministerstvu vnitra návrh prvků 

kritické infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy v 

oblasti kybernetické bezpečnosti, jejichž provozovatelem je organizační 

složka státu, 
n) určuje podle krizového zákona prvky kritické infrastruktury v odvětví 

komunikační a informační systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti, 

pokud nejde o prvky uvedené v písmeni m), 
o) ověřuje každé 2 roky aktuálnost určení prvků kritické infrastruktury 

podle písmen m) a n), 
p) určuje provozovatele základní služby a informační systém základní 

služby, 
q) zpracovává a vládě ke schválení předkládá národní strategii 

kybernetické bezpečnosti13 a akční plán k jejímu naplňování a tuto 

strategii aktualizuje nejméně každých 5 let, 
r) je jednotným kontaktním místem pro zajištění přeshraniční 

spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti v rámci Evropské unie, 
s) je příslušným orgánem v České republice a plní informační 

povinnosti vůči Evropské komisi a skupině pro spolupráci podle 

příslušného předpisu Evropské unie14), 
t) informuje veřejnost o kybernetickém bezpečnostním incidentu podle 
§ 12 odst. 3, 
u) provádí analýzu a monitoring kybernetických hrozeb a rizik, 
v) vykonává působnost v oblasti veřejné regulované služby Evropského 

programu družicové navigace Galileo, 
w) vydává Věstník Úřadu, který zveřejňuje na svých internetových 

stránkách, 
x) plní další úkoly v oblasti kybernetické bezpečnosti stanovené tímto 

zákonem a ve vybraných oblastech ochrany utajovaných informací 

podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti. 
Poznámka pod čarou č. 14 zní: Například čl. 5 odst. 3, čl. 7 odst. 3 a čl. 
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

8 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148.  
Článek 1 odst. 3 Bezpečnostní požadavky a požadavky na hlášení incidentů stanovené touto 

směrnicí se nevztahují na podniky podléhající požadavkům stanoveným v 

článcích 13a a 13b směrnice 2002/21/ES ani na poskytovatele služeb 

vytvářejících důvěru podléhající požadavkům stanoveným v článku 19 

nařízení (EU) č. 910/2014. 
 

127/2005 
ve znění 

468/2011  

§ 98 (1) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující 

veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinen 

zajišťovat bezpečnost a integritu své sítě a bezpečnost služeb, které 

poskytuje. Za tím účelem je podnikatel zejména povinen přijmout 

technicko-organizační pravidla vytvořená v souladu se síťovými plány 

podle odstavce 2. S ohledem na technické možnosti tato pravidla zajistí 

takovou úroveň bezpečnosti, která odpovídá míře existujícího rizika s 

cílem předejít nebo minimalizovat dopad událostí na uživatele a na 

vzájemně propojené sítě. Bezpečností sítě a služby se rozumí jejich 

schopnost odolávat náhodným incidentům nebo neoprávněným či 

svévolným zásahům, které závažně narušují dostupnost nebo 

interoperabilitu služeb a integritu sítí. 
 (2) Pro zajištění integrity veřejných komunikačních sítí Úřad vydává 

síťové plány (§ 62), ve kterých vymezí základní vlastnosti těchto sítí a 

jejich rozhraní, které jsou nezbytné pro vzájemné propojování veřejných 

komunikačních sítí, pro přístup k nim, pro připojování neveřejných 

komunikačních sítí a zajištění kontinuity dodávek služeb, které jsou 

prostřednictvím veřejných komunikačních služeb poskytovány. 
(3) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující 

veřejně dostupnou službu elektronických komunikací může v případech, 

kdy hrozí nebo dojde k závažnému narušení bezpečnosti a integrity jeho 

sítě z důvodů poškození nebo zničení elektronického komunikačního 

zařízení, zejména vlivem velkých provozních havárií nebo živelních 

pohrom, přerušit poskytování služby nebo odepřít přístup ke službě. 

Přerušení nebo odepření musí být omezeno pouze na dobu nezbytně 

nutnou, a je-li to technicky možné, musí být zachován přístup k číslům 

tísňového volání. 
(4) O závažném narušení bezpečnosti a ztrátě integrity sítě, rozsahu a 

důvodech přerušení poskytování služby nebo odepření přístupu k ní, 

přijatých opatřeních a o předpokládaném termínu odstranění příčiny 

podle odstavce 3 je podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť 

nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací 

povinen bezodkladně informovat Úřad, subjekty provozující pracoviště 

pro příjem tísňového volání a vhodným způsobem i uživatele. Rozsah a 

formu předávání informací stanoví Úřad prováděcím právním 

předpisem. Úřad může v případě, že je zveřejnění těchto informací ve 

veřejném zájmu, informovat o tom vhodným způsobem veřejnost. 
(5) Úřad předkládá každoročně Komisi a Evropské agentuře pro 

bezpečnost sítí a informací (ENISA) souhrnnou zprávu za předchozí 

PT   
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kalendářní rok, která informuje o oznámeních a opatřeních přijatých 

podle odstavců 3 a 4, a to v rozsahu a formátu stanoveném Komisí. 
(6) Podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť nebo 

poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací 

může Úřad uložit povinnost provést bezpečnostní audit. Tento audit 
musí být proveden kvalifikovaným nezávislým subjektem a na náklady 

podnikatele. Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo 

poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je dále 

povinen na žádost Úřadu předložit mu informace potřebné k posouzení 

bezpečnosti a integrity sítí a bezpečnosti služeb, bezpečnostní audit a 

jeho výsledky. 
  297/2016 § 1 Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis 

Evropské unie1) 
a) některé postupy poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru,  
b) některé požadavky na služby vytvářející důvěru,  
c) působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) v oblasti 
služeb vytvářejících důvěru a 
d) sankce za porušení povinností v oblasti služeb vytvářejících důvěru. 

 

Poznámka pod čarou č. 1 zní: Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním 

trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. 

   

Článek 1 odst. 4 Touto směrnicí nejsou dotčeny směrnice Rady 2008/114/ES1 a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU2 a 2013/40/EU3. 
 
___________ 
1 Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování 

evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (Úř. 
věst. L 345, 23.12.2008, s. 75). 
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o 

boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské 
pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV (Úř. věst. L 

335, 17.12.2011, s. 1). 
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o 
útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 

2005/222/SVV (Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 8). 

  Netransponováno – bez přímého dopadu na právní řád ČR NT 
 

  

Článek 1 odst. 5 Aniž je dotčen článek 346 Smlouvy o fungování EU, se informace, které 

jsou důvěrné podle unijních a vnitrostátních pravidel, jako jsou pravidla pro 

zachovávání důvěrnosti obchodních informací, vyměňují s Komisí a jinými 

příslušnými orgány pouze v případě, že je taková výměna nutná pro účely 

  Netransponováno – bez přímého dopadu na právní řád ČR NT   
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této směrnice. Vyměňované informace se omezí na informace, které jsou 

relevantní a přiměřené účelu takové výměny. Při těchto výměnách 
informací se zachovává důvěrnost předmětných informací a jsou chráněny 

bezpečnost a obchodní zájmy provozovatelů základních služeb a 

poskytovatelů digitálních služeb. 
Článek 1 odst. 6 Touto směrnicí nejsou dotčena opatření, jež členské státy přijímají s cílem 

zabezpečit své základní státní funkce, zejména pokud jde o zajištění národní 

bezpečnosti, včetně opatření na ochranu informací, jejichž zpřístupnění 

členské státy považují za neslučitelné s podstatnými zájmy své bezpečnosti, 

a zachování veřejného pořádku, zejména pokud jde o umožnění 

vyšetřování, odhalování a stíhání trestné činnosti. 

181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 1 odst. 3 (3) Tento zákon se nevztahuje na informační nebo komunikační 

systémy, které nakládají s utajovanými informacemi. 
PT   

  181/2014 § 33 odst. 1 (1) Tento zákon se vztahuje pouze na takové informační nebo 

komunikační systémy zpravodajských služeb, které splňují podmínky 

pro určení kritické informační infrastruktury, a to v rozsahu § 12 a 16; 

ustanovení § 4 se na tyto systémy použije přiměřeně a Úřad je jako 

prvky kritické infrastruktury podle § 22 odst. 2 písm. m) nenavrhuje. 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 33 odst. 2 (2) Na informační systém Policie České republiky a Generální inspekce 

bezpečnostních sborů pro analytickou činnost v trestním řízení se tento 

zákon vztahuje pouze v rozsahu § 12 a 16; ustanovení § 4 se na tento 

systém použije přiměřeně. To neplatí, pokud je tento systém kritickou 

informační infrastrukturou. 

   

Článek 1 odst. 7 Pokud odvětvový právní akt Unie vyžaduje, aby provozovatelé základních 

služeb nebo poskytovatelé digitálních služeb zajistili bezpečnost svých sítí 

a informačních systémů nebo aby hlásili incidenty, použijí se požadavky 

tohoto odvětvového právního aktu Unie, pokud jsou tyto požadavky co do 

účinku přinejmenším rovnocenné povinnostem stanoveným v této směrnici. 

  Netransponováno – bez přímého dopadu na právní řád ČR NT   

Článek 2 
Zpracování osobních údajů   Nerelevantní z hlediska transpozice NT   

Článek 2 odst. 1 Zpracovávání osobních údajů podle této směrnice se provádí v souladu se 

směrnicí 95/46/ES. 
  Netransponováno – bez přímého dopadu na právní řád ČR NT   

Článek 2 odst. 2 Zpracovávání osobních údajů, které provádějí orgány a instituce Unie podle 
této směrnice, se provádí v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001. 

  Netransponováno  - bez přímého dopadu na právní řád ČR NT 
 

  

Článek 3 
Minimální harmonizace   Nerelevantní z hlediska transpozice. NT   

 Aniž je dotčen čl. 16 odst. 10 a aniž jsou dotčeny povinnosti členských států 

podle práva Unie, mohou členské státy přijímat nebo ponechat v platnosti 

ustanovení, jejichž cílem je dosáhnout vyšší úrovně bezpečnosti sítí a 

informačních systémů. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 4 odst. 4 (4) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až f) jsou povinny zohlednit 

požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření při výběru dodavatele 

pro jejich informační nebo komunikační systém a tyto požadavky 

zahrnout do smlouvy, kterou s dodavatelem uzavřou. Zohlednění 

požadavků vyplývajících z bezpečnostních opatření podle věty první v 

PT   
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míře nezbytné pro splnění povinností podle tohoto zákona nelze 

považovat za nezákonné omezení hospodářské soutěže nebo 

neodůvodněnou překážku hospodářské soutěži. 
  181/2014 

ve znění 

205/2017 

§ 4 odst. 5 (5) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm․ c) až g), které jsou orgány 

veřejné moci, jsou povinny si ve smlouvě s poskytovatelem služeb 

cloud computingu zejména zajistit, že budou dodržována bezpečnostní 

pravidla pro poskytování služeb cloud computingu stanovená Úřadem, a 

že budou mít na základě své žádosti bez zbytečného odkladu k dispozici 

informace a data, která pro ně poskytovatel služeb cloud computingu 

uchovává včetně možnosti kontroly uchovávaných informací a dat v 

reálném čase. Dalšími nezbytnými náležitostmi smlouvy jsou 
a) zakotvení povinnosti poskytovatele služeb respektovat bezpečnostní 

politiku odběratele služeb, 
b) stanovení úrovně poskytovaných služeb, 
c) systém schvalování subdodavatelů služby cloud computingu, 
d) podmínky ukončení smluvního vztahu z pohledu bezpečnosti, 
e) řízení kontinuity činností v souvislosti s poskytovanou službou cloud 

computingu, 
f) určení vlastníka uchovávaných dat, 
g) dohoda o důvěrnosti smluvního vztahu, 
h) stanovení úrovně ochrany dat z pohledu důvěrnosti, dostupnosti a 

integrity, 
i) pravidla zákaznického auditu, 
j) stanovení povinnosti poskytovatele služeb informovat odběratele o 

kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním 

smlouvy. 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 8 odst. 6 (6) Orgány a osoby neuvedené v § 3 mohou hlásit kybernetické 

bezpečnostní incidenty provozovateli národního CERT, nebo Úřadu. 
   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 10a Informace, jejichž zpřístupnění by mohlo ohrozit zajišťování 

kybernetické bezpečnosti nebo účinnost opatření vydaného podle tohoto 

zákona, nebo informace, které jsou vedené v evidenci incidentů, ze 

kterých by bylo možné identifikovat orgán nebo osobu, která 

kybernetický bezpečnostní incident ohlásila, se podle předpisů 

upravujících svobodný přístup k informacím neposkytují. 
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  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 11 odst. 3 (3) Reaktivní opatření jsou povinny provádět 
a) orgány a osoby uvedené v § 3 písm. a) a b) za stavu kybernetického 

nebezpečí nebo za nouzového stavu4) vyhlášeného na základě žádosti 

podle § 21 odst. 6 a 
b) orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až f). 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 11 odst. 4 (4) Ochranné opatření jsou povinny provádět orgány a osoby uvedené v 

§ 3 písm. c) až f). 
Poznámka pod čarou č. 4 zní: Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o 

bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 

Sb. 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 13 odst. 4 Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. a) až f) jsou povinny bez 

zbytečného odkladu oznámit Úřadu provedení reaktivního opatření a 

jeho výsledek. Náležitosti oznámení stanoví prováděcí právní předpis. 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 14 Úřad za účelem zvýšení ochrany informačních systémů nebo služeb a 

sítí elektronických komunikací1) a na základě analýzy již vyřešeného 

kybernetického bezpečnostního incidentu jako ochranné opatření vydá 

opatření obecné povahy, ve kterém orgánům a osobám uvedeným v § 3 

písm. c) až f) stanoví způsob zvýšení ochrany informačních systémů 

nebo služeb a sítí elektronických komunikací1) a přiměřenou lhůtu k 

jeho provedení. 
Poznámka pod čarou č. 1 zní: Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. 

   

Článek 4 Definice 
Pro účely této směrnice se rozumí: 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT 
 

  

Článek 4 odst. 1  „sítí a informačním systémem“: 
(a) síť elektronických komunikací ve smyslu čl. 2 odst. a) směrnice 

2002/21/ES; 
(b) zařízení nebo skupina vzájemně propojených nebo souvisejících 

zařízení, z nichž jedno nebo více provádí na základě programu automatické 

zpracování digitálních dat, nebo 
(c) digitální data, jež jsou prvky uvedenými pod písmeny a) a b) 

uchovávána, zpracovávána, opětovně vyhledávána nebo předávána za 

účelem jejich provozu, použití, ochrany a údržby; 

127/2005 
ve znění 

468/2011 

§ 2 písm. h)  Pro účely tohoto zákona se rozumí 
h) sítí elektronických komunikací přenosové systémy, popřípadě 

spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, 

které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, 

rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, 

včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a 

mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, 
v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a 

televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené 

PT 1  
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informace,  
Článek 4 odst. 2 „bezpečností sítí a informačních systémů“ schopnost sítí a informačních 

systémů odolávat s určitou spolehlivostí veškerým zásahům, které narušují 

dostupnost, autenticitu, integritu nebo důvěrnost uchovávaných, 

předávaných nebo zpracovávaných dat nebo souvisejících služeb, které tyto 

sítě a informační systémy nabízejí nebo které jsou jejich prostřednictvím 

přístupné; 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 2 písm. c) bezpečností informací zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti 

informací, 
PT   

  127/2005 
ve znění 

247/2008 

§ 2 písm. v) v) integritou sítě funkčnost a provozuschopnost propojených sítí 

elektronických komunikací, ochrana těchto sítí vůči poruchám 

způsobeným elektromagnetickým rušením nebo provozním zatížením, 

   

  127/2005 
ve znění  

468/2011 

§ 98 (1) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující 

veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinen 

zajišťovat bezpečnost a integritu své sítě a bezpečnost služeb, které 

poskytuje. Za tím účelem je podnikatel zejména povinen přijmout 

technicko-organizační pravidla vytvořená v souladu se síťovými plány 

podle odstavce 2. S ohledem na technické možnosti tato pravidla zajistí 

takovou úroveň bezpečnosti, která odpovídá míře existujícího rizika s 

cílem předejít nebo minimalizovat dopad událostí na uživatele a na 

vzájemně propojené sítě. Bezpečností sítě a služby se rozumí jejich 

schopnost odolávat náhodným incidentům nebo neoprávněným či 

svévolným zásahům, které závažně narušují dostupnost nebo 

interoperabilitu služeb a integritu sítí. 
 (2) Pro zajištění integrity veřejných komunikačních sítí Úřad vydává 

síťové plány (§ 62), ve kterých vymezí základní vlastnosti těchto sítí a 

jejich rozhraní, které jsou nezbytné pro vzájemné propojování veřejných 

komunikačních sítí, pro přístup k nim, pro připojování neveřejných 

komunikačních sítí a zajištění kontinuity dodávek služeb, které jsou 

prostřednictvím veřejných komunikačních služeb poskytovány. 
 (3) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující 

veřejně dostupnou službu elektronických komunikací může v případech, 

kdy hrozí nebo dojde k závažnému narušení bezpečnosti a integrity jeho 

sítě z důvodů poškození nebo zničení elektronického komunikačního 

zařízení, zejména vlivem velkých provozních havárií nebo živelních 

pohrom, přerušit poskytování služby nebo odepřít přístup ke službě. 

Přerušení nebo odepření musí být omezeno pouze na dobu nezbytně 

nutnou, a je-li to technicky možné, musí být zachován přístup k číslům 

tísňového volání. 
 (4) O závažném narušení bezpečnosti a ztrátě integrity sítě, rozsahu a 

důvodech přerušení poskytování služby nebo odepření přístupu k ní, 

přijatých opatřeních a o předpokládaném termínu odstranění příčiny 
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Poznámka 

 
 

podle odstavce 3 je podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť 

nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací 

povinen bezodkladně informovat Úřad, subjekty provozující pracoviště 

pro příjem tísňového volání a vhodným způsobem i uživatele. Rozsah a 

formu předávání informací stanoví Úřad prováděcím právním 

předpisem. Úřad může v případě, že je zveřejnění těchto informací ve 

veřejném zájmu, informovat o tom vhodným způsobem veřejnost. 
 (5) Úřad předkládá každoročně Komisi a Evropské agentuře pro 

bezpečnost sítí a informací (ENISA) souhrnnou zprávu za předchozí 

kalendářní rok, která informuje o oznámeních a opatřeních přijatých 

podle odstavců 3 a 4, a to v rozsahu a formátu stanoveném Komisí. 
 (6) Podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť nebo 

poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací 

může Úřad uložit povinnost provést bezpečnostní audit. Tento audit 

musí být proveden kvalifikovaným nezávislým subjektem a na náklady 

podnikatele. Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo 

poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je dále 

povinen na žádost Úřadu předložit mu informace potřebné k posouzení 

bezpečnosti a integrity sítí a bezpečnosti služeb, bezpečnostní audit a 

jeho výsledky. 
Článek 4 odst. 3 „národní strategií pro bezpečnost sítí a informačních systémů“ rámec 

vymezující strategické cíle a priority v oblasti bezpečnosti sítí a 

informačních systémů na vnitrostátní úrovni; 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 22 písm. q) zpracovává a vládě ke schválení předkládá národní strategii 

kybernetické bezpečnosti13) a akční plán k jejímu naplňování a tuto 

strategii aktualizuje nejméně každých 5 let, 
Poznámka pod čarou č. 13 zní: Čl. 7 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/1148. 

PT   

Článek 4 odst. 4 „provozovatelem základních služeb“ veřejný nebo soukromý subjekt, jehož 

druh je uveden v příloze II a jenž splňuje kritéria stanovené v čl. 5 odst. 2; 
181/2014  § 2 písm. b) b) kritickou informační infrastrukturou prvek nebo systém prvků 

kritické infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy2) v 
oblasti kybernetické bezpečnosti, 

PT 
 

  

  181/2014  § 2 písm. e) e) správcem informačního systému orgán nebo osoba, které určují účel 

zpracování informací a podmínky provozování informačního systému, 
   

  181/2014  § 2 písm. f) f) správcem komunikačního systému orgán nebo osoba, které určují účel 

komunikačního systému a podmínky jeho provozování, a 
   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 2 písm. k) provozovatelem základní služby orgán nebo osoba, která poskytuje 

základní službu a která je určena Národním úřadem pro kybernetickou a 

informační bezpečnost (dále jen „Úřad“) podle § 22a; pro účely plnění 

informační povinnosti podle příslušného předpisu Evropské unie8) se za 
provozovatele základní služby považují též orgány a osoby uvedené v § 

3 písm. c) a d), 
Poznámka pod čarou č. 2 zní: § 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
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řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku 

kritické infrastruktury. 
Poznámka pod čarou č. 8 zní: Čl. 5 odst. 7 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/1148. 
Článek 4 odst. 5 „digitální službou“ služba ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/15354), jejíž druh je uveden v 

příloze III; 
 
___________________ 
4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 

2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a 

předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 

1). 

480/2004  § 2 písm. a) službou informační společnosti jakákoliv služba poskytovaná 

elektronickými prostředky na individuální žádost uživatele podanou 
elektronickými prostředky, poskytovaná zpravidla za úplatu; služba je 

poskytnuta elektronickými prostředky, pokud je odeslána 

prostřednictvím sítě elektronických komunikací a vyzvednuta 

uživatelem z elektronického zařízení pro ukládání dat, 

PT 2  

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 2 písm. l) digitální službou služba informační společnosti podle zákona 

upravujícího některé služby informační společnosti9), která spočívá v 

provozování 
1. on-line tržiště, které spotřebiteli nebo prodávajícímu umožňuje on-
line uzavírat s prodávajícím podnikatelem10) kupní smlouvu nebo 

smlouvu o poskytnutí služeb, a to prostřednictvím internetové stránky 

on-line tržiště nebo prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, 

který využívá službu poskytovanou on-line tržištěm, 
2. internetového vyhledávače, který umožňuje provádět vyhledávání v 

zásadě na všech internetových stránkách, a to na základě dotazu 

uživatele na jakékoliv téma v podobě klíčového slova, sousloví nebo 

jiného zadání, přičemž služba poskytuje odkazy, na nichž lze nalézt 

informace související s požadovaným obsahem, nebo 
3. cloud computingu, který umožňuje přístup k rozšířitelnému a 

přizpůsobitelnému úložišti nebo výpočetním zdrojům, které je možné 

sdílet, a 
 
Poznámka pod čarou č. 9 zní: § 2 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o 

některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů 

(zákon o některých službách informační společnosti). 
Poznámka pod čarou č. 10 zní: § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
§ 419 a 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

   

Článek 4 odst. 6 „poskytovatelem digitálních služeb“ jakákoli právnická osoba poskytující 

digitální službu; 
 

480/2004  § 2 písm. d) d) poskytovatelem služby každá fyzická nebo právnická osoba, která 

poskytuje některou ze služeb informační společnosti, 
PT 
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  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 3 písm. h) Orgány a osobami, kterým se ukládají povinnosti v oblasti kybernetické 

bezpečnosti, jsou 
h) poskytovatel digitální služby. 

   

Článek 4 odst. 7 „incidentem“ jakákoliv událost, která má reálný negativní dopad na 

bezpečnost sítí a informačních systémů; 
181/2014  § 7 odst. 2 Kybernetickým bezpečnostním incidentem je narušení bezpečnosti 

informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb 

anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací1) v 
důsledku kybernetické bezpečnostní události. 
Poznámka pod čarou č. 1 zní: Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. 

PT   

Článek 4 odst. 8 „řešením incidentu“ veškeré postupy, které pomáhají incident odhalit, 

analyzovat, zamezit jeho šíření a reagovat na něj; 
82/2018  § 14 Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů 

(1) Povinná osoba v rámci zvládání kybernetických bezpečnostních 

událostí a incidentů 
a) zavede proces detekce a vyhodnocování kybernetických 

bezpečnostních událostí a zvládání kybernetických bezpečnostních 

incidentů, 
b) přidělí odpovědnosti a stanoví postupy pro  
 1. detekci a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a 

incidentů a  
 2. koordinaci a zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů, 
c) definuje a aplikuje postupy pro identifikaci, sběr, získání a uchování 

věrohodných podkladů potřebných pro analýzu kybernetického 

bezpečnostního incidentu, 
d) zajistí detekci kybernetických bezpečnostních událostí, 
e) při detekci kybernetických bezpečnostních událostí se dále řídí § 22 a 

23, 
f) zajistí, že uživatelé, administrátoři, osoby zastávající bezpečnostní 

role, další zaměstnanci a dodavatelé budou oznamovat neobvyklé 

chování informačního a komunikačního systému a podezření na 

jakékoliv zranitelnosti, 
g) zajistí posuzování kybernetických bezpečnostních událostí, při 

kterém musí být rozhodnuto, zda mají být klasifikovány jako 

kybernetické bezpečnostní incidenty podle § 31, 
h) zajistí zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů podle 

stanovených postupů, 
i) přijímá opatření pro odvrácení a zmírnění dopadu kybernetického 
bezpečnostního incidentu, 
j) hlásí kybernetické bezpečnostní incidenty podle § 32, 
k) vede záznamy o kybernetických bezpečnostních incidentech a o 

jejich zvládání, 

PT   
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l) prošetří a určí příčiny kybernetického bezpečnostního incidentu a 
m) vyhodnotí účinnost řešení kybernetického bezpečnostního incidentu 

a na základě vyhodnocení stanoví nutná bezpečnostní opatření, 

popřípadě aktualizuje stávající bezpečnostní opatření k zamezení 

opakování řešeného kybernetického bezpečnostního incidentu.  
 
(2) Povinná osoba uvedená v § 3 písm. c), d) a f) zákona dále při detekci 

kybernetických bezpečnostních událostí používá nástroj podle § 24.. 
Článek 4 odst. 9 „rizikem“ jakákoliv přiměřeně rozpoznatelná okolnost nebo událost, která 

by mohla mít negativní dopad na bezpečnost sítí a informačních systémů; 
181/2014  § 7 odst. 1 Kybernetickou bezpečnostní událostí je událost, která může způsobit 

narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení 

bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických 

komunikací1). 
Poznámka pod čarou č. 1 zní: Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. 

PT   

  82/2018  § 2 písm. h) h) rizikem možnost, že určitá hrozba využije zranitelnosti aktiva a 

způsobí škodu,  
   

Článek 4 odst. 10 „zástupcem“ fyzická či právnická osoba usazená v Unii, výslovně pověřená, 

aby jednala jménem poskytovatele digitálních služeb, jenž v Unii usazen 

není, přičemž vnitrostátní příslušný orgán nebo tým CSIRT může se 

zástupcem jednat namísto daného poskytovatele digitálních služeb, pokud 

jde o povinnosti poskytovatele digitálních služeb vyplývající z této 

směrnice; 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 3a Zástupce poskytovatele digitálních služeb 
(1) Poskytovatel digitální služby, který poskytuje tuto službu v České 

republice, nemá sídlo v Evropské unii a neustavil si svého zástupce v 

jiném členském státě Evropské unie (dále jen „jiný členský stát“), je 

povinen ustavit si svého zástupce v České republice. Zástupcem 

poskytovatele digitální služby je osoba, která je usazená v České 

republice a která je poskytovatelem digitální služby na základě plné 

moci zmocněná jej zastupovat ve vztahu k povinnostem podle tohoto 

zákona. 
(2) V případě, že poskytovatel digitální služby má sídlo mimo 

Evropskou unii a ustavil si svého zástupce v České republice, má se za 

to, že je usazen v České republice a vztahují se na něj povinnosti podle 

tohoto zákona. 
(3) V případě, že je poskytovatel digitální služby usazen v České 

republice nebo zde má ustaveného zástupce, ale jím využívané sítě 

elektronických komunikací a informační systémy se nacházejí v jiném 

členském státu, Úřad při výkonu státní správy spolupracuje s příslušným 

orgánem dotčeného členského státu. 

PT   

Článek 4 odst. 11 „normou“ norma ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení (EU) č. 1025/2012;   Netransponováno – nerelevantní z hlediska transpozice NT 3  

Článek 4 odst. 12 „specifikací“ technická specifikace ve smyslu čl. 2 bodu 4 nařízení (EU) č. 

1025/2012; 
  Netransponováno – nerelevantní z hlediska transpozice NT 4  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

Článek 4 odst. 13 „výměnným uzlem internetu (IXP)“ síťové zařízení umožňující propojení 

více než dvou nezávislých autonomních systémů, a to primárně pro účely 

usnadnění výměny dat zasílaných prostřednictvím internetu; výměnný uzel 

internetu poskytuje propojení pouze autonomním systémům; výměnný uzel 

internetu nevyžaduje, aby data zasílaná prostřednictvím internetu mezi 

kterýmikoli dvěma zúčastněnými autonomními systémy procházela přes 

jakýkoli třetí autonomní systém, ani zasílaná data nemění ani žádným jiným 

způsobem do jejich zasílání nezasahuje; 

  Netransponováno – nerelevantní z hlediska transpozice NT   

Článek 4 odst. 14 „systémem doménových jmen (DNS)“ hierarchický distribuovaný systém 

doménových jmen v rámci sítě adresující dotazy na doménová jména; 
  Netransponováno – nerelevantní z hlediska transpozice NT   

Článek 4 odst. 15 „poskytovatelem služeb DNS“ subjekt poskytující na internetu služby DNS;    Netransponováno – nerelevantní z hlediska transpozice NT   

Článek 4 odst. 16 „registrem internetových domén nejvyšší úrovně“ subjekt, který spravuje a 

provozuje registraci internetových doménových jmen pod určitou doménou 

nejvyšší úrovně; 

  Netransponováno – nerelevantní z hlediska transpozice NT   

Článek 4 odst. 17 „on-line tržištěm“ digitální služba, která spotřebitelům ve smyslu čl. 4 odst. 

1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU1 a 
obchodníkům ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice, umožňuje 

uzavírat s obchodníky on-line smlouvy o prodeji a o poskytnutí služeb, a to 

prostřednictvím internetových stránek on-line tržiště nebo prostřednictvím 

internetových stránek obchodníka, jež využívají výpočetních služeb 

poskytovaných on-line tržištěm; 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 2 písm. l) 

bod 1 
on-line tržiště, které spotřebiteli nebo prodávajícímu umožňuje on-line 
uzavírat s prodávajícím podnikatelem10) kupní smlouvu nebo smlouvu o 

poskytnutí služeb, a to prostřednictvím internetové stránky on-line 
tržiště nebo prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, který 

využívá službu poskytovanou on-line tržištěm, 
Poznámka pod čarou č. 10 zní: § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
§ 419 a 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

PT 5  

Článek 4  odst. 18 „internetovým vyhledávačem“ digitální služba, která uživatelům umožňuje 

provádět vyhledávání v zásadě na všech internetových stránkách nebo na 

internetových stránkách v určitém jazyce, a to na základě dotazu na jakékoli 

téma v podobě klíčového slova, sousloví nebo jiného zadání, přičemž 

služba poskytuje odkazy, na nichž lze nalézt informace související s 

požadovaným obsahem; 

  Netransponováno – není relevantní pro transpozici z důvodu obecné 

známosti pojmu 
NT   

Článek 4  odst. 19 „službou cloud computingu“ digitální služba umožňující přístup k 

rozšiřitelnému a přizpůsobitelnému úložišti výpočetních zdrojů, které je 

možno sdílet. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 2 písm. l) 

bod 3 
cloud computingu, který umožňuje přístup k rozšířitelnému a 

přizpůsobitelnému úložišti nebo výpočetním zdrojům, které je možné 

sdílet, a 

PT   

Článek 5  
Určování provozovatelů základních služeb       

Článek 5 odst. 1 Do 9. listopadu 2018 členské státy v každém odvětví a pododvětví 

uvedeném v příloze II určí provozovatele základních služeb usazené na 

181/2014  § 2 písm. b) b) kritickou informační infrastrukturou prvek nebo systém prvků 

kritické infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy2) v 
PT   

 
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o 

alternativním řešení spotřebitelských sporů) (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63). 
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Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

jejich území. oblasti kybernetické bezpečnosti, 
  181/2014 

ve znění 

205/2017 

§ 22 písm. m) m) zasílá podle krizového zákona Ministerstvu vnitra návrh prvků 

kritické infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy v 

oblasti kybernetické bezpečnosti, jejichž provozovatelem je organizační 

složka státu, 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 22 písm. n) n) určuje podle krizového zákona prvky kritické infrastruktury v odvětví 

komunikační a informační systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti, 

pokud nejde o prvky uvedené v písmeni m), a 

   

  181/2014 § 2 písm. b) V tomto zákoně se rozumí 
b) kritickou informační infrastrukturou prvek nebo systém prvků 

kritické infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy2) v 
oblasti kybernetické bezpečnosti, 

   

  205/2017 čl. II bod 1 Úřad určí provozovatele základní služby a informační systém základní 

služby podle § 22a odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., ve znění účinném 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 9. listopadu 2018. 
Poznámka pod čarou č. 2 zní: § 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku 

kritické infrastruktury. 

   

Článek 5 odst. 2 Kritéria pro určení provozovatele základních služeb podle čl. 4 bodu 4 jsou 
tato: 
a) subjekt poskytuje službu, která je základní z hlediska zachování 

kritických společenských nebo ekonomických činností; 
b) poskytování dotyčné služby je závislé na sítích a informačních systémech 

a 
c) incident by vedl k významnému narušení poskytování této služby. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 22a odst. 1 Úřad rozhodnutím určí provozovatele základní služby a informační 

systém základní služby, pokud naplní odvětvová a dopadová kritéria, 

která zohledňují významnost 
a) služeb poskytovaných v jednotlivých odvětvích uvedených v § 2 

písm. i) a 
b) dopad kybernetického bezpečnostního incidentu zejména na 
1. rozsah a kvalitu poskytování základní služby uživatelům, kteří jsou 

na ní závislí, 
2. ekonomické a společenské činnosti a veřejnou bezpečnost, 
3. vzájemnou závislost odvětví uvedených v § 2 písm. i). 
Dopadová a odvětvová kritéria pro určení provozovatele základní 

služby a vymezení významnosti dopadu narušení základní služby na 

zabezpečení společenských nebo ekonomických činností stanoví 

prováděcí právní předpis. 

PT   

  437/2017 Příloha, 

řádek 1.1.2. 

až 1.1.4., 

sloupec 
Speciální 

kritéria druhu 

subjektu 

a) Systémy využívané k prodeji elektřiny, mající přímý vliv na 

dodávku plynu koncovým zákazníkům. 
 
a) Vedení přenosové soustavy,  
b) elektrická stanice přenosové soustavy, nebo  
c) technický dispečink využívaný k provozu přenosové soustavy. 
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Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

a) Vedení distribuční soustavy, 
b) elektrická stanice distribuční soustavy, nebo 
c) technický dispečink využívaný k provozu distribuční soustavy. 
 

  437/2017 Příloha, 

řádek 1.1.2. 

až 1.1.4, 

sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení, narušení či nedostupnost druhu služby postihující 

více než 50000 osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 

1000 zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
V. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  437/2017 Příloha, 
řádek 1.2.1. a 

1.2.2., 
sloupec 
speciální 

kritéria druhu 

subjektu 

a) Zařízení na těžbu, zpracování, rafinaci nebo úpravu ropy s 

instalovanou roční výrobní kapacitou minimálně 3000000 tun, 
b) zásobník nebo komplex zásobníků s kapacitou nejméně 20000 m3, 
c) skladovací zařízení na LPG o kapacitě nejméně 20000 m3, 
d) produktovod s kapacitou přepravy produktů více než 3000000 tun 

ročně, 
e) přenosové zařízení na ropu nebo 
f) technický dispečink využívaný k provozu rafinérie, skladu, 

přenosového zařízení na ropu nebo k těžbě, zpracování nebo úpravě 

ropy. 
 
a) Vnitrostátní ropovod s kapacitou přepravy ropy více než 500000 tun 

ročně, 
b) koncové zařízení pro předání ropy nebo 
c) technický dispečink využívaný k provozu ropovodu. 
 

   

  437/2017 Příloha, 
řádek 1.2.1. a 

1.2.2., 
sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení či narušení druhu služby postihující více než 

50000 osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
V. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 

1000 zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
VI. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 
  437/2017 Příloha, 

řádek 1.3.1. a 
1.3.3. až 

1.3.7., 
sloupec 
speciální 

kritéria druhu 

subjektu 

a) Výroba nebo těžba plynu v ročním objemu alespoň ve výši 15 % 

roční spotřeby České republiky. 
 
a) Systémy využívané k prodeji plynu, mající přímý vliv na dodávku 

plynu koncovým zákazníkům. 
 
a) Provoz přepravní soustavy plynu, nebo 
b) technický dispečink využívaný k provozu přepravní soustavy plynu. 
 
a) Provoz distribuční soustavy plynu, nebo 
b) technický dispečink využívaný k provozu distribuční soustavy 

plynu. 
 
a) Provoz skladovacího zařízení, nebo 
b) technický dispečink využívaný k provozu skladovacího zařízení. 
 
a) Provoz zařízení provádějícího zkapalnění plynu, nebo  
b) provoz zařízení provádějícího dovoz, vykládání nebo 

znovuzplynování LNG. 

   

  437/2017 Příloha, 

řádek 1.3.1. 

až 1.3.7., 
sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení, narušení či nedostupnost druhu služby postihující 

více než 50000 osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 

1000 zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
V. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 
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Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 
  437/2017 Příloha, 

řádek 2.1.1. 

až 2.1.3., 

sloupec 
speciální 

kritéria druhu 

subjektu 

a) Letecká přeprava alespoň 500000 osob za rok nebo 
b) nabídka letecké přepravy pro alespoň 500000 osob za rok. 
 
a) V rámci globálního nebo hlavního letiště.5) 

 

a) Přibližovací služba řízení globálního nebo hlavního letiště nebo 

letiště určeného jako prvek kritické infrastruktury, 
b) služba řízení letového provozu pro řízené lety přilétajících a 

odlétajících letadel, 
c) letištní služba řízení globálního nebo hlavního letiště nebo letiště 

určeného jako prvek kritické infrastruktury, 
d) oblastní služba řízení nebo 
e) služba řízení letového provozu pro řízené lety v řízených oblastech. 
 
_______ 
5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. 
prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě 

a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU, v platném znění. 

   

  437/2017 Příloha, 

řádek 2.1.1. 

až 2.1.3., 

sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení či narušení druhu služby postihující více než 

50000 osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
V. oběti na životech s mezní hodnotou více než 200 mrtvých nebo 

1000 zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
VI. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  437/2017 Příloha, 

řádek 2.2.1. a 

2.2.2., 

a) Pověření k zřízení, správě a udržování železniční infrastruktury, 

včetně řízení dopravy, zabezpečení nebo signalizace, 
b) centrální dispečerské stanoviště, 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 
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Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

sloupec 
speciální 

kritéria druhu 

subjektu 

c) kontrolně analytické centrum, 
d) automatické stavění vlakových cest, 
e) automatické vedení vlaku nebo 
f) evropský systém řízení železniční dopravy. 
 
a) Poskytování hnacích vozidel zařazených na tratě transevropské 

dopravní sítě (TEN-T), systému mezinárodních železničních magistrál 

(AGC), systému nejdůležitějších tras mezinárodní kombinované 

dopravy a souvisejících objektů (AGTC) nebo železničního koridoru 

pro mezinárodní nákladní dopravu (RFC), 
b) provozovatel železniční dopravy, jehož hlavní činností je přeprava 

zboží nebo cestujících na tratích transevropské dopravní sítě (TEN-T), 
systému mezinárodních železničních magistrál (AGC), systému 

nejdůležitějších tras mezinárodní kombinované dopravy a 
souvisejících objektů (AGTC) nebo železničního koridoru pro 

mezinárodní nákladní dopravu (RFC) nebo 
c) podnik odpovědný za řízení alespoň jednoho zařízení služeb nebo 

za poskytování alespoň jedné doplňkové nebo pomocné služby podle 

zákona o drahách. 
  437/2017 Příloha, 

řádek 2.2.1. a 

2.2.2., 
sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení či narušení druhu služby postihující více než 

50000 osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
V. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 

1000 zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
VI. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  437/2017 Příloha, 

řádek 2.3.1., 

sloupec 
speciální 

kritéria druhu 

a) Provoz vodní dopravy nebo nabídka provozu vodní dopravy, která 

není nahraditelná nebo by byla nahraditelná pouze s vynaložením 

nepřiměřených nákladů. 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

subjektu 
  437/2017 Příloha,  

řádek 2.3.1. 

až 2.3.3., 

sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
II. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
III. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
IV. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 

1000 zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
V. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  437/2017 Příloha, 

řádek 2.4.1. a 

2.4.2., 
sloupec 
speciální 

kritéria druhu 

subjektu 

a) Kontrola řízení provozu na pozemních komunikacích. 
 
a) Provoz inteligentního dopravního systému v oblasti silniční 

dopravy, v oblasti řízení provozu nebo mobility nebo v oblasti 
rozhraní s jinými druhy dopravy. 

   

  437/2017 Příloha, 

řádek 2.4.1. a 

2.4.2., 
sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení či narušení druhu služby postihující více než 

50000 osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
V. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 

1000 zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
VI. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  437/2017 Příloha, 

řádek 3.1., 
a) Počet klientů nad 500000 nebo 
b) tržní podíl přesahující 1 % z bilanční sumy bankovního sektoru. 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

sloupec 
speciální 

kritéria druhu 

subjektu 
  437/2017 Příloha, 

řádek 3.1., 

sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení druhu služby postihující více než 500000 osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP nebo 
IV. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  437/2017 Příloha, 

řádek 4.1. a 

4.2., sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 
závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení či narušení druhu služby postihující více než 

50000 osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů 

nebo 
V. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  437/2017 Příloha, 

řádek 5.1., 

sloupec 
speciální 

kritéria druhu 

subjektu 

a) Celkový počet akutních lůžek v posledních třech kalendářních 

letech nejméně 800 nebo 
b) statut centra vysoce specializované traumatologické péče podle 

zákona o zdravotních službách. 

   

  437/2017 Příloha, 

řádek 5.1., 

sloupec 
dopadová 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení druhu služby postihující více než 50000 osob, 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

kritéria II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
IV. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 

1000 zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření, 
V. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému, nebo 
VI. kompromitaci citlivých osobních údajů o více než 200000 

osobách. 
  437/2017 Příloha, 

řádek 6.1., 

sloupec 
speciální 

kritéria druhu 

subjektu 

a) Výroba, dodávky nebo distribuce pitné vody, 
b) čistírna odpadních vod, 
c) úpravna vody nebo 
d) provoz vodovodu nebo kanalizace. 

   

  437/2017 Příloha, 

řádek 6.1., 

sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení druhu služby postihující více než 50000 osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
V. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 

1000 zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
VI. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  437/2017 Příloha, 

řádek 7.1. až 

7.3., sloupec 
speciální 

kritéria druhu 

subjektu 

a) Propojení více než 50 autonomních sítí a průměrný datový tok 

naměřený v pětiminutovém intervalu za 24 hodin přesahující 50 Gb/s. 
a) Poskytování služby autoritativního DNS a správa nebo hosting více 

než 10000 domén druhého řádu. 
a) Správa registru internetových domén nejvyšší úrovně s počtem 

registrovaných domén přesahujícím 100000. 

   

  437/2017 Příloha, Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním    
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

řádek 7.1. až 

7.3., sloupec 
dopadová 

kritéria 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení či narušení druhu služby postihující více než 

50000 osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 

nebo 
V. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 
Článek 5 odst. 3 Pro účely odstavce 1 sestaví každý členský stát seznam služeb uvedených v 

odst. 2 písm. a). 
437/2017 Příloha, řádek 

1.1.2. až 1.1.4., 

sloupec 
speciální 

kritéria druhu 

subjektu 

a) Výrobna s celkovým instalovaným elektrickým výkonem nejméně 

500 MW, 
b) výrobna poskytující podpůrné služby s celkovým instalovaným 

elektrickým výkonem nejméně 100 MW nebo 
c) technický dispečink využívaný k výrobě elektřiny. 
 
a) Systémy využívané k prodeji elektřiny, mající přímý vliv na dodávku 

elektřiny koncovým zákazníkům. 
 
a) Vedení přenosové soustavy, 
b) elektrická stanice přenosové soustavy nebo 
c) technický dispečink využívaný k provozu přenosové soustavy. 
 
a) Vedení distribuční soustavy, 
b) elektrická stanice distribuční soustavy nebo 
c) technický dispečink využívaný k provozu distribuční soustavy. 

PT   

  437/2017 Příloha, 
řádek 1.2.1. a 

1.2.2., sloupec 
speciální 

kritéria druhu 
subjektu 

a) Zařízení na těžbu, zpracování, rafinaci nebo úpravu ropy s 

instalovanou roční výrobní kapacitou minimálně 3000000 tun, 
b) zásobník nebo komplex zásobníků s kapacitou nejméně 20000 m3, 
c) skladovací zařízení na LPG o kapacitě nejméně 20000 m3, 
d) produktovod s kapacitou přepravy produktů více než 3000000 tun 

ročně, 
e) přenosové zařízení na ropu nebo 
f) technický dispečink využívaný k provozu rafinérie, skladu, 

přenosového zařízení na ropu nebo k těžbě, zpracování nebo úpravě 

ropy. 
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Poznámka 

 
 

 
a) Vnitrostátní ropovod s kapacitou přepravy ropy více než 500000 tun 

ročně, 
b) koncové zařízení pro předání ropy nebo 
c) technický dispečink využívaný k provozu ropovodu. 

  437/2017 Příloha, 
řádek 1.3.1. a 

1.3.3. až 1.3.7., 

sloupec 
speciální 

kritéria druhu 

subjektu 

a) Výroba nebo těžba plynu v ročním objemu alespoň ve výši 15 % 

roční spotřeby České republiky. 
 
a) Systémy využívané k prodeji plynu, mající přímý vliv na dodávku 

plynu koncovým zákazníkům. 
 
a) Provoz přepravní soustavy plynu nebo 
b) technický dispečink využívaný k provozu přepravní soustavy plynu. 
 
a) Provoz distribuční soustavy plynu nebo 
b) technický dispečink využívaný k provozu distribuční soustavy plynu. 
 
a) Provoz skladovacího zařízení nebo 
b) technický dispečink využívaný k provozu skladovacího zařízení. 
 
a) Provoz zařízení provádějícího zkapalnění plynu nebo 
b) provoz zařízení provádějícího dovoz, vykládání nebo 

znovuzplynování LNG. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

2.1.1. až 2.1.3., 

sloupec 
speciální 

kritéria druhu 

subjektu 

a) Letecká přeprava alespoň 500 000 osob za rok, nebo  
b) nabídka letecké přepravy, pro alespoň 500 000 osob za rok. 
 
a) V rámci globálního nebo hlavního letiště.5) 
 
a) Přibližovací služba řízení globálního nebo hlavního letiště nebo 

letiště určeného jako prvek kritické infrastruktury, 
b) služba řízení letového provozu pro řízené lety přilétajících a 

odlétajících letadel, 
c) letištní služba řízení globálního nebo hlavního letiště nebo letiště 

určeného jako prvek kritické infrastruktury, 
d) oblastní služba řízení, nebo 
e) služba řízení letového provozu pro řízené lety v řízených oblastech. 
 
________ 
5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. 
prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a 
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o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU, v platném znění. 
  437/2017 Příloha, řádek 

2.2.1. a 2.2.2., 
sloupec 
speciální 

kritéria druhu 

subjektu 

a) Pověření k zřízení, správě a udržování železniční infrastruktury, 

včetně řízení dopravy, zabezpečení nebo signalizace, 
b) centrální dispečerské stanoviště, 
c) kontrolně analytické centrum, 
d) automatické stavění vlakových cest, 
e) automatické vedení vlaku nebo 
f) evropský systém řízení železniční dopravy. 
 
a) Poskytování hnacích vozidel zařazených na tratě transevropské 

dopravní sítě (TEN-T), systému mezinárodních železničních magistrál 

(AGC), systému nejdůležitějších tras mezinárodní kombinované 

dopravy a souvisejících objektů (AGTC) nebo železničního koridoru 

pro mezinárodní nákladní dopravu (RFC), 
b) provozovatel železniční dopravy, jehož hlavní činností je přeprava 

zboží nebo cestujících na tratích transevropské dopravní sítě (TEN-T), 
systému mezinárodních železničních magistrál (AGC), systému 

nejdůležitějších tras mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících 

objektů (AGTC) nebo železničního koridoru pro mezinárodní nákladní 

dopravu (RFC) nebo 
c) podnik odpovědný za řízení alespoň jednoho zařízení služeb nebo za 

poskytování alespoň jedné doplňkové nebo pomocné služby podle 

zákona o drahách. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

2.3.1., sloupec 
speciální 

kritéria druhu 

subjektu 

a) Provoz vodní dopravy nebo nabídka provozu vodní dopravy, která 

není nahraditelná nebo by byla nahraditelná pouze s vynaložením 

nepřiměřených nákladů. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

2.4.1. a 2.4.2, 
sloupec 
speciální 

kritéria druhu 

subjektu 

a) Kontrola řízení provozu na pozemních komunikacích. 
 
a) Provoz inteligentního dopravního systému v oblasti silniční dopravy, 

v oblasti řízení provozu nebo mobility nebo v oblasti rozhraní s jinými 

druhy dopravy. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

3.1., sloupec 
speciální 

kritéria druhu 

subjektu 

a) Počet klientů nad 500000 nebo 
b) tržní podíl přesahující 1 % z bilanční sumy bankovního sektoru. 
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Poznámka 

 
 

  437/2017 Příloha, řádek 

5.1., sloupec 
speciální 

kritéria druhu 

subjektu 

a) Celkový počet akutních lůžek v posledních třech kalendářních letech 

nejméně 800 nebo 
b) statut centra vysoce specializované traumatologické péče podle 

zákona o zdravotních službách. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

6.1., sloupec 
speciální 

kritéria druhu 

subjektu 

a) Výroba, dodávky nebo distribuce pitné vody, 
b) čistírna odpadních vod, 
c) úpravna vody nebo 
d) provoz vodovodu nebo kanalizace. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

7.1. až 7.3., 

sloupec 
speciální 

kritéria druhu 

subjektu 

a) Propojení více než 50 autonomních sítí a průměrný datový tok 

naměřený v pětiminutovém intervalu za 24 hodin přesahující 50 Gb/s. 
a) Poskytování služby autoritativního DNS a správa nebo hosting více 

než 10000 domén druhého řádu. 
a) Správa registru internetových domén nejvyšší úrovně s počtem 

registrovaných domén přesahujícím 100000. 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 22a odst. 1 Úřad rozhodnutím určí provozovatele základní služby a informační 

systém základní služby, pokud naplní odvětvová a dopadová kritéria, 

která zohledňují významnost 
a) služeb poskytovaných v jednotlivých odvětvích uvedených v § 2 

písm. i) a 
b) dopad kybernetického bezpečnostního incidentu zejména na 
1. rozsah a kvalitu poskytování základní služby uživatelům, kteří jsou 

na ní závislí, 
2. ekonomické a společenské činnosti a veřejnou bezpečnost, 
3. vzájemnou závislost odvětví uvedených v § 2 písm. i). 
Dopadová a odvětvová kritéria pro určení provozovatele základní 

služby a vymezení významnosti dopadu narušení základní služby na 

zabezpečení společenských nebo ekonomických činností stanoví 

prováděcí právní předpis. 

   

Článek 5 odst. 4 V případě, že jeden subjekt poskytuje službu uvedenou v odst. 2 písm. a) ve 

dvou či více členských státech, zahájí tyto členské státy pro účely odstavce 

1 vzájemné konzultace. Tyto konzultace proběhnou před přijetím 

rozhodnutí o určení provozovatele základní služby. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 22a odst. 2 V případě, že Úřad zjistí, že orgán nebo osoba, které hodlá určit podle 

odstavce 1 jako provozovatele základní služby, poskytují danou službu i 

v jiném členském státě, provede před rozhodnutím ve věci konzultaci s 

příslušným orgánem dotčeného členského státu. 

PT   

Článek 5 odst. 5 Seznam určených provozovatelů základních služeb členské státy pravidelně, 

a to alespoň každé dva roky ode dne 9. května 2018, přezkoumávají a v 

případě potřeby jej aktualizují. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 22a odst. 4 Úřad ověřuje nejméně každé 2 roky ode dne vydání rozhodnutí o určení 

provozovatele základní služby, zda jsou splněny podmínky pro určení 

provozovatele základní služby a informačního systému základní služby. 

PT   

Článek 5 odst. 6 Úlohou skupiny pro spolupráci je v souladu s úkoly uvedenými v článku 11 

podporovat členské státy, aby v rámci procesu určování provozovatelů 

  Netransponováno – nerelevantní (povinnost orgánů EU) NT   
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Poznámka 

 
 

základních služeb uplatňovaly konzistentní přístup. 
Článek 5 odst. 7 Pro účely přezkumu uvedeného v článku 23 členské státy do 9. listopadu 

2018 a poté každé dva roky předkládají Komisi informace, jež Komise 

potřebuje k hodnocení provádění této směrnice, zejména z hlediska 
konzistentnosti přístupů členských států v otázce určování provozovatelů 

základních služeb. Tyto informace zahrnují alespoň: 
a) vnitrostátní opatření umožňující určení provozovatelů základních služeb; 
b) seznam služeb uvedený v odstavci 3; 
c) počet provozovatelů základních služeb určených v každém odvětví podle 

přílohy II a jejich význam ve vztahu k dotyčnému odvětví; 
d) mezní hodnoty, existují-li, pro stanovení příslušné zásobovací úrovně 

podle počtu uživatelů závislých na dané službě podle čl. 6 odst. 1 písm. a) 

nebo významu konkrétního provozovatele základních služeb podle čl. 6 

odst. 1 písm. f). 
V zájmu větší srovnatelnosti poskytovaných informací může Komise s 

maximálním ohledem na stanovisko agentury ENISA přijmout patřičné 

technické pokyny upravující parametry informací uvedených v tomto 

odstavci. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 22 písm. s) s) je příslušným orgánem v České republice a plní informační 

povinnosti vůči Evropské komisi a skupině pro spolupráci podle 

příslušného předpisu Evropské unie14), 
Poznámka pod čarou č. 14 zní: Například čl. 5 odst. 3, čl. 7 odst. 3 a čl. 

8 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148. 

PT   

Článek 6  

Významné narušení 

181/2014  § 2 písm. b) kritickou informační infrastrukturou prvek nebo systém prvků kritické 

infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy2) v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, 
Poznámka pod čarou č. 2 zní: § 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku 

kritické infrastruktury. 

   

Článek 6 odst. 1 Při určování významnosti narušení podle čl. 5 odst. 2 písm. c) členské státy 

zváží alespoň tyto okolnosti působící napříč odvětvími: 
a) počet uživatelů, kteří jsou závislí na službě poskytované daným 

subjektem; 
b) závislost dalších odvětví podle přílohy II na službě poskytované daným 

subjektem; 
c) možný dopad incidentů, pokud jde o jejich intenzitu a délku trvání, na 

ekonomické a společenské činnosti nebo na veřejnou bezpečnost; 
d) podíl daného subjektu na trhu; 
e) zeměpisný rozsah oblasti, která by mohla být incidentem dotčena; 
f) důležitost subjektu, pokud jde o udržování dostatečné úrovně dané 

služby, s přihlédnutím k dostupnosti alternativních způsobů zajištění této 

služby. 

437/2017 Příloha, řádek 

1.1.2. až 1.1.4, 

sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení, narušení či nedostupnost druhu služby postihující 

více než 50000 osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 1000 

zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
V. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

PT   
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

  437/2017 Příloha, 
řádek 1.2.1. a 

1.2.2., sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení či narušení druhu služby postihující více než 50000 

osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
V. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 1000 

zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
VI. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

1.3.1. až 1.3.7., 

sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení, narušení či nedostupnost druhu služby postihující 

více než 50000 osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 1000 

zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
V. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

2.1.1. až 2.1.3., 

sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení či narušení druhu služby postihující více než 50000 

osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

V. oběti na životech s mezní hodnotou více než 200 mrtvých nebo 1000 

zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
VI. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 
  437/2017 Příloha, řádek 

2.2.1. a 2.2.2., 
sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení či narušení druhu služby postihující více než 50000 

osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
V. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 1000 

zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
VI. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

2.3.1. až 2.3.3., 

sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
II. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
III. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
IV. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 1000 
zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
V. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

2.4.1. a 2.4.2., 
sloupec 
dopadová 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení či narušení druhu služby postihující více než 50000 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

kritéria osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
V. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 1000 

zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
VI. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 
  437/2017 Příloha, řádek 

2.4.1. a 2.4.2., 
sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení či narušení druhu služby postihující více než 50000 

osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
V. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 1000 

zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
VI. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

3.1., sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení druhu služby postihující více než 500000 osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP nebo 
IV. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

  437/2017 Příloha, řádek 

4.1. a 4.2., 
sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení či narušení druhu služby postihující více než 50000 

osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů 

nebo 
V. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

5.1., sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení druhu služby postihující více než 50000 osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
IV. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 1000 

zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření, 
V. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému, nebo 
VI. kompromitaci citlivých osobních údajů o více než 200000 osobách. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

6.1., sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení druhu služby postihující více než 50000 osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
V. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 1000 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
VI. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 
  437/2017 Příloha, řádek 

7.1. až 7.3., 

sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení či narušení druhu služby postihující více než 50000 

osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
nebo 
V. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 22a odst. 1 Úřad rozhodnutím určí provozovatele základní služby a informační 

systém základní služby, pokud naplní odvětvová a dopadová kritéria, 

která zohledňují významnost 
a) služeb poskytovaných v jednotlivých odvětvích uvedených v § 2 

písm. i) a 
b) dopad kybernetického bezpečnostního incidentu zejména na 
1. rozsah a kvalitu poskytování základní služby uživatelům, kteří jsou 

na ní závislí, 
2. ekonomické a společenské činnosti a veřejnou bezpečnost, 
3. vzájemnou závislost odvětví uvedených v § 2 písm. i). 
Dopadová a odvětvová kritéria pro určení provozovatele základní 

služby a vymezení významnosti dopadu narušení základní služby na 

zabezpečení společenských nebo ekonomických činností stanoví 

prováděcí právní předpis. 

   

Článek 6 odst. 2 Při posuzování toho, zda by incident vedl k významnému narušení, členské 

státy případně zváží rovněž okolnosti specifické pro jednotlivá odvětví. 
181/2014  § 2 písm. b) kritickou informační infrastrukturou prvek nebo systém prvků kritické 

infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy2) v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, 

PT   

    Poznámka pod čarou č. 2 zní: § 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

kritické infrastruktury. 
  437/2017 Příloha, řádek 

1.1.2. až 1.1.4, 

sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení, narušení či nedostupnost druhu služby postihující 

více než 50000 osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 1000 

zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
V. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  437/2017 Příloha, 
řádek 1.2.1. a 

1.2.2., sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení či narušení druhu služby postihující více než 50000 

osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
V. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 1000 

zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
VI. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

1.3.1. až 1.3.7., 

sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení, narušení či nedostupnost druhu služby postihující 

více než 50000 osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 1000 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
V. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 
  437/2017 Příloha, řádek 

2.1.1. až 2.1.3., 

sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení či narušení druhu služby postihující více než 50000 

osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
V. oběti na životech s mezní hodnotou více než 200 mrtvých nebo 1000 
zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
VI. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 
systému. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

2.2.1. a 2.2.2., 
sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení či narušení druhu služby postihující více než 50000 

osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
V. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 1000 

zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
VI. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

2.3.1. až 2.3.3., 

sloupec 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

dopadová 

kritéria 
I. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
II. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
III. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
IV. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 1000 

zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
V. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 
  437/2017 Příloha, řádek 

2.4.1. a 2.4.2., 
sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení či narušení druhu služby postihující více než 50000 

osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
V. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 1000 

zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
VI. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

2.4.1. a 2.4.2., 
sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení či narušení druhu služby postihující více než 50000 

osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
V. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 1000 

zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
VI. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 
  437/2017 Příloha, řádek 

3.1., sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 
systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení druhu služby postihující více než 500000 osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP nebo 
IV. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

4.1. a 4.2., 
sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení či narušení druhu služby postihující více než 50000 

osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů 

nebo 
V. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

5.1., sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení druhu služby postihující více než 50000 osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
IV. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 1000 

zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření, 
V. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému, nebo 
VI. kompromitaci citlivých osobních údajů o více než 200000 osobách. 

  437/2017 Příloha, řádek 

6.1., sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení druhu služby postihující více než 50000 osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 
V. oběti na životech s mezní hodnotou více než 100 mrtvých nebo 1000 

zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření nebo 
VI. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

7.1. až 7.3., 

sloupec 
dopadová 

kritéria 

Dopad kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému nebo síti elektronických komunikací, na jejichž fungování je 

závislé poskytování služby, může způsobit 
I. závažné omezení či narušení druhu služby postihující více než 50000 

osob, 
II. závažné omezení či narušení jiné základní služby nebo omezení či 

narušení provozu prvku kritické infrastruktury, 
III. hospodářskou ztrátu vyšší než 0,25 % HDP, 
IV. nedostupnost druhu služby pro více než 1600 osob, která není 

nahraditelná jiným způsobem bez vynaložení nepřiměřených nákladů, 

nebo 
V. narušení veřejné bezpečnosti na významné části správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, které by mohlo vyžadovat provedení 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému. 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 22a odst. 1 Úřad rozhodnutím určí provozovatele základní služby a informační 

systém základní služby, pokud naplní odvětvová a dopadová kritéria, 

která zohledňují významnost 
a) služeb poskytovaných v jednotlivých odvětvích uvedených v § 2 

písm. i) a 
b) dopad kybernetického bezpečnostního incidentu zejména na 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

1. rozsah a kvalitu poskytování základní služby uživatelům, kteří jsou 

na ní závislí, 
2. ekonomické a společenské činnosti a veřejnou bezpečnost, 
3. vzájemnou závislost odvětví uvedených v § 2 písm. i). 
Dopadová a odvětvová kritéria pro určení provozovatele základní 

služby a vymezení významnosti dopadu narušení základní služby na 

zabezpečení společenských nebo ekonomických činností stanoví 

prováděcí právní předpis. 
 

Článek 7  Národní strategie pro bezpečnost sítí a informačních systémů       

Článek 7 odst. 1 Každý členský stát přijme národní strategii pro bezpečnost sítí a 

informačních systémů, ve které vymezí strategické cíle a příslušná politická 

a regulační opatření s cílem dosáhnout vysoké úrovně bezpečnosti sítí a 

informačních systémů a udržovat ji a která pokrývá alespoň odvětví 

uvedená v příloze II a služby uvedené v příloze III. Předmětem národní 

strategie pro bezpečnost sítí a informačních systémů jsou především 

následující cíle a opatření: 
a) cíle a priority národní strategie pro bezpečnost sítí a informačních 

systémů; 
b) správní rámec pro naplnění cílů a priorit vnitrostátní strategie pro 

bezpečnost sítí a informačních systémů, včetně úlohy a povinností vládních 

orgánů a dalších relevantních subjektů; 
c) stanovení opatření týkajících se připravenosti, reakce a obnovy, včetně 

spolupráce veřejného a soukromého sektoru; 
d) vymezení vzdělávacích, informačních a školicích programů souvisejících 

s vnitrostátní strategií pro bezpečnost sítí a informačních systémů; 
e) vymezení výzkumných a rozvojových plánů souvisejících s národní 

strategií pro bezpečnost sítí a informačních systémů; 
f) plán posouzení rizik pro určení rizik; 
g) seznam různých subjektů zapojených do provádění národní strategie pro 
bezpečnost sítí a informačních systémů. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 22 písm. q) zpracovává a vládě ke schválení předkládá národní strategii 

kybernetické bezpečnosti13) a akční plán k jejímu naplňování a tuto 

strategii aktualizuje nejméně každých 5 let, 
Poznámka pod čarou č. 13 zní: Čl. 7 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/1148. 

PT 6  

Článek 7 odst. 2 Členské státy si mohou při vypracovávání národních strategií pro 

bezpečnost sítí a informačních systémů vyžádat pomoc agentury ENISA. 
  Netransponováno – bez přímého dopadu na právní řád ČR NT   

Článek 7 odst. 3 Členské státy oznámí své národní strategie pro bezpečnost sítí a 

informačních systémů Komisi do tří měsíců od jejich přijetí. Členské státy 

mohou z oznámení vyloučit prvky strategie, které souvisejí s národní 

bezpečností. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 22 písm. q) zpracovává a vládě ke schválení předkládá národní strategii 

kybernetické bezpečnosti13) a akční plán k jejímu naplňování a tuto 

strategii aktualizuje nejméně každých 5 let, 
Poznámka pod čarou č. 13 zní: Čl. 7 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/1148. 

NT   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

Článek 8  
Vnitrostátní příslušné orgány a jednotné kontaktní místo       

Článek 8 odst. 1 Každý členský stát určí jeden nebo více vnitrostátních příslušných orgánů v 

oblasti bezpečnosti sítí a informačních systémů (dále jen „příslušný orgán“) 

alespoň pro odvětví podle přílohy II a služby podle přílohy III. Členské 

státy mohou tuto úlohu svěřit již existujícímu orgánu nebo orgánům. 

181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 21a odst. 1 Zřizuje se Úřad se sídlem v Brně jako ústřední správní úřad pro oblast 

kybernetické bezpečnosti a pro vybrané oblasti ochrany utajovaných 

informací podle zákona o ochraně utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti. Příjmy a výdaje Úřadu tvoří samostatnou 

kapitolu státního rozpočtu. 

PT   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 22 písm. s) s) je příslušným orgánem v České republice a plní informační 

povinnosti vůči Evropské komisi a skupině pro spolupráci podle 

příslušného předpisu Evropské unie14), 
 

   

Článek 8 odst. 2 Příslušné orgány dohlížejí na provádění této směrnice na vnitrostátní 

úrovni. 
181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 22 Úřad 
a) stanoví bezpečnostní opatření, 
b) vydává opatření, 
c) plní stanovené úkoly ve vybraných oblastech ochrany utajovaných 

informací, 
d) vede evidence podle tohoto zákona a podle zákona o ochraně 

utajovaných informací, 
e) ukládá správní tresty za nedodržení povinností stanovených tímto 

zákonem a zákonem o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, 
f) působí jako koordinační orgán ve stavu kybernetického nebezpečí, 
g) spolupracuje s orgány a osobami, které působí v oblasti kybernetické 

bezpečnosti a kybernetické obrany, zejména s veřejnoprávními 

korporacemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a s ostatními 

pracovišti typu CERT, a s orgány a osobami, které působí ve vybraných 

oblastech ochrany utajovaných informací, 
h) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti a 

ve vybraných oblastech ochrany utajovaných informací, 
i) sjednává a uzavírá smlouvy o mezinárodní spolupráci v oblasti 

kybernetické bezpečnosti a ve vybraných oblastech ochrany 

utajovaných informací, 
j) zajišťuje prevenci, vzdělávání a metodickou podporu v oblasti 

kybernetické bezpečnosti a ve vybraných oblastech ochrany 
utajovaných informací, 
k) zajišťuje výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti a ve 

vybraných oblastech ochrany utajovaných informací, 
l) uzavírá veřejnoprávní smlouvu s provozovatelem národního CERT, 
m) zasílá podle krizového zákona Ministerstvu vnitra návrh prvků 

kritické infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy v 

PT   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

oblasti kybernetické bezpečnosti, jejichž provozovatelem je organizační 

složka státu, 
n) určuje podle krizového zákona prvky kritické infrastruktury v odvětví 

komunikační a informační systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti, 

pokud nejde o prvky uvedené v písmeni m), 
o) ověřuje každé 2 roky aktuálnost určení prvků kritické infrastruktury 

podle písmen m) a n), 
p) určuje provozovatele základní služby a informační systém základní 

služby, 
q) zpracovává a vládě ke schválení předkládá národní strategii 

kybernetické bezpečnosti13) a akční plán k jejímu naplňování a tuto 

strategii aktualizuje nejméně každých 5 let, 
r) je jednotným kontaktním místem pro zajištění přeshraniční 

spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti v rámci Evropské unie, 
s) je příslušným orgánem v České republice a plní informační 

povinnosti vůči Evropské komisi a skupině pro spolupráci podle 

příslušného předpisu Evropské unie14), 
t) informuje veřejnost o kybernetickém bezpečnostním incidentu podle 

§ 12 odst. 3, 
u) provádí analýzu a monitoring kybernetických hrozeb a rizik, 
v) vykonává působnost v oblasti veřejné regulované služby Evropského 

programu družicové navigace Galileo, 
w) vydává Věstník Úřadu, který zveřejňuje na svých internetových 

stránkách, 
x) plní další úkoly v oblasti kybernetické bezpečnosti stanovené tímto 

zákonem a ve vybraných oblastech ochrany utajovaných informací 

podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti.  
Poznámka pod čarou č. 13 zní: Čl. 7 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/1148.  
Poznámka pod čarou č. 14 zní: Například čl. 5 odst. 3, čl. 7 odst. 3 a čl. 

8 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148.  
  181/2014 

ve znění 

205/2017 

§ 23 (1) Úřad vykonává kontrolu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Při 

výkonu kontroly Úřad zjišťuje, jak orgány a osoby uvedené v § 3 písm. 

a) až g) plní povinnosti stanovené tímto zákonem a rozhodnutími a 

opatřeními obecné povahy vydanými Úřadem podle tohoto zákona, a 

dodržují prováděcí právní předpisy v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Je-li důvodné podezření, že poskytovatel digitální služby neplní 

povinnosti stanovené tímto zákonem, provede u něj Úřad kontrolu. 
(2) Při výkonu kontroly se postupuje přiměřeně podle kontrolního řádu. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

(3) Kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci Úřadu. 
Článek 8 odst. 3 Každý členský stát určí vnitrostátní jednotné kontaktní místo pro oblast 

bezpečnosti sítí a informačních systémů (dále jen „jednotné kontaktní 

místo“). Členské státy mohou tuto úlohu svěřit již existujícímu orgánu. 

Určí-li členský stát pouze jeden příslušný orgán, je tento orgán rovněž 

jednotným kontaktním místem. 

181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 22 písm. r) Úřad  
r) je jednotným kontaktním místem pro zajištění přeshraniční 

spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti v rámci Evropské unie, 
 

PT   

Článek 8 odst. 4 Jednotné kontaktní místo plní styčnou funkci s cílem zajistit přeshraniční 

spolupráci orgánů členských států s relevantními orgány v jiných členských 

státech a se skupinou pro spolupráci uvedenou v článku 11 a sítí CSIRT 

uvedenou v článku 12. 

181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 22 písm. r) Úřad  
r) je jednotným kontaktním místem pro zajištění přeshraniční 

spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti v rámci Evropské unie, 

PT   

Článek 8 odst. 5 Členské státy zajistí, aby příslušné orgány a jednotná kontaktní místa 

disponovaly odpovídajícími zdroji pro účinné plnění svěřených úkolů, a tím 

pro naplnění cílů této směrnice. Členské státy zajistí, aby jimi jmenovaní 

zástupci ve skupině pro spolupráci účelně, účinně a spolehlivě 

spolupracovali. 

  Netransponováno – není relevantní z hlediska transpozice NT   

Článek 8 odst. 6 Příslušné orgány a jednotné kontaktní místo v náležitých případech a v 

souladu s vnitrostátními právními předpisy konzultují vnitrostátní příslušné 

orgány pro vymáhání práva a vnitrostátní orgány pro ochranu osobních 

údajů a spolupracují s nimi. 

181/2014  § 9 odst. 3   (3) Úřad poskytuje údaje z evidence incidentů orgánům veřejné moci 

pro výkon jejich působnosti. 
PT    

  181/2014 § 9 odst. 4 (4) Úřad může poskytovat údaje z evidence incidentů provozovateli 

národního CERT, orgánům vykonávajícím působnost v oblasti 

kybernetické bezpečnosti v zahraničí a jiným osobám působícím v 

oblasti kybernetické bezpečnosti v rozsahu nezbytném pro zajištění 

ochrany kybernetického prostoru. 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 22 písm. g)  g) spolupracuje s orgány a osobami, které působí v oblasti kybernetické 

bezpečnosti, zejména s veřejnoprávními korporacemi, výzkumnými a 

vývojovými pracovišti a s ostatními pracovišti typu CERT, 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 22 písm. o) o) plní další úkoly v oblasti kybernetické bezpečnosti stanovené tímto 

zákonem. 
   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 22 písm. r) Úřad  
r) je jednotným kontaktním místem pro zajištění přeshraniční 

spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti v rámci Evropské 

   

  141/1961 
ve znění 

178/1990 
558/1991 
292/1993 

§ 8 odst. 1 (1) Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez 

zbytečného odkladu, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty 

vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich 

úkolů. Státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat státnímu 

zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl 

spáchán trestný čin. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

  500/2004  § 8 odst. 2 (2) Správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy.    

Článek 8 odst. 7 Každý členský stát Komisi neprodleně oznámí určení příslušného orgánu a 

jednotného kontaktního místa, jejich úkoly a jakékoliv změny, které se jich 

týkají. Každý členský stát zveřejní určení příslušného orgánu a jednotného 

kontaktního místa. Komise zveřejní seznam určených jednotných 

kontaktních míst. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 22 Úřad 
a) stanoví bezpečnostní opatření, 
b) vydává opatření, 
c) plní stanovené úkoly ve vybraných oblastech ochrany utajovaných 

informací, 
d) vede evidence podle tohoto zákona a podle zákona o ochraně 

utajovaných informací, 
e) ukládá správní tresty za nedodržení povinností stanovených tímto 

zákonem a zákonem o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, 
f) působí jako koordinační orgán ve stavu kybernetického nebezpečí, 
g) spolupracuje s orgány a osobami, které působí v oblasti kybernetické 

bezpečnosti a kybernetické obrany, zejména s veřejnoprávními 

korporacemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a s ostatními 

pracovišti typu CERT, a s orgány a osobami, které působí ve vybraných 

oblastech ochrany utajovaných informací, 
h) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti a 

ve vybraných oblastech ochrany utajovaných informací, 
i) sjednává a uzavírá smlouvy o mezinárodní spolupráci v oblasti 

kybernetické bezpečnosti a ve vybraných oblastech ochrany 

utajovaných informací, 
j) zajišťuje prevenci, vzdělávání a metodickou podporu v oblasti 

kybernetické bezpečnosti a ve vybraných oblastech ochrany 

utajovaných informací, 
k) zajišťuje výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti a ve 

vybraných oblastech ochrany utajovaných informací, 
l) uzavírá veřejnoprávní smlouvu s provozovatelem národního CERT, 
m) zasílá podle krizového zákona Ministerstvu vnitra návrh prvků 

kritické infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy v 

oblasti kybernetické bezpečnosti, jejichž provozovatelem je organizační 

složka státu, 
n) určuje podle krizového zákona prvky kritické infrastruktury v odvětví 

komunikační a informační systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti, 

pokud nejde o prvky uvedené v písmeni m), 
o) ověřuje každé 2 roky aktuálnost určení prvků kritické infrastruktury 
podle písmen m) a n), 
p) určuje provozovatele základní služby a informační systém základní 

služby, 

PT   
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

q) zpracovává a vládě ke schválení předkládá národní strategii 

kybernetické bezpečnosti13) a akční plán k jejímu naplňování a tuto 

strategii aktualizuje nejméně každých 5 let, 
r) je jednotným kontaktním místem pro zajištění přeshraniční 

spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti v rámci Evropské unie, 
s) je příslušným orgánem v České republice a plní informační 

povinnosti vůči Evropské komisi a skupině pro spolupráci podle 

příslušného předpisu Evropské unie14), 
t) informuje veřejnost o kybernetickém bezpečnostním incidentu podle 

§ 12 odst. 3, 
u) provádí analýzu a monitoring kybernetických hrozeb a rizik, 
v) vykonává působnost v oblasti veřejné regulované služby Evropského 

programu družicové navigace Galileo, 
w) vydává Věstník Úřadu, který zveřejňuje na svých internetových 

stránkách, 
x) plní další úkoly v oblasti kybernetické bezpečnosti stanovené tímto 

zákonem a ve vybraných oblastech ochrany utajovaných informací 

podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti. 
Poznámka pod čarou č. 13 zní: Čl. 7 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/1148.  
Poznámka pod čarou č. 14 zní: Například čl. 5 odst. 3, čl. 7 odst. 3 a čl. 

8 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148. 
Článek 9 

Bezpečnostní týmy typu CSIRT       

Článek 9 odst. 1 Každý členský stát zřídí jeden nebo více bezpečnostních týmů typu CSIRT 

(Computer Security Incident Response Team; dále jen „tým CSIRT“), které 

pokrývají alespoň odvětví uvedená v příloze II a služby uvedené v příloze 

III, které jsou odpovědné za zvládání rizik a řešení incidentů podle řádně 

vymezených postupů a splňují požadavky uvedené v příloze I bodě 1. Tým 

CSIRT může být zřízen v rámci příslušného orgánu. 

181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 17 (1) Národní CERT zajišťuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem 

sdílení informací na národní a mezinárodní úrovni v oblasti 

kybernetické bezpečnosti. 
(2) Provozovatel národního CERT 
a) přijímá oznámení kontaktních údajů od orgánů a osob uvedených v § 

3 písm. a), b) a h) a tyto údaje eviduje a uchovává, 
b) přijímá hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech od 

orgánů a osob uvedených v § 3 písm. b) a h) a tyto údaje eviduje, 

uchovává a chrání, 
c) vyhodnocuje kybernetické bezpečnostní incidenty u orgánů a osob 

uvedených v § 3 písm. b) a h), 
d) poskytuje orgánům a osobám uvedeným v § 3 písm. a), b) a h) 

metodickou podporu, pomoc a součinnost při výskytu kybernetického 

bezpečnostního incidentu, 
e) působí jako kontaktní místo pro orgány a osoby uvedené v § 3 písm. 

PT   
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

a), b) a h), 
f) provádí hodnocení zranitelností v oblasti kybernetické bezpečnosti, 
g) předává Úřadu údaje o kybernetických bezpečnostních incidentech 

ohlášených podle § 8 odst. 3, bez uvedení ohlašovatele, 
h) předává Úřadu na vyžádání údaje podle § 16 odst. 5 a 6, 
i) plní roli týmu CSIRT podle příslušného předpisu Evropské unie12), 
j) informuje bez uvedení identifikačních údajů ohlašovatele příslušný 

orgán jiného členského státu o kybernetickém bezpečnostním incidentu 

s významným dopadem na kontinuitu poskytování základní nebo 

digitální služby v tomto členském státě a zároveň o tom informuje Úřad, 

přičemž zachovává bezpečnost a obchodní zájmy ohlašovatele, 
k) spolupracuje s týmy CSIRT jiných členských států a 
l) přijímá hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech od 

orgánů a osob neuvedených v § 3, a pokud to jeho kapacity umožňují, 

zpracovává je a poskytuje orgánům nebo osobám dotčeným 

kybernetickým bezpečnostním incidentem metodickou podporu, pomoc 
a součinnost. 
(3) Provozovatel národního CERT může vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost vykonávat i další hospodářskou činnost v oblasti 

kybernetické bezpečnosti neupravenou tímto zákonem, pokud tato 

činnost nenaruší plnění povinností uvedených v odstavci 2. 
(4) Provozovatel národního CERT při plnění povinností uvedených v 

odstavci 2 koordinuje svou činnost s Úřadem. 
(5) Provozovatel národního CERT musí při plnění povinností podle 

odstavce 2 postupovat nestranně. 
Poznámka pod čarou č. 12 zní: Čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/1148. 
  181/2014 

ve znění 

205/2017  

§ 20 Vládní CERT jako součást Úřadu 
a) přijímá oznámení kontaktních údajů od orgánů a osob uvedených v § 

3 písm. c) až g), 
b) přijímá hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech od 

orgánů a osob uvedených v § 3 písm. c) až g), 
c) vyhodnocuje údaje o kybernetických bezpečnostních událostech a 

kybernetických bezpečnostních incidentech z kritické informační 

infrastruktury, informačního systému základní služby, významných 

informačních systémů a dalších informačních systémů veřejné správy, 
d) poskytuje orgánům a osobám uvedeným v § 3 písm. c) až g) 

metodickou podporu a pomoc, 
e) poskytuje součinnost orgánům a osobám uvedeným v § 3 písm. c) až 

g) při výskytu kybernetického bezpečnostního incidentu a kybernetické 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

bezpečnostní události, 
f) přijímá podněty a údaje od orgánů a osob uvedených v § 3 a od jiných 

orgánů a osob a tyto podněty a údaje vyhodnocuje, 
g) přijímá údaje od provozovatele národního CERT a tyto údaje 

vyhodnocuje, 
h) přijímá údaje od orgánů, které vykonávají působnost v oblasti 

kybernetické bezpečnosti v zahraničí, a tyto údaje vyhodnocuje, 
i) poskytuje podle § 9 odst. 4 provozovateli národního CERT, orgánům 

vykonávajícím působnost v oblasti kybernetické bezpečnosti v zahraničí 

a jiným osobám působícím v oblasti kybernetické bezpečnosti údaje z 

evidence incidentů, 
j) provádí hodnocení zranitelností v oblasti kybernetické bezpečnosti, 
k) informuje bez uvedení identifikačních údajů ohlašovatele příslušný 

orgán jiného členského státu o kybernetickém bezpečnostním incidentu, 

který má významný dopad na kontinuitu poskytování základních služeb 

v tomto členském státě nebo se dotýká poskytování digitálních služeb v 

tomto členském státě, přičemž zachovává bezpečnost a obchodní zájmy 

ohlašovatele, 
l) přijímá hlášení o kybernetickém bezpečnostním incidentu od orgánů a 

osob neuvedených v § 3; vládní CERT hlášení zpracovává, a pokud to 

jeho kapacity umožňují a jedná se o kybernetický bezpečnostní incident 

s významným dopadem, poskytuje orgánům nebo osobám dotčeným 

kybernetickým bezpečnostním incidentem metodickou podporu, pomoc 

a součinnost, 
m) plní roli týmu CSIRT podle příslušného předpisu Evropské unie12) a 
n) spolupracuje s týmy CSIRT jiných členských států. 
Poznámka pod čarou č. 12 zní: Čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/1148.  
Článek 9 odst. 

2pododstavec 1 
Členské státy zajistí, aby týmy CSIRT měly odpovídající zdroje pro účinné 

plnění jejich úkolů podle přílohy I bodu 2. 
 

  Netransponováno – není relevantní z hlediska transpozice NT   

Článek 9 odst. 2 

pododstavec 2 
Členské státy zajistí, aby jejich týmy CSIRT v rámci sítě CSIRT uvedené v 

článku 12 účelně, účinně a spolehlivě spolupracovaly. 
181/2014  § 20 písm. h) h) přijímá údaje od orgánů, které vykonávají působnost v oblasti 

kybernetické bezpečnosti v zahraničí, a tyto údaje vyhodnocuje, 
PT   

  181/2014  § 20 písm. i)  i) poskytuje podle § 9 odst. 4 provozovateli národního CERT, orgánům 

vykonávajícím působnost v oblasti kybernetické bezpečnosti v zahraničí 

a jiným osobám působícím v oblasti kybernetické bezpečnosti údaje z 

evidence incidentů, 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 20 písm. m) m) plní roli týmu CSIRT podle příslušného předpisu Evropské unie12),a 
Poznámka pod čarou č. 12 zní: Čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/1148. 

   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno             ST 32016L1148.doc            str. 50 z 136   

Celex: 32016L1148 Lhůta pro implementaci 9. 5. 2018  Úřední věstník                     L 194 2016 Gestor NÚKIB Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 20 písm. n) n) spolupracuje s týmy CSIRT jiných členských států.  
 

   

Článek 9 odst. 3 Členské státy zajistí, aby jejich týmy CSIRT měly přístup k odpovídající, 

bezpečné a odolné komunikační a informační infrastruktuře na vnitrostátní 

úrovni. 

  Netransponováno – není relevantní z hlediska transpozice NT 7  

Článek 9 odst. 4 Členské státy oznámí Komisi oblast působnosti svých týmů CSIRT, jakož i 

hlavní prvky jejich postupu při řešení incidentů. 
181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 22 písm. s) Úřad 
s) je příslušným orgánem v České republice a plní informační 

povinnosti vůči Evropské komisi a skupině pro spolupráci podle 

příslušného předpisu Evropské unie14), 
Poznámka pod čarou č. 14 zní: Například čl. 5 odst. 3, čl. 7 odst. 3 a čl. 

8 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148. 

NT   

Článek 9 odst. 5 Členské státy si mohou při budování týmů CSIRT vyžádat pomoc agentury 

ENISA. 
  Netransponováno – nerelevantní z hlediska transpozice NT   

Článek 10 
Spolupráce na vnitrostátní úrovni       

Článek 10 odst. 1 Pokud existují odděleně, příslušný orgán, jednotné kontaktní místo a týmy 

CSIRT téhož členského státu vzájemně spolupracují při plnění povinností 

stanovených touto směrnicí. 

181/2014  § 9 odst. 4 (4) Úřad může poskytovat údaje z evidence incidentů provozovateli 

národního CERT, orgánům vykonávajícím působnost v oblasti 

kybernetické bezpečnosti v zahraničí a jiným osobám působícím v 

oblasti kybernetické bezpečnosti v rozsahu nezbytném pro zajištění 

ochrany kybernetického prostoru. 

PT   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 17 odst. 2 

písm. g) 
g) předává Úřadu údaje o kybernetických bezpečnostních incidentech 

ohlášených podle § 8 odst. 3, bez uvedení ohlašovatele, 
   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 17 odst. 2 

písm. h) 
h) předává Úřadu na vyžádání údaje podle § 16 odst. 5 a 6,    

  181/2014  § 20 písm. g)  g) přijímá údaje od provozovatele národního CERT a tyto údaje 

vyhodnocuje, 
   

  181/2014 § 20 písm. i) i) poskytuje podle § 9 odst. 4 provozovateli národního CERT, orgánům 

vykonávajícím působnost v oblasti kybernetické bezpečnosti v zahraničí 

a jiným osobám působícím v oblasti kybernetické bezpečnosti údaje z 

evidence incidentů a 

   

  181/2014  § 22 písm. g) g) spolupracuje s orgány a osobami, které působí v oblasti kybernetické 

bezpečnosti, zejména s veřejnoprávními korporacemi, výzkumnými a 

vývojovými pracovišti a s ostatními pracovišti typu CERT, 

   

Článek 10 odst. 2 Členské státy zajistí, aby příslušné orgány nebo týmy CSIRT obdržely 

hlášení o incidentech podaná podle této směrnice. Pokud členský stát 

rozhodne, že týmy CSIRT nemají hlášení přijímat, bude týmům CSIRT 

181/2014 
ve znění 

104/2017 

§ 8 Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. b) až f) jsou povinny hlásit 

kybernetické bezpečnostní incidenty v jejich významné síti, 

informačním systému kritické informační infrastruktury, komunikačním 

PT   
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Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů povolen přístup k údajům 

o incidentech hlášených provozovateli základních služeb podle čl. 14 odst. 

3 a 5 nebo poskytovateli digitálních služeb podle čl. 16 odst. 3 a 6. 

205/2017  systému kritické informační infrastruktury, informačním systému 

základní služby nebo významném informačním systému, a to 

bezodkladně po jejich detekci; tím není dotčena informační povinnost 

podle jiného právního předpisu3) nebo přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího ochranu osobních údajů11). V případě, že 

kybernetický bezpečnostní incident má významný dopad na kontinuitu 

poskytování základní služby, oznámí to provozovatel základní služby 

Úřadu. 
(2) Poskytovatel digitální služby je povinen bez zbytečného odkladu 

hlásit kybernetický bezpečnostní incident s významným dopadem na 

poskytování jeho služeb, pokud má přístup k informacím nezbytným 

pro posouzení významnosti tohoto dopadu. 
(3) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. b) a h) hlásí kybernetické 

bezpečnostní incidenty provozovateli národního CERT. 
(4) Orgány a osoby uvedené § 3 písm. c) až g) hlásí kybernetické 

bezpečnostní incidenty Úřadu. 
(5) Povinnost podle odstavce 1 je správcem informačního systému 

kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické 

informační infrastruktury nebo významného informačního systému 

splněna i tehdy, pokud byl kybernetický bezpečnostní incident hlášen 

provozovatelem tohoto systému. Provozovatel informačního systému 

kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické 

informační infrastruktury nebo významného informačního systému 

informuje správce tohoto systému o hlášených kybernetických 

bezpečnostních incidentech bez zbytečného odkladu. 
(6) Orgány a osoby neuvedené v § 3 mohou hlásit kybernetické 

bezpečnostní incidenty provozovateli národního CERT, nebo Úřadu. 
(7) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) typy, kategorie a hodnocení významnosti dopadu kybernetického 

bezpečnostního incidentu a 
b) náležitosti a způsob hlášení kybernetického bezpečnostního 

incidentu. 
(8) Pokud má kybernetický bezpečnostní incident, který postihnul 

poskytovatele digitální služby, významný dopad na kontinuitu 

poskytování základní služby, je její provozovatel povinen tuto 

skutečnost Úřadu nahlásit. 
Poznámka pod čarou č. 3 zní: Například § 98 odst. 4 a § 99 odst. 4 

zákona č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Poznámka pod čarou č. 11 zní: Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  
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Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů). 
  181/2014  § 9 odst. 4 (4) Úřad může poskytovat údaje z evidence incidentů provozovateli 

národního CERT, orgánům vykonávajícím působnost v oblasti 

kybernetické bezpečnosti v zahraničí a jiným osobám působícím v 

oblasti kybernetické bezpečnosti v rozsahu nezbytném pro zajištění 

ochrany kybernetického prostoru. 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 17 odst. 2 

písm. g)  
g) předává Úřadu údaje o kybernetických bezpečnostních incidentech 

ohlášených podle § 8 odst. 3, bez uvedení ohlašovatele, 
   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 17 odst. 2 

písm. h) 
h) předává Úřadu na vyžádání údaje podle § 16 odst. 5 a 6,    

  181/2014  § 20 písm. g) g) přijímá údaje od provozovatele národního CERT a tyto údaje 

vyhodnocuje, 
   

  181/2014 § 20 písm. i) i) poskytuje podle § 9 odst. 4 provozovateli národního CERT, orgánům 

vykonávajícím působnost v oblasti kybernetické bezpečnosti v zahraničí 

a jiným osobám působícím v oblasti kybernetické bezpečnosti údaje z 

evidence incidentů a 

   

Článek 10 odst. 3 Členské státy zajistí, aby příslušné orgány nebo týmy CSIRT informovaly 
jednotná kontaktní místa o hlášeních incidentů podaných podle této 

směrnice. 
Do dne 9. srpna 2018 a poté každý rok předloží jednotné kontaktní místo 

skupině pro spolupráci souhrnnou zprávu o obdržených hlášeních včetně 

jejich počtu a povahy ohlášených incidentů, jakož i přijatých opatření ve 

smyslu čl. 14 odst. 3 a 5 a čl. 16 odst. 3 a 6. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 22 písm. g) g) spolupracuje s orgány a osobami, které působí v oblasti kybernetické 

bezpečnosti a kybernetické obrany, zejména s veřejnoprávními 

korporacemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a s ostatními 

pracovišti typu CERT, a s orgány a osobami, které působí ve vybraných 

oblastech ochrany utajovaných informací, 

PT   

Článek 11 
Skupina pro spolupráci       

Článek 11 
odst. 1 

S cílem podporovat a usnadňovat strategickou spolupráci a výměnu 

informací mezi členskými státy a budovat důvěru a v zájmu dosažení 

vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii se 

zřizuje skupina pro spolupráci. 
Skupina pro spolupráci vykonává své úkoly na základě dvouletých 

pracovních programů, jak je uvedeno v odst. 3 druhém pododstavci. 

  Netransponováno – nerelevantní (povinnosti orgánů EU) NT   

Článek 11 odst. 2 Skupina pro spolupráci je tvořena zástupci členských států, Komise a 

agentury ENISA. 
Tam, kde je to vhodné, může skupina pro spolupráci přizvat ke spolupráci 

zástupce příslušných zúčastněných stran. 

  Netransponováno – nerelevantní (povinnosti orgánů EU) NT   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno             ST 32016L1148.doc            str. 53 z 136   

Celex: 32016L1148 Lhůta pro implementaci 9. 5. 2018  Úřední věstník                     L 194 2016 Gestor NÚKIB Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

Služby sekretariátu zajistí Komise. 
Článek 11 odst. 3 Skupina pro spolupráci má tyto úkoly: 

a) poskytuje strategické vedení pro činnosti sítě CSIRT zřízené podle 

článku 12; 
b) zajišťuje výměnu osvědčených postupů, pokud jde o výměnu informací 

souvisejících s hlášením incidentů podle čl. 14 odst. 3 a 5 a čl. 16 odst. 3 a 

6; 
c) zajišťuje výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy a ve 

spolupráci s agenturou ENISA napomáhá členským státům při budování 

kapacit v oblasti zajišťování bezpečnosti sítí a informačních systémů; 
d) jedná o schopnostech a připravenosti členských států a na dobrovolném 

základě hodnotí národní strategie pro bezpečnost sítí a informačních 

systémů a účinnost týmů CSIRT a identifikuje osvědčené postupy; 
e) zajišťuje výměnu informací a osvědčených postupů v oblasti zvyšování 

osvěty a odborné přípravy; 
f) zajišťuje výměnu informací a osvědčených postupů v oblasti výzkumu a 

vývoje, pokud jde o oblast bezpečnosti sítí a informačních systémů; 
g) v náležitých případech zajišťuje výměnu zkušeností v záležitostech 

týkajících se bezpečnosti sítí a informačních systémů s příslušnými orgány, 

subjekty, úřady a agenturami Unie; 
h) jedná o normách a specifikacích uvedených v článku 19 se zástupci 

příslušných evropských normalizačních organizací; 
i) shromažďuje informace o osvědčených postupech, pokud jde o rizika a 

incidenty; 
j) každoročně posuzuje souhrnné zprávy uvedené v čl. 10 odst. 3. druhém 

pododstavci; 
k) jedná o práci vykonané ve vztahu k cvičením, vzdělávacím programům a 

odborné přípravě v oblasti bezpečnosti sítí a informačních systémů, včetně 

práce prováděné agenturou ENISA; 
l) s pomocí agentury ENISA zajišťuje výměnu osvědčených postupů pro 

určování provozovatelů základních služeb členskými státy, a to rovněž ve 

vztahu k přeshraničním vazbám, souvisejících s riziky a incidenty; 
m) jedná o způsobech hlášení incidentů podle článků 14 a 16. 
Do dne 9. února 2018 a poté každé dva roky stanoví skupina pro spolupráci 

pracovní program zahrnující opatření, která mají být přijata pro účely plnění 

jejích cílů a úkolů a která odpovídají cílům této směrnice. 

  Netransponováno – nerelevantní (povinnosti orgánů EU) NT   

Článek 11 odst. 4 Pro účely přezkumu podle článku 23 vypracuje skupina pro spolupráci do 

dne 9. srpna 2018 a poté každých osmnáct měsíců zprávu, v níž posoudí 

zkušenosti získané při strategické spolupráci vyvíjené podle tohoto článku. 

  Netransponováno – nerelevantní (povinnost orgánů EU) NT   
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Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

Článek 11 odst. 5 Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví procesní pravidla nezbytná 

pro fungování skupiny pro spolupráci. Tyto prováděcí akty se přijímají 

přezkumným postupem podle čl. 22 odst. 2. 
Komise předloží výboru uvedenému v čl. 22 odst. 1 první návrh 

prováděcího aktu podle prvního pododstavce do 9. února 2017. 

  Netransponováno – nerelevantní (povinnost orgánů EU) NT   

Článek 12 
Síť CSIRT       

Článek 12 odst. 1 Zřizuje se síť vnitrostátních týmů CSIRT s cílem přispívat k budování 

důvěry mezi členskými státy a podpořit rychlou a účinnou operativní 

spolupráci. 

  Netransponováno – nerelevantní z hlediska transpozice. NT   

Článek 12 odst. 2 Síť CSIRT tvoří zástupci týmů CSIRT z členských států a týmu CERT-EU. 
Komise se účastní sítě CSIRT jako pozorovatel. Agentura ENISA zajistí 

služby sekretariátu a aktivně podporuje spolupráci mezi týmy CSIRT. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 17 odst. 2 

písm. i) 
Provozovatel národního CERT 
i) plní roli týmu CSIRT podle příslušného předpisu Evropské unie12), 
 

PT   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 17 odst. 2 

písm. k) 
k) spolupracuje s týmy CSIRT jiných členských států a 
Poznámka pod čarou č. 12 zní: Čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/1148. 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 20 písm. m) Vládní CERT jako součást Úřadu 
m) plní roli týmu CSIRT podle příslušného předpisu Evropské unie12) a 
Poznámka pod čarou č. 12 zní: Čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/1148. 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 20 písm. n) n) spolupracuje s týmy CSIRT jiných členských států.    

Článek 12 odst. 3 Síť CSIRT má tyto úkoly: 
a) zajišťuje výměnu informací o službách, činnostech a schopnostech pro 

spolupráci nabízených týmy CSIRT; 
b) na žádost zástupce týmu CSIRT z členského státu potenciálně 

zasaženého incidentem zajišťuje výměnu jiných než obchodně citlivých 

informací týkajících se takového incidentu a souvisejících rizik a jednání o 

nich; tým CSIRT z členského státu však může odmítnout účastnit se tohoto 

jednání, pokud by tím mohlo být ohroženo vyšetřování daného incidentu; 
c) zajišťuje výměnu a dobrovolné zpřístupnění jiných než důvěrných 

informací o jednotlivých incidentech; 
d) na žádost zástupce týmu CSIRT z některého členského státu jedná a 

pokud možno určuje koordinovanou reakci na incident, který byl zjištěn v 

oblasti spadající do pravomoci tohoto členského státu; 
e) poskytuje členským státům podporu při řešení přeshraničních incidentů 

na základě jejich dobrovolné vzájemné pomoci; 
f) projednává, hledá a vymezuje další formy operativní spolupráce, a to 

  Netransponováno – nerelevantní z hlediska transpozice NT   
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Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

mimo jiné ve vztahu: 
i) ke kategoriím rizik a incidentů, 
ii) k včasným varováním, 
iii) k vzájemné pomoci, 
iv) k zásadám a způsobům koordinace členských států při reakci na 

přeshraniční rizika a incidenty; 
g) informuje skupinu pro spolupráci o svých činnostech a o dalších formách 

operativní spolupráce projednávaných podle písmene f) a žádá v tomto 

ohledu odpovídající pokyny; 
h) jedná o poznatcích získaných ze cvičení týkajících se bezpečnosti sítí a 

informačních systémů, včetně cvičení pořádaných agenturou ENISA; 
i) na žádost jednotlivých týmů CSIRT jedná o jejich schopnostech a 

připravenosti; 
j) vydává pokyny s cílem usnadnit sbližování operativních postupů ve 

vztahu k uplatňování ustanovení tohoto článku o operativní spolupráci. 
Článek 12 odst. 4  Pro účely přezkumu podle článku 23 vypracuje síť CSIRT do 9. srpna 2018 

a poté každých osmnáct měsíců zprávu, v níž posoudí zkušenosti získané 

při operativní spolupráci vyvíjené podle tohoto článku a uvede závěry a 

doporučení. Tato zpráva bude rovněž předložena skupině pro spolupráci. 

  Netransponováno – nerelevantní z hlediska transpozice NT   

Článek 12 odst. 5 Síť CSIRT přijme svůj jednací řád.   Netransponováno – nerelevantní z hlediska transpozice NT   

Článek 13 
Mezinárodní spolupráce       

 Unie může v souladu s článkem 218 Smlouvy o fungování EU uzavírat 

mezinárodní dohody se třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi s 
cílem umožnit a upravit jejich účast na některých činnostech skupiny pro 

spolupráci. Takové dohody zohledňují nutnost zajistit patřičnou ochranu 

údajů. 

  Netransponováno – nerelevantní z hlediska transpozice NT   

Článek 14 
Bezpečnostní požadavky a hlášení incidentů       

Článek 14 odst. 1 Členské státy zajistí, aby jejich provozovatelé základních služeb přijali 

vhodná a přiměřená technická a organizační opatření k řízení 

bezpečnostních rizik, jimž čelí sítě a informační systémy, jež provozovatelé 

používají pro výkon své činnosti. S ohledem na nejnovější technický vývoj 

tato opatření musí zajišťovat úroveň bezpečnosti sítí a informačních 

systémů odpovídající existující míře rizika. 

181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 4 (1) Bezpečnostním opatřením se rozumí souhrn úkonů, jejichž cílem je 

zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech a dostupnosti 

a spolehlivosti služeb a sítí elektronických komunikací1 v 

kybernetickém prostoru. 
(2) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až f) jsou povinny zavést a 
provádět bezpečnostní opatření v rozsahu nezbytném pro zajištění 

kybernetické bezpečnosti informačního systému kritické informační 

infrastruktury, komunikačního systému kritické informační 

infrastruktury, informačního systému základní služby a významného 
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informačního systému a vést o nich bezpečnostní dokumentaci. 
(3) Poskytovatel digitální služby je povinen zavést a provádět vhodná a 

přiměřená bezpečnostní opatření pro sítě elektronických komunikací a 

informační systémy, které využívá v souvislosti se zajišťováním své 

služby, přičemž tato bezpečnostní opatření zohledňují zajištění 

bezpečnosti informací, zvládání kybernetických bezpečnostních 

incidentů, řízení kontinuity činností, monitorování, audit, testování a 

soulad s mezinárodními předpisy. 
(4) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm․ c) až f) jsou povinny zohlednit 

požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření při výběru dodavatele 

pro jejich informační nebo komunikační systém a tyto požadavky 

zahrnout do smlouvy, kterou s dodavatelem uzavřou. Zohlednění 
požadavků vyplývajících z bezpečnostních opatření podle věty první v 

míře nezbytné pro splnění povinností podle tohoto zákona nelze 

považovat za nezákonné omezení hospodářské soutěže nebo 

neodůvodněnou překážku hospodářské soutěži. 
(5) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až g), které jsou orgány 

veřejné moci, jsou povinny si ve smlouvě s poskytovatelem služeb 

cloud computingu zejména zajistit, že budou dodržována bezpečnostní 

pravidla pro poskytování služeb cloud computingu stanovená Úřadem, a 

že budou mít na základě své žádosti bez zbytečného odkladu k dispozici 

informace a data, která pro ně poskytovatel služeb cloud computingu 

uchovává včetně možnosti kontroly uchovávaných informací a dat v 

reálném čase. Dalšími nezbytnými náležitostmi smlouvy jsou 
a) zakotvení povinnosti poskytovatele služeb respektovat bezpečnostní 

politiku odběratele služeb, 
b) stanovení úrovně poskytovaných služeb, 
c) systém schvalování subdodavatelů služby cloud computingu, 
d) podmínky ukončení smluvního vztahu z pohledu bezpečnosti, 
e) řízení kontinuity činností v souvislosti s poskytovanou službou cloud 

computingu, 
f) určení vlastníka uchovávaných dat, 
g) dohoda o důvěrnosti smluvního vztahu, 
h) stanovení úrovně ochrany dat z pohledu důvěrnosti, dostupnosti a 

integrity, 
i) pravidla zákaznického auditu, 
j) stanovení povinnosti poskytovatele služeb informovat odběratele o 

kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním 

smlouvy. 
(6) Poskytovatel služby cloud computingu a orgány a osoby uvedené v § 
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3 písm. c) až g), které jsou orgány veřejné moci, si ve smlouvě dále 

dohodnou způsob a výši úhrady účelně vynaložených nákladů na 

zavedení bezpečnostních pravidel. 
(7) Zohlednění požadavků vyplývajících z bezpečnostních pravidel, 

bezpečnostních opatření a dalších podmínek sjednaných ve smlouvě 

podle odstavce 5, které jsou nezbytné pro splnění povinností podle 

tohoto zákona, nelze považovat za nezákonné omezení hospodářské 

soutěže nebo neodůvodněnou překážku hospodářské soutěži. 
  181/2014  § 5 (1) Bezpečnostními opatřeními jsou 

a) organizační opatření a 
b) technická opatření. 
(2) Organizačními opatřeními jsou 
 a) systém řízení bezpečnosti informací, 
 b) řízení rizik, 
 c) bezpečnostní politika, 
 d) organizační bezpečnost, 
 e) stanovení bezpečnostních požadavků pro dodavatele, 
 f) řízení aktiv, 
 g) bezpečnost lidských zdrojů, 
 h) řízení provozu a komunikací kritické informační infrastruktury nebo 

významného informačního systému, 
 i) řízení přístupu osob ke kritické informační infrastruktuře nebo k 

významnému informačnímu systému, 
 j) akvizice, vývoj a údržba kritické informační infrastruktury a 

významných informačních systémů, 
 k) zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a kybernetických 

bezpečnostních incidentů, 
 l) řízení kontinuity činností a 
 m) kontrola a audit kritické informační infrastruktury a významných 

informačních systémů. 
 (3) Technickými opatřeními jsou 
 a) fyzická bezpečnost, 
 b) nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí, 
 c) nástroj pro ověřování identity uživatelů, 
 d) nástroj pro řízení přístupových oprávnění, 
 e) nástroj pro ochranu před škodlivým kódem, 
 f) nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury 

a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů, 
 g) nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí, 
 h) nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních 
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událostí, 
 i) aplikační bezpečnost, 
 j) kryptografické prostředky, 
 k) nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací a 
 l) bezpečnost průmyslových a řídících systémů. 

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 6 písm. a)  Prováděcí právní předpis stanoví 
 a) obsah bezpečnostních opatření, 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 6 písm. b) Prováděcí právní předpis stanoví 
b) obsah a strukturu bezpečnostní dokumentace, 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 6 písm. c) Prováděcí právní předpis stanoví 
c) rozsah bezpečnostních opatření pro orgány a osoby uvedené v § 3 

písm. c) až f) a 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 28 odst. 2 

písm. a) 
(2) Úřad stanoví vyhláškou 
a) obsah a strukturu bezpečnostní dokumentace, obsah bezpečnostních 

opatření a rozsah bezpečnostních opatření podle § 6 písm. a) až c) a 

obsah a rozsah bezpečnostních pravidel podle § 6 písm. e), 

   

  82/2018 § 2 písm. i) i) řízením rizik činnost zahrnující hodnocení rizik, výběr a zavedení 

opatření ke zvládání rizik, sdílení informací o riziku a sledování a 

přezkoumání rizik, 

   

  82/2018  § 5 (1) Povinná osoba v rámci řízení rizik v návaznosti na § 4 
a) stanoví metodiku pro hodnocení rizik, včetně stanovení kritérií pro 

akceptovatelnost rizik, 
b) s ohledem na aktiva identifikuje relevantní hrozby a zranitelnosti; 

přitom zvažuje zejména kategorie hrozeb a zranitelností uvedených v 

příloze č. 3 k této vyhlášce, 
c) provádí hodnocení rizik v pravidelných intervalech podle odstavce 2 

a při významných změnách, 
d) při hodnocení rizik zohlední relevantní hrozby a zranitelnosti a 

posoudí možné dopady na aktiva; tato rizika hodnotí alespoň v rozsahu 

přílohy č. 2 k této vyhlášce, 
e) zpracuje zprávu o hodnocení rizik,  
f) zpracuje na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik 

prohlášení o aplikovatelnosti, které obsahuje přehled bezpečnostních 

opatření požadovaných touto vyhláškou, která 
  1. nebyla aplikována, včetně odůvodnění, 
  2. byla aplikována, včetně způsobu plnění, 
g) zpracuje a zavede plán zvládání rizik, který obsahuje cíle a přínosy 

bezpečnostních opatření pro zvládání jednotlivých rizik, určení osoby 
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zajišťující prosazování bezpečnostních opatření pro zvládání rizik, 

potřebné finanční, technické, lidské a informační zdroje, termín jejich 

zavedení, popis vazeb mezi riziky a příslušnými bezpečnostními 

opatřeními a způsob realizace bezpečnostních opatření, 
h) při hodnocení rizik a v plánu zvládání rizik zohlední 
  1. významné změny, 
  2. změny rozsahu systému řízení bezpečnosti informací, 
  3. opatření podle § 11 zákona a  
  4. kybernetické bezpečnostní incidenty, včetně dříve řešených, a 
i) v souladu s plánem zvládání rizik zavádí bezpečnostní opatření. 
(2) Povinná osoba uvedená v § 3 písm. c), d) a f) zákona provádí 

hodnocení rizik alespoň jednou ročně a povinná osoba uvedená v § 3 

písm. e) zákona alespoň jednou za tři roky. 
(3) Řízení rizik může být zajištěno i jinými způsoby, než jak je 

stanoveno v odstavci 1 písm. d), pokud povinná osoba zabezpečí, že 

použitá opatření zajistí stejnou nebo vyšší úroveň procesu řízení rizik. 
Článek 14 odst. 2 Členské státy zajistí, aby provozovatelé základních služeb přijali vhodná 

opatření k předcházení incidentům ovlivňujícím bezpečnost sítí a 

informačních systémů používaných pro poskytování těchto základních 

služeb a k minimalizaci jejich dopadu, aby byla zajištěna kontinuita těchto 

služeb. 

181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 4 (1) Bezpečnostním opatřením se rozumí souhrn úkonů, jejichž cílem je 

zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech a dostupnosti 

a spolehlivosti služeb a sítí elektronických komunikací1 v 

kybernetickém prostoru. 
(2) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až f) jsou povinny zavést a 

provádět bezpečnostní opatření v rozsahu nezbytném pro zajištění 

kybernetické bezpečnosti informačního systému kritické informační 

infrastruktury, komunikačního systému kritické informační 

infrastruktury, informačního systému základní služby a významného 

informačního systému a vést o nich bezpečnostní dokumentaci. 
(3) Poskytovatel digitální služby je povinen zavést a provádět vhodná a 

přiměřená bezpečnostní opatření pro sítě elektronických komunikací a 

informační systémy, které využívá v souvislosti se zajišťováním své 

služby, přičemž tato bezpečnostní opatření zohledňují zajištění 

bezpečnosti informací, zvládání kybernetických bezpečnostních 

incidentů, řízení kontinuity činností, monitorování, audit, testování a 

soulad s mezinárodními předpisy. 
(4) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm․ c) až f) jsou povinny zohlednit 

požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření při výběru dodavatele 

pro jejich informační nebo komunikační systém a tyto požadavky 

zahrnout do smlouvy, kterou s dodavatelem uzavřou. Zohlednění 

požadavků vyplývajících z bezpečnostních opatření podle věty první v 

míře nezbytné pro splnění povinností podle tohoto zákona nelze 

považovat za nezákonné omezení hospodářské soutěže nebo 
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neodůvodněnou překážku hospodářské soutěži. 
(5) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až g), které jsou orgány 

veřejné moci, jsou povinny si ve smlouvě s poskytovatelem služeb 

cloud computingu zejména zajistit, že budou dodržována bezpečnostní 

pravidla pro poskytování služeb cloud computingu stanovená Úřadem, a 

že budou mít na základě své žádosti bez zbytečného odkladu k dispozici 

informace a data, která pro ně poskytovatel služeb cloud computingu 

uchovává včetně možnosti kontroly uchovávaných informací a dat v 

reálném čase. Dalšími nezbytnými náležitostmi smlouvy jsou 
a) zakotvení povinnosti poskytovatele služeb respektovat bezpečnostní 

politiku odběratele služeb, 
b) stanovení úrovně poskytovaných služeb, 
c) systém schvalování subdodavatelů služby cloud computingu, 
d) podmínky ukončení smluvního vztahu z pohledu bezpečnosti, 
e) řízení kontinuity činností v souvislosti s poskytovanou službou cloud 

computingu, 
f) určení vlastníka uchovávaných dat, 
g) dohoda o důvěrnosti smluvního vztahu, 
h) stanovení úrovně ochrany dat z pohledu důvěrnosti, dostupnosti a 

integrity, 
i) pravidla zákaznického auditu, 
j) stanovení povinnosti poskytovatele služeb informovat odběratele o 

kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním 

smlouvy. 
(6) Poskytovatel služby cloud computingu a orgány a osoby uvedené v § 

3 písm. c) až g), které jsou orgány veřejné moci, si ve smlouvě dále 

dohodnou způsob a výši úhrady účelně vynaložených nákladů na 

zavedení bezpečnostních pravidel. 
(7) Zohlednění požadavků vyplývajících z bezpečnostních pravidel, 

bezpečnostních opatření a dalších podmínek sjednaných ve smlouvě 

podle odstavce 5, které jsou nezbytné pro splnění povinností podle 

tohoto zákona, nelze považovat za nezákonné omezení hospodářské 

soutěže nebo neodůvodněnou překážku hospodářské soutěži. 
  181/2014  § 5 (1) Bezpečnostními opatřeními jsou 

a) organizační opatření a 
b) technická opatření. 
(2) Organizačními opatřeními jsou 
 a) systém řízení bezpečnosti informací, 
 b) řízení rizik, 
 c) bezpečnostní politika, 
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 d) organizační bezpečnost, 
 e) stanovení bezpečnostních požadavků pro dodavatele, 
 f) řízení aktiv, 
 g) bezpečnost lidských zdrojů, 
 h) řízení provozu a komunikací kritické informační infrastruktury nebo 

významného informačního systému, 
 i) řízení přístupu osob ke kritické informační infrastruktuře nebo k 

významnému informačnímu systému, 
 j) akvizice, vývoj a údržba kritické informační infrastruktury a 

významných informačních systémů, 
 k) zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a kybernetických 

bezpečnostních incidentů, 
 l) řízení kontinuity činností a 
 m) kontrola a audit kritické informační infrastruktury a významných 

informačních systémů. 
 (3) Technickými opatřeními jsou 
 a) fyzická bezpečnost, 
 b) nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí, 
 c) nástroj pro ověřování identity uživatelů, 
 d) nástroj pro řízení přístupových oprávnění, 
 e) nástroj pro ochranu před škodlivým kódem, 
 f) nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury 

a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů, 
 g) nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí, 
 h) nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních 
událostí, 
 i) aplikační bezpečnost, 
 j) kryptografické prostředky, 
 k) nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací a 
 l) bezpečnost průmyslových a řídících systémů. 

  181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 6 písm. a)  Prováděcí právní předpis stanoví  
a) obsah bezpečnostních opatření, 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 6 písm. b) Prováděcí právní předpis stanoví  
b) obsah a strukturu bezpečnostní dokumentace, 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 6 písm. c) Prováděcí právní předpis stanoví 
c) rozsah bezpečnostních opatření pro orgány a osoby uvedené v § 3 

písm. c) až f) a 
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  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 7 odst. 3 (3) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. b) až f) jsou povinny detekovat 

kybernetické bezpečnostní události v jejich významné síti, informačním 
systému kritické informační infrastruktury, komunikačním systému 

kritické informační infrastruktury, informačním systému základní 

služby nebo významném informačním systému.  

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 28 odst. 2 

písm. a) 
(2) Úřad stanoví vyhláškou 
a) obsah a strukturu bezpečnostní dokumentace, obsah bezpečnostních 

opatření a rozsah bezpečnostních opatření podle § 6 písm. a) až c) a 

obsah a rozsah bezpečnostních pravidel podle § 6 písm. e),  

   

  82/2018 § 3 Povinná osoba v rámci systému řízení bezpečnosti informací 
a) stanoví s ohledem na požadavky dotčených stran a organizační 

bezpečnost rozsah systému řízení bezpečnosti informací, ve kterém určí 

organizační části a aktiva, jichž se systém řízení bezpečnosti informací 

týká, 
b) stanoví cíle systému řízení bezpečnosti informací, 
c) pro stanovený rozsah systému řízení bezpečnosti informací na 

základě cílů systému řízení bezpečnosti informací, bezpečnostních 

potřeb a hodnocení rizik zavede přiměřená bezpečnostní opatření, 
d) řídí rizika podle § 5, 
e) vytvoří a schválí bezpečnostní politiku v oblasti systému řízení 

bezpečnosti informací, která obsahuje hlavní zásady, cíle, bezpečnostní 

potřeby, práva a povinnosti ve vztahu k řízení bezpečnosti informací, a 

na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik stanoví 

bezpečnostní politiku v dalších oblastech podle § 30 a zavede přiměřená 

bezpečnostní opatření, 
f) zajistí provedení auditu kybernetické bezpečnosti u informačního a 

komunikačního systému (dále jen „audit kybernetické bezpečnosti“) 

podle § 16, 
g) zajistí pravidelné vyhodnocování účinnosti systému řízení 

bezpečnosti informací, které obsahuje hodnocení stavu systému řízení 

bezpečnosti informací včetně revize hodnocení rizik, posouzení 

výsledků provedených auditů kybernetické bezpečnosti a dopadů 

kybernetických bezpečnostních incidentů na systém řízení bezpečnosti 

informací, 
h) průběžně identifikuje a následně podle § 11 řídí významné změny, 

které patří do rozsahu systému řízení bezpečnosti informací, 
i) aktualizuje systém řízení bezpečnosti informací a příslušnou 

dokumentaci na základě zjištění auditů kybernetické bezpečnosti, 

výsledků vyhodnocení účinnosti systému řízení bezpečnosti informací a 

v souvislosti s prováděnými významnými změnami a 
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j) řídí provoz a zdroje systému řízení bezpečnosti informací a 

zaznamenává činnosti spojené se systémem řízení bezpečnosti informací 

a řízením rizik. 
  82/2018 § 4 (1) Povinná osoba v rámci řízení aktiv 

a) stanoví metodiku pro identifikaci aktiv, 
b) stanoví metodiku pro hodnocení aktiv alespoň v rozsahu uvedeném v 

příloze č. 1 k této vyhlášce, 
c) identifikuje a eviduje aktiva, 
d) určí a eviduje garanty aktiv, 
e) hodnotí a eviduje primární aktiva z hlediska důvěrnosti, integrity a 

dostupnosti a zařadí je do jednotlivých úrovní podle písmene b), 
f) určí a eviduje vazby mezi primárními a podpůrnými aktivy a hodnotí 

důsledky závislostí mezi primárními a podpůrnými aktivy, 
g) hodnotí podpůrná aktiva a zohledňuje přitom zejména vzájemné 

závislosti podle písmene f), 
h) na základě hodnocení aktiv stanovuje a zavádí pravidla ochrany, 

nutná pro zabezpečení jednotlivých úrovní aktiv, 
i) stanoví přípustné způsoby používání aktiv a pravidla pro manipulaci s 

aktivy s ohledem na úroveň aktiv, včetně pravidel pro bezpečné 

elektronické sdílení a fyzické přenášení aktiv, a 
j) určí způsob likvidace dat, provozních údajů, informací a jejich kopií 

nebo likvidaci technických nosičů dat s ohledem na úroveň aktiv v 

souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce. 
(2) Při hodnocení důležitosti primárních aktiv je třeba posoudit alespoň 
a) rozsah a důležitost osobních údajů, zvláštních kategorií osobních 

údajů nebo obchodního tajemství, 
b) rozsah dotčených právních povinností nebo jiných závazků, 
c) rozsah narušení vnitřních řídicích a kontrolních činností, 
d) poškození veřejných, obchodních nebo ekonomických zájmů a 

možné finanční ztráty, 
e) dopady na poskytování důležitých služeb, 
f) rozsah narušení běžných činností, 
g) dopady na zachování dobrého jména nebo ochranu dobré pověsti, 
h) dopady na bezpečnost a zdraví osob, 
i) dopady na mezinárodní vztahy a 
j) dopady na uživatele informačního a komunikačního systému. 

   

  82/2018 § 5 (1) Povinná osoba v rámci řízení rizik v návaznosti na § 4 
a) stanoví metodiku pro hodnocení rizik, včetně stanovení kritérií pro 

akceptovatelnost rizik, 
b) s ohledem na aktiva identifikuje relevantní hrozby a zranitelnosti; 
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přitom zvažuje zejména kategorie hrozeb a zranitelností uvedených v 

příloze č. 3 k této vyhlášce, 
c) provádí hodnocení rizik v pravidelných intervalech podle odstavce 2 

a při významných změnách, 
d) při hodnocení rizik zohlední relevantní hrozby a zranitelnosti a 

posoudí možné dopady na aktiva; tato rizika hodnotí alespoň v rozsahu 

přílohy č. 2 k této vyhlášce, 
e) zpracuje zprávu o hodnocení rizik,  
f) zpracuje na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik 

prohlášení o aplikovatelnosti, které obsahuje přehled bezpečnostních 

opatření požadovaných touto vyhláškou, která 
  1. nebyla aplikována, včetně odůvodnění, 
  2. byla aplikována, včetně způsobu plnění, 
g) zpracuje a zavede plán zvládání rizik, který obsahuje cíle a přínosy 

bezpečnostních opatření pro zvládání jednotlivých rizik, určení osoby 

zajišťující prosazování bezpečnostních opatření pro zvládání rizik, 

potřebné finanční, technické, lidské a informační zdroje, termín jejich 

zavedení, popis vazeb mezi riziky a příslušnými bezpečnostními 

opatřeními a způsob realizace bezpečnostních opatření, 
h) při hodnocení rizik a v plánu zvládání rizik zohlední 
  1. významné změny, 
  2. změny rozsahu systému řízení bezpečnosti informací, 
  3. opatření podle § 11 zákona a  
  4. kybernetické bezpečnostní incidenty, včetně dříve řešených, a 
i) v souladu s plánem zvládání rizik zavádí bezpečnostní opatření. 
(2) Povinná osoba uvedená v § 3 písm. c), d) a f) zákona provádí 

hodnocení rizik alespoň jednou ročně a povinná osoba uvedená v § 3 

písm. e) zákona alespoň jednou za tři roky. 
(3) Řízení rizik může být zajištěno i jinými způsoby, než jak je 

stanoveno v odstavci 1 písm. d), pokud povinná osoba zabezpečí, že 

použitá opatření zajistí stejnou nebo vyšší úroveň procesu řízení rizik. 
  82/2018 § 6 (1) Povinná osoba s ohledem na systém řízení bezpečnosti informací 

a) zajistí stanovení bezpečnostní politiky a cílů systému řízení 

bezpečnosti informací podle § 3 slučitelných se strategickým 

směřováním povinné osoby, 
b) zajistí integraci systému řízení bezpečnosti informací do procesů 

povinné osoby, 
c) zajistí dostupnost zdrojů potřebných pro systém řízení bezpečnosti 

informací, 
d) informuje zaměstnance o významu systému řízení bezpečnosti 
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informací a významu dosažení shody s jeho požadavky se všemi 

dotčenými stranami, 
e) zajistí podporu k dosažení zamýšlených výstupů systému řízení 

bezpečnosti informací, 
f) vede zaměstnance k rozvíjení efektivity systému řízení bezpečnosti 

informací a podporuje je při tomto rozvíjení, 
g) prosazuje neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti informací, 
h) podporuje osoby zastávající bezpečnostní role při prosazování 

kybernetické bezpečnosti v oblastech jejich odpovědnosti, 
i) zajistí stanovení pravidel pro určení administrátorů a osob, které 

budou zastávat bezpečnostní role, 
j) zajistí, aby byla zachována mlčenlivost administrátorů a osob 

zastávajících bezpečnostní role, 
k) pro osoby zastávající bezpečnostní role zajistí příslušné pravomoci a 

zdroje včetně rozpočtových prostředků k naplňování jejich rolí a plnění 

souvisejících úkolů a 
l) zajistí  testování plánů kontinuity činností, obnovy a procesů 

spojených se zvládáním kybernetických bezpečnostních incidentů. 
(2) Povinná osoba v rámci systému řízení bezpečnosti informací určí 

složení výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti a bezpečnostní role a 

jejich práva a povinnosti související se systémem řízení bezpečnosti 

informací. 
(3) Povinná osoba uvedená v § 3 písm. c), d) a f) zákona určí osobu, 

která bude zastávat bezpečnostní roli 
a) manažera kybernetické bezpečnosti, 
b) architekta kybernetické bezpečnosti, 
c) garanta aktiva a 
d) auditora kybernetické bezpečnosti. 
(4) Povinná osoba uvedená v § 3 písm. e) zákona určí role manažera 

kybernetické bezpečnosti a garanta aktiva. Ostatní bezpečnostní role 

podle odstavce 3 určí přiměřeně vzhledem k rozsahu a potřebám 

systému řízení bezpečnosti informací. 
(5) Povinná osoba uvedená v § 3 písm. c), d) a f) zákona zajistí 

zastupitelnost bezpečnostních rolí uvedených v odstavci 3 písm. a) a b). 
(6) Povinná osoba uvedená v § 3 písm. e) zákona zajistí zastupitelnost 

bezpečnostní role manažera kybernetické bezpečnosti. 
(7) Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti je tvořen osobami s 

příslušnými pravomocemi a odbornou způsobilostí pro celkové řízení a 

rozvoj systému řízení bezpečnosti informací a osobami významně se 

podílejícími na řízení a koordinaci činností spojených s kybernetickou 
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bezpečností, jehož členem musí být alespoň jeden zástupce vrcholového 

vedení nebo jím pověřená osoba a manažer kybernetické bezpečnosti. 

Povinná osoba u výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti přihlédne k 

doporučením uvedeným v příloze č. 6 k této vyhlášce. 
  82/2018 § 7 (1) Manažer kybernetické bezpečnosti 

a) je bezpečnostní role odpovědná za systém řízení bezpečnosti 

informací, přičemž výkonem této role může být pověřena osoba, která je 

pro tuto činnost vyškolena a prokáže odbornou způsobilost praxí s 

řízením kybernetické bezpečnosti nebo s řízením bezpečnosti informací  
  1. po dobu nejméně tří let, nebo  
  2. po dobu jednoho roku, pokud absolvovala studium na vysoké škole, 
b) odpovídá za pravidelné informování vrcholového vedení o 
 1. činnostech vyplývajících z rozsahu jeho odpovědnosti a 
 2. stavu systému řízení bezpečnosti informací a 
c) nesmí být pověřen výkonem rolí odpovědných za provoz 

informačního a komunikačního systému. 
(2) Architekt kybernetické bezpečnosti je bezpečnostní role odpovědná 

za zajištění návrhu implementace bezpečnostních opatření tak, aby byla 

zajištěna bezpečná architektura informačního a komunikačního systému, 

přičemž výkonem této role může být pověřena osoba, která je pro tuto 

činnost vyškolena a prokáže odbornou způsobilost praxí s navrhováním 

implementace bezpečnostních opatření a zajišťováním architektury 

bezpečnosti  
a) po dobu nejméně tří let, nebo 
b) po dobu jednoho roku, pokud absolvovala studium na vysoké škole. 
(3) Garant aktiva je bezpečnostní role odpovědná za zajištění rozvoje, 

použití a bezpečnost aktiva. 
(4) Auditor kybernetické bezpečnosti  
a) je bezpečnostní role odpovědná za provádění auditu kybernetické 

bezpečnosti, přičemž výkonem této role může být pověřena osoba, která 

je pro tuto činnost vyškolena a prokáže odbornou způsobilost praxí s 

prováděním auditů kybernetické bezpečnosti nebo auditů systému řízení 

bezpečnosti informací  
  1. po dobu nejméně tří let, nebo  
  2. po dobu jednoho roku, pokud absolvovala studium na vysoké škole, 
b) zaručuje, že provedení auditu kybernetické bezpečnosti je nestranné a  
c) nesmí být pověřen výkonem jiných bezpečnostních rolí. 
(5) Povinná osoba při určování osob zastávajících bezpečnostní role 

přihlédne k doporučením  uvedeným v příloze č. 6 k této vyhlášce. 
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  82/2018 § 8 (1) Povinná osoba  
a) stanoví pravidla pro dodavatele, která zohledňují požadavky systému 

řízení bezpečnosti informací, 
b) vede evidenci svých významných dodavatelů, 
c) prokazatelně písemně informuje své významné dodavatele o jejich 

evidenci podle písmene b), 
d) seznamuje své dodavatele s pravidly podle písmene a) a vyžaduje 

plnění těchto pravidel, 
e) řídí rizika spojená s dodavateli, 
f) v souvislosti s řízením rizik spojených s významnými dodavateli 

zajistí, aby smlouvy uzavírané s významnými dodavateli obsahovaly 

relevantní oblasti uvedené v příloze č. 7 k této vyhlášce, a 
g) pravidelně přezkoumává plnění smluv s významnými dodavateli z 

hlediska systému řízení bezpečnosti informací. 
(2) Povinná osoba u významných dodavatelů dále 
a) v rámci výběrového řízení a před uzavřením smlouvy provádí 

hodnocení rizik souvisejících s plněním předmětu výběrového řízení 

přiměřeně podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, 
b) v rámci uzavíraných smluvních vztahů stanoví způsoby a úrovně 

realizace bezpečnostních opatření a určí obsah vzájemné smluvní 

odpovědnosti za zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření, 
c) provádí pravidelné hodnocení rizik a pravidelnou kontrolu 

zavedených bezpečnostních opatření u poskytovaných plnění pomocí 

vlastních zdrojů nebo pomocí třetí strany a 
d) v reakci na rizika a zjištěné nedostatky zajistí jejich řešení. 
(3) Náležitosti prokazatelného informování podle odstavce 1 písm. c) 

jsou 
a) identifikace správce nebo provozovatele, 
b) identifikace informačního a komunikačního systému, 
c) identifikace významného dodavatele, 
d) vyrozumění o skutečnosti, že dodavatel je pro správce významným 

dodavatelem, a popřípadě také o tom, že významný dodavatel je 

zároveň provozovatelem, a 
e) obsah pravidel podle odstavce 1 písm. a). 
(4) Povinná osoba uvedená v § 3 písm. c) až f) zákona, která je 

provozovatelem a byla prokazatelně informována podle odstavce 1 

písm. c), hlásí kontaktní údaje formou uvedenou v § 34. 

   

  82/2018 § 9 (1) Povinná osoba v rámci řízení bezpečnosti lidských zdrojů 
a) s ohledem na stav a potřeby systému řízení bezpečnosti informací 

stanoví plán rozvoje bezpečnostního povědomí, jehož cílem je zajistit 
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odpovídající vzdělávání a zlepšování bezpečnostního povědomí a který 

obsahuje formu, obsah a rozsah 
  1. poučení uživatelů, administrátorů, osob zastávajících bezpečnostní 

role a dodavatelů o jejich povinnostech a o bezpečnostní politice a 
  2. potřebných teoretických i praktických školení uživatelů, 

administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role, 
b) určí osoby odpovědné za realizaci jednotlivých činností, které jsou v 

plánu uvedeny, 
c) v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí zajistí poučení 

uživatelů, administrátorů, osob zastávajících bezpečnostní role a 

dodavatelů o jejich povinnostech a o bezpečnostní politice formou 

vstupních a pravidelných školení, 
d) pro osoby zastávající bezpečnostní role v souladu s plánem rozvoje 

bezpečnostního povědomí zajistí pravidelná odborná školení, přičemž 

vychází z aktuálních potřeb povinné osoby v oblasti kybernetické 

bezpečnosti, 
e) v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí zajistí 

pravidelné školení a ověřování bezpečnostního povědomí zaměstnanců 

v souladu s jejich pracovní náplní, 
f) zajistí kontrolu dodržování bezpečnostní politiky ze strany uživatelů, 

administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role, 
g) v případě ukončení smluvního vztahu s administrátory a osobami 

zastávajícími bezpečnostní role zajistí předání odpovědností, 
h) hodnotí účinnost plánu rozvoje bezpečnostního povědomí, 

provedených školení a dalších činností spojených se zlepšováním 

bezpečnostního povědomí a 
i) určí pravidla a postupy pro řešení případů porušení stanovených 

bezpečnostních pravidel ze strany uživatelů, administrátorů a osob 

zastávajících bezpečnostní role. 
(2) Povinná osoba vede o školení podle odstavce 1 přehledy, které 

obsahují předmět školení a seznam osob, které školení absolvovaly. 
  82/2018 § 10 (1) Povinná osoba v rámci řízení provozu a komunikací zajišťuje 

bezpečný provoz informačního a komunikačního systému a stanoví 

provozní pravidla a postupy, které obsahují zejména 
a) práva a povinnosti administrátorů, uživatelů a osob zastávajících 

bezpečnostní role, 
b) postupy pro spuštění a ukončení chodu systému, pro restart nebo 

obnovení chodu systému po selhání a pro ošetření chybových stavů 

nebo mimořádných jevů, 
c) postupy pro sledování kybernetických bezpečnostních událostí a 
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opatření pro ochranu přístupu k záznamům o těchto událostech, 
d) pravidla a postupy pro ochranu před škodlivým kódem, 
e) řízení technických zranitelností, 
f) spojení na kontaktní osoby, které jsou pověřeny výkonem systémové 

a technické podpory, 
g) postupy řízení a schvalování provozních změn, 
h) postupy pro sledování, plánování a řízení kapacity lidských a 

technických zdrojů, 
i) pravidla a postupy pro ochranu informací a dat v průběhu celého 

životního cyklu,  
j) pravidla a postupy pro instalaci technických aktiv, 
k) provádění pravidelného zálohování a kontroly použitelnosti 

provedených záloh a 
l) pravidla a postupy pro zajištění bezpečnosti síťových služeb. 
(2) Povinná osoba v rámci řízení provozu a komunikací dodržuje 

pravidla a postupy stanovené podle odstavce 1 a tato pravidla a postupy 
aktualizuje v souvislosti s prováděnými nebo plánovanými změnami. 
(3) Povinná osoba zajistí oddělení vývojového, testovacího a 

provozního prostředí. 
  82/2018 § 11 (1) Povinná osoba v rámci řízení změn u informačního a komunikačního 

systému 
a) přezkoumává možné dopady změn a  
b) určuje významné změny.  
(2) Povinná osoba u významných změn 
a) dokumentuje jejich řízení,  
b) provádí analýzu rizik, 
c) přijímá opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů 

spojených s významnými změnami, 
d) aktualizuje bezpečnostní politiku a bezpečnostní dokumentaci, 
e) zajistí jejich testování a 
f) zajistí možnost navrácení do původního stavu. 
(3) Povinná osoba uvedená v § 3 písm. c), d) a f) zákona na základě 

výsledků analýzy rizik podle odstavce 2 písm. b) rozhoduje o provedení 

penetračního testování nebo testování zranitelností; pokud rozhodne o 

provedení penetračního testování nebo testování zranitelností, postupuje 

podle § 25 odst. 1 a reaguje na zjištěné nedostatky. 
(4) Povinná osoba uvedená v § 3 písm. e) zákona se řídí požadavky 

podle odstavce 3 přiměřeně. 

   

  82/2018 § 12 (1) Povinná osoba na základě provozních a bezpečnostních potřeb řídí 

přístup k informačnímu a komunikačnímu systému a přijímá opatření, 
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která slouží k zajištění ochrany údajů, které jsou používány pro 

přihlášení podle § 19 a 20, a která brání ve zneužití těchto údajů 

neoprávněnou osobou. 
(2) Povinná osoba dále v rámci řízení přístupu k informačnímu a 

komunikačnímu systému 
a) řídí přístup na základě skupin a rolí, 
b) přidělí každému uživateli a administrátorovi přistupujícímu k 

informačnímu a komunikačnímu systému přístupová práva a oprávnění 

a jedinečný identifikátor, 
c) řídí identifikátory, přístupová práva a oprávnění aplikací a 

technických účtů, 
d) zavádí bezpečnostní opatření pro řízení přístupu zařízení k 

prostředkům informačního a komunikačního systému, 
e) zavádí bezpečnostní opatření potřebná pro bezpečné používání 

mobilních zařízení a jiných technických zařízení, popřípadě i 

bezpečnostní opatření spojená s využitím technických zařízení, která 

povinná osoba nemá ve své správě, 
f) omezí přidělování privilegovaných oprávnění na úroveň nezbytně 

nutnou k výkonu náplně práce, 
g) omezí a kontroluje používání programových prostředků, které mohou 

být schopné překonat systémové nebo aplikační kontroly, 
h) přiděluje a odebírá přístupová oprávnění v souladu s politikou řízení 

přístupu, 
i) provádí pravidelné přezkoumání nastavení veškerých přístupových 

oprávnění včetně rozdělení do přístupových skupin a rolí, 
j) využívá nástroj pro správu a ověřování identity podle § 19 a nástroj 

pro řízení přístupových oprávnění podle § 20, 
k) prosazuje, aby uživatelé při používání privátních autentizačních 

informací dodržovali stanovené postupy, 
l) zajistí odebrání nebo změnu přístupových oprávnění při změně pozice 
nebo zařazení uživatelů, administrátorů nebo osob zastávajících 

bezpečnostní role, 
m) zajistí odebrání nebo změnu přístupových oprávnění při ukončení 

nebo změně smluvního vztahu a 
n) dokumentuje přidělování a odebírání přístupových oprávnění. 

  82/2018 § 13 Povinná osoba v souvislosti s plánovanou akvizicí, vývojem a údržbou 

informačního a komunikačního systému 
a) řídí rizika podle § 5, 
b) řídí významné změny podle § 11, 
c) stanoví bezpečnostní požadavky, 
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d) zahrne bezpečnostní požadavky do projektu akvizice, vývoje a 

údržby, 
e) zajistí bezpečnost vývojového a testovacího prostředí a zajistí 

ochranu používaných testovacích dat, 
f) provádí bezpečnostní testování významných změn před jejich 

zavedením do provozu a 
g) plní požadavek podle § 19 odst. 3, je-li cílem provedení akvizice 

nebo vývoje nástroj pro správu a ověřování identity. 
  82/2018 § 14 (1) Povinná osoba v rámci zvládání kybernetických bezpečnostních 

událostí a incidentů 
a) zavede proces detekce a vyhodnocování kybernetických 

bezpečnostních událostí a zvládání kybernetických bezpečnostních 

incidentů, 
b) přidělí odpovědnosti a stanoví postupy pro  
1. detekci a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a 

incidentů a  
2. koordinaci a zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů, 
c) definuje a aplikuje postupy pro identifikaci, sběr, získání a uchování 

věrohodných podkladů potřebných pro analýzu kybernetického 

bezpečnostního incidentu, 
d) zajistí detekci kybernetických bezpečnostních událostí, 
e) při detekci kybernetických bezpečnostních událostí se dále řídí § 22 a 

23, 
f) zajistí, že uživatelé, administrátoři, osoby zastávající bezpečnostní 

role, další zaměstnanci a dodavatelé budou oznamovat neobvyklé 

chování informačního a komunikačního systému a podezření na 

jakékoliv zranitelnosti, 
g) zajistí posuzování kybernetických bezpečnostních událostí, při 

kterém musí být rozhodnuto, zda mají být klasifikovány jako 

kybernetické bezpečnostní incidenty podle § 31, 
h) zajistí zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů podle 

stanovených postupů, 
i) přijímá opatření pro odvrácení a zmírnění dopadu kybernetického 

bezpečnostního incidentu, 
j) hlásí kybernetické bezpečnostní incidenty podle § 32, 
k) vede záznamy o kybernetických bezpečnostních incidentech a o 

jejich zvládání, 
l) prošetří a určí příčiny kybernetického bezpečnostního incidentu a 
m) vyhodnotí účinnost řešení kybernetického bezpečnostního incidentu 

a na základě vyhodnocení stanoví nutná bezpečnostní opatření, 
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popřípadě aktualizuje stávající bezpečnostní opatření k zamezení 

opakování řešeného kybernetického bezpečnostního incidentu.  
(2) Povinná osoba uvedená v § 3 písm. c), d) a f) zákona dále při detekci 

kybernetických bezpečnostních událostí používá nástroj podle § 24. 
  82/2018 § 15 Povinná osoba v rámci řízení kontinuity činností  

a) stanoví práva a povinnosti administrátorů a osob zastávajících 

bezpečnostní role, 
b) pomocí hodnocení rizik a analýzy dopadů vyhodnotí a dokumentuje 

možné dopady kybernetických bezpečnostních incidentů a posoudí 

možná rizika související s ohrožením kontinuity činností, 
c) na základě výstupů hodnocení rizik a analýzy dopadů podle písmene 

b) stanoví cíle řízení kontinuity činností formou určení 
  1. minimální úrovně poskytovaných služeb, která je přijatelná pro 

užívání, provoz a správu informačního a komunikačního systému, 
  2. doby obnovení chodu, během které bude po kybernetickém 

bezpečnostním incidentu obnovena minimální úroveň poskytovaných 

služeb informačního a komunikačního systému, a 
  3. bodu obnovení dat jako časové období, za které musí být zpětně 

obnovena data po kybernetickém bezpečnostním incidentu nebo po 

selhání, 
d) stanoví politiku řízení kontinuity činností, která obsahuje naplnění 

cílů podle písmene c), 
e) vypracuje, aktualizuje a pravidelně testuje plány kontinuity činností a 

havarijní plány související s provozováním informačního a 

komunikačního systému a souvisejících služeb a 
f) realizuje opatření pro zvýšení odolnosti informačního a 

komunikačního systému vůči kybernetickým bezpečnostním incidentům 

a omezením dostupnosti a vychází při tom z požadavků podle § 27. 

   

  82/2018 § 16 (1) Povinná osoba v rámci auditu kybernetické bezpečnosti 
a) provádí a dokumentuje audit dodržování bezpečnostní politiky, 

včetně přezkoumání technické shody, a výsledky auditu zohlední v 

plánu rozvoje bezpečnostního povědomí a plánu zvládání rizik a 
b) posuzuje soulad bezpečnostních opatření s nejlepší praxí, právními 

předpisy, vnitřními předpisy, jinými předpisy a smluvními závazky 

vztahujícími se k informačnímu a komunikačnímu systému a určí 

případná nápravná opatření pro zajištění souladu. 
(2) Audit podle odstavce 1 je prováděn  
a) při významných změnách, v rámci jejich rozsahu, 
b) v pravidelných intervalech alespoň po 3 letech v případě povinné 

osoby uvedené v § 3 písm. e) zákona a  
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c) v pravidelných intervalech alespoň po 2 letech v případě povinné 

osoby neuvedené v písmeni b). 
(3) Není-li v odůvodněných případech možné provést audit v 

intervalech podle odstavce 2 písm. b) a c) v celém rozsahu, je možné 

audit provádět průběžně po systematických celcích. V takovém případě 

je nutno audit v celém rozsahu provést nejpozději do 5 let. 
(4) Audit kybernetické bezpečnosti musí být prováděn osobou 

vyhovující podmínkám stanoveným v § 7 odst. 4, která nezávisle 
hodnotí správnost a účinnost zavedených bezpečnostních opatření. 
(5) Povinná osoba, která je současně provozovatelem, předkládá 

výsledky auditu kybernetické bezpečnosti správci daného informačního 

a komunikačního systému. 
  82/2018 § 17 Povinná osoba v rámci fyzické bezpečnosti 

a) předchází poškození, krádeži nebo zneužití aktiv nebo přerušení 

poskytování služeb informačního a komunikačního systému, 
b) stanoví fyzický bezpečnostní perimetr ohraničující oblast, ve které 

jsou uchovávány a zpracovávány informace a umístěna technická aktiva 

informačního a komunikačního systému, a 
c) u fyzického bezpečnostního perimetru stanoveného podle písmene b) 

přijme nezbytná opatření a uplatňuje prostředky fyzické bezpečnosti  
  1. k zamezení neoprávněnému vstupu, 
  2. k zamezení poškození a neoprávněným zásahům a 
  3. pro zajištění ochrany na úrovni objektů a v rámci objektů. 

   

  82/2018 § 18 Povinná osoba pro ochranu bezpečnosti komunikační sítě zahrnuté v 

rozsahu podle § 3 písm. c) 
a) zajistí segmentaci komunikační sítě, 
b) zajistí řízení komunikace v rámci komunikační sítě a perimetru 

komunikační sítě, 
c) pomocí kryptografie zajistí důvěrnost a integritu dat při vzdáleném 

přístupu, vzdálené správě nebo při přístupu do komunikační sítě pomocí 

bezdrátových technologií, 
d) aktivně blokuje nežádoucí komunikaci a 
e) pro zajištění segmentace sítě a pro řízení komunikace mezi jejími 

segmenty využívá nástroj, který zajistí ochranu integrity komunikační 

sítě. 

   

  82/2018 § 19 (1) Povinná osoba používá nástroj pro správu a ověření identity 

uživatelů, administrátorů a aplikací informačního a komunikačního 

systému. 
(2) Nástroj pro správu a ověření identity uživatelů, administrátorů a 

aplikací zajišťuje 
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a) ověření identity před zahájením aktivit v informačním a 

komunikačním systému, 
b) řízení počtu možných neúspěšných pokusů o přihlášení, 
c) odolnost uložených nebo přenášených autentizačních údajů proti 

neoprávněnému odcizení a zneužití,  
d) ukládání autentizačních údajů ve formě odolné proti offline útokům, 
e) opětovné ověření identity po určené době nečinnosti, 
f) dodržení důvěrnosti autentizačních údajů při obnově přístupu a 
g) centralizovanou správu identit. 
(3) Povinná osoba pro ověření identity uživatelů, administrátorů a 

aplikací využívá autentizační mechanizmus, který není založený pouze 

na použití identifikátoru účtu a hesla, nýbrž na vícefaktorové autentizaci 

s nejméně dvěma různými typy faktorů. 
(4) Do doby splnění požadavku podle odstavce 3 musí nástroj pro 

ověření identity uživatelů, administrátorů a aplikací, používat 
autentizaci pomocí kryptografických klíčů a zaručit obdobnou úroveň 

bezpečnosti. 
(5) Do doby splnění požadavků podle odstavců 3 nebo 4 musí nástroj 

pro ověření identity uživatelů, administrátorů a aplikací, který používá k 

autentizaci identifikátor účtu a heslo, vynucovat pravidla 
a) délky hesla alespoň 
  1. 12 znaků u uživatelů a 
  2. 17 znaků u administrátorů a aplikací, 
b) umožňující zadat heslo o délce alespoň 64 znaků, 
c) neomezující použití malých a velkých písmen, číslic a speciálních 

znaků,  
d) umožňující uživatelům změnu hesla, přičemž období mezi dvěma 

změnami hesla nesmí být kratší než 30 minut, 
e) neumožňující uživatelům a administrátorům 
  1. zvolit si nejčastěji používaná hesla,  
  2. tvořit hesla na základě mnohonásobně opakujících se znaků, 
přihlašovacího jména, e-mailu, názvu systému nebo obdobným 

způsobem a 
  3. opětovné použití dříve používaných hesel s pamětí alespoň 12 

předchozích hesel a 
f) pro povinnou změnu hesla v intervalu maximálně po 18 měsících, 

přičemž toto pravidlo se nevztahuje na účty sloužící k obnově systému v 

případě havárie. 
(6) Povinná osoba v případě používání autentizace pouze účtem a 

heslem dále 
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a) vynutí bezodkladnou změnu výchozího hesla po jeho prvním použití,  
b) bezodkladně zneplatní heslo sloužící k obnovení přístupu po jeho 

prvním použití nebo uplynutím nejvýše 60 minut od jeho vytvoření a 
c) povinně zahrne pravidla tvorby bezpečných hesel do plánu rozvoje 

bezpečnostního povědomí podle § 9. 
  82/2018 § 20 Povinná osoba používá centralizovaný nástroj pro řízení přístupových 

oprávnění, kterým zajistí řízení oprávnění 
a) pro přístup k jednotlivým aktivům informačního a komunikačního 

systému a  
b) pro čtení dat, zápis dat a změnu oprávnění. 

   

  82/2018 § 21 (1) Povinná osoba uvedená v § 3 písm. c), d) a f) zákona v rámci 

ochrany před škodlivým kódem  
a) s ohledem na důležitost aktiv zajišťuje použití nástroje pro 

nepřetržitou automatickou ochranu 
  1. koncových stanic, 
  2. mobilních zařízení, 
  3. serverů, 
  4. datových úložišť a výměnných datových nosičů, 
  5. komunikační sítě a prvků komunikační sítě a 
  6. obdobných zařízení, 
b) monitoruje a řídí používání výměnných zařízení a datových nosičů, 
c) řídí automatické spouštění obsahu výměnných zařízení a datových 

nosičů, 
d) řídí oprávnění ke spouštění kódu a 
e) provádí pravidelnou a účinnou aktualizaci nástroje pro ochranu před 

škodlivým kódem. 
(2) Povinná osoba uvedená v § 3 písm. e) zákona postupuje podle 

odstavce 1 přiměřeně. 

   

  82/2018 § 22 (1) Povinná osoba  
a) zaznamenává bezpečnostní a potřebné provozní události důležitých 

aktiv informačního a komunikačního systému a  
b) na základě hodnocení důležitosti aktiv aktualizuje rozsah aktiv, u 

kterých je zaznamenávání bezpečnostních a provozních událostí 

prováděno.  
(2) Povinná osoba pro zaznamenávání bezpečnostních a provozních 

událostí podle odstavce 1 zajišťuje 
a) jednoznačnou síťovou identifikaci zařízení původce, je-li v 
komunikační síti použit nástroj, který mění jeho síťovou identifikaci, 
b) sběr informací o bezpečnostních a provozních událostech; zejména 
zaznamenává 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

  1. datum a čas včetně specifikace časového pásma,  
  2. typ činnosti,  
  3. identifikaci technického aktiva, které činnost zaznamenalo,  
  4. jednoznačnou identifikaci účtu, pod kterým byla činnost provedena, 
  5. jednoznačnou síťovou identifikaci zařízení původce a 
  6. úspěšnost nebo neúspěšnost činnosti, 
c) ochranu informací získaných podle písmen a) a b) před 

neoprávněným čtením a jakoukoli změnou, 
d) zaznamenávání 
1. přihlašování a odhlašování ke všem účtům, a to včetně neúspěšných 

pokusů, 
2. činností provedených administrátory, 
3. úspěšné i neúspěšné manipulace s účty, oprávněními a právy, 
4. neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových práv a 

oprávnění,  
5. činností uživatelů, které mohou mít vliv na bezpečnost informačního 

a komunikačního systému, 
6. zahájení a ukončení činností technických aktiv, 
7. kritických i chybových hlášení technických aktiv a 
8. přístupů k záznamům o událostech, pokusy o manipulaci se záznamy 

o událostech a změny nastavení nástrojů pro zaznamenávání událostí a 
e) synchronizaci jednotného času technických aktiv nejméně jednou za 

24 hodin. 
(3) Povinná osoba uvedená v § 3 písm. c), d) a f) zákona uchovává 

záznamy událostí zaznamenaných podle odstavce 2 nejméně po dobu 18 

měsíců. 
(4) Povinná osoba uvedená v § 3 písm. e) zákona uchovává záznamy 

událostí zaznamenaných podle odstavce 2 nejméně po dobu 12 měsíců. 
  82/2018 § 23 (1) Povinná osoba v rámci komunikační sítě, jejíž součástí je informační 

a komunikační systém, používá nástroj pro detekci kybernetických 

bezpečnostních událostí, který zajistí  
a) ověření a kontrolu přenášených dat v rámci komunikační sítě a mezi 

komunikačními sítěmi,  
b) ověření a kontrolu přenášených dat na perimetru komunikační sítě a 
c) blokování nežádoucí komunikace. 
(2) Povinná osoba uvedená v § 3 písm. c), d) a f) zákona zajistí detekci 

kybernetických bezpečnostních událostí přiměřeně s ohledem na 

důležitost aktiv v rámci  
a) koncových stanic, 
b) mobilních zařízení, 
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c) serverů,  
d) datových úložišť a výměnných datových nosičů, 
e) síťových aktivních prvků a 
f) obdobných aktiv. 

  82/2018 § 24 Povinná osoba uvedená v § 3 písm. c), d) a f) zákona používá nástroj 

pro sběr a nepřetržité vyhodnocení kybernetických bezpečnostních 

událostí, který umožní 
a) sběr a vyhodnocování událostí zaznamenaných podle § 22 a 23, 
b) vyhledávání a seskupování souvisejících záznamů, 
c) poskytování informací pro určené bezpečnostní role o detekovaných 

kybernetických bezpečnostních událostech,  
d) vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí s cílem 

identifikace kybernetických bezpečnostních incidentů, včetně včasného 

varování určených bezpečnostních rolí, 
e) omezení případů nesprávného vyhodnocení událostí pravidelnou 

aktualizací nastavení pravidel pro 
  1. vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a  
  2. včasné varování a 
f) využívání informací získaných nástrojem pro sběr a vyhodnocení 

kybernetických bezpečnostních událostí pro optimální nastavení 

bezpečnostních opatření informačního a komunikačního systému. 

   

  82/2018 § 25 (1) Povinná osoba provádí penetrační testy informačního a 

komunikačního systému se zaměřením na důležitá aktiva, a to 
a) před jejich uvedením do provozu a  
b) v souvislosti s významnou změnou podle § 11 odst. 3. 
(2) Povinná osoba dále v rámci aplikační bezpečnosti zajistí trvalou 

ochranu aplikací, informací a transakcí před 
a) neoprávněnou činností a 
b) popřením provedených činností. 

   

  82/2018 § 26 Povinná osoba pro ochranu aktiv informačního a komunikačního 

systému 
a) používá aktuálně odolné kryptografické algoritmy a kryptografické 

klíče, 
b) používá systém správy klíčů a certifikátů, který  
  1. zajistí generování, distribuci, ukládání, změny, omezení platnosti, 

zneplatnění certifikátů a likvidaci klíčů a 
  2. umožní kontrolu a audit, 
c) prosazuje bezpečné nakládání s kryptografickými prostředky a 
d) zohledňuje doporučení v oblasti kryptografických prostředků vydaná 

Úřadem, zveřejněná na jeho internetových stránkách. 
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  82/2018 § 27 Povinná osoba zavede opatření pro zajišťování úrovně dostupnosti, 

kterými zajistí 
a) dostupnost informačního a komunikačního systému pro splnění cílů 

podle § 15, 
b) odolnost informačního a komunikačního systému vůči kybernetickým 

bezpečnostním incidentům, které by mohly snížit jeho dostupnost, 
c) dostupnost důležitých technických aktiv informačního a 

komunikačního systému a 
d) redundanci aktiv nezbytných pro zajištění dostupnosti informačního a 

komunikačního systému. 

   

  82/2018 § 28 Povinná osoba pro zajištění kybernetické bezpečnosti průmyslových, 

řídicích a obdobných specifických systémů používá nástroje a opatření, 

které zajistí 
a) použití technických a programových prostředků, které jsou určeny do 

specifického prostředí, 
b) omezení fyzického přístupu k zařízením těchto systémů a ke 

komunikační síti, 
c) vyčlenění komunikační sítě určené pro tyto systémy od ostatní 

infrastruktury, 
d) omezení a řízení vzdáleného přístupu k těmto systémům, 
e) ochranu jednotlivých technických aktiv těchto systémů před využitím 

známých zranitelností a 
f) obnovení chodu těchto systémů po kybernetickém bezpečnostním 

incidentu. 

   

Článek 14 odst. 3 Členské státy zajistí, aby provozovatelé základních služeb hlásili 

příslušnému orgánu nebo týmu CSIRT bez zbytečného prodlení incidenty se 

závažným dopadem na kontinuitu základních služeb, které poskytují. 

Hlášení zahrnuje informace, které příslušnému orgánu nebo týmu CSIRT 

umožní posoudit případný přeshraniční dopad daného incidentu. Ohlášení 

nezakládá u oznamující strany vyšší míru právní odpovědnosti. 

181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 8 Hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu 
(1) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. b) až f) jsou povinny hlásit 

kybernetické bezpečnostní incidenty v jejich významné síti, 

informačním systému kritické informační infrastruktury, komunikačním 

systému kritické informační infrastruktury, informačním systému 

základní služby nebo významném informačním systému, a to 

bezodkladně po jejich detekci; tím není dotčena informační povinnost 

podle jiného právního předpisu3) nebo přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího ochranu osobních údajů11). V případě, že 

kybernetický bezpečnostní incident má významný dopad na kontinuitu 

poskytování základní služby, oznámí to provozovatel základní služby 

Úřadu. 
(2) Poskytovatel digitální služby je povinen bez zbytečného odkladu 

hlásit kybernetický bezpečnostní incident s významným dopadem na 

poskytování jeho služeb, pokud má přístup k informacím nezbytným 

pro posouzení významnosti tohoto dopadu. 

PT   
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(3) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. b) a h) hlásí kybernetické 

bezpečnostní incidenty provozovateli národního CERT. 
(4) Orgány a osoby uvedené § 3 písm. c) až g) hlásí kybernetické 

bezpečnostní incidenty Úřadu. 
(5) Povinnost podle odstavce 1 je správcem informačního systému 

kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické 

informační infrastruktury nebo významného informačního systému 

splněna i tehdy, pokud byl kybernetický bezpečnostní incident hlášen 

provozovatelem tohoto systému. Provozovatel informačního systému 

kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické 

informační infrastruktury nebo významného informačního systému 

informuje správce tohoto systému o hlášených kybernetických 

bezpečnostních incidentech bez zbytečného odkladu. 
(6) Orgány a osoby neuvedené v § 3 mohou hlásit kybernetické 

bezpečnostní incidenty provozovateli národního CERT, nebo Úřadu. 
(7) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) typy, kategorie a hodnocení významnosti dopadu kybernetického 

bezpečnostního incidentu a 
b) náležitosti a způsob hlášení kybernetického bezpečnostního 

incidentu. 
(8) Pokud má kybernetický bezpečnostní incident, který postihnul 

poskytovatele digitální služby, významný dopad na kontinuitu 

poskytování základní služby, je její provozovatel povinen tuto 

skutečnost Úřadu nahlásit. 
Poznámka pod čarou č. 3 zní: Například § 98 odst. 4 a § 99 odst. 4 

zákona č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Poznámka pod čarou č. 11 zní: Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů). 
  181/2014 

ve znění 

205/2017 

§ 28 odst. 2 

písm. b) 
(2) Úřad stanoví vyhláškou 
b) typy, kategorie a hodnocení významnosti kybernetických 

bezpečnostních incidentů a náležitosti a způsob hlášení kybernetického 

bezpečnostního incidentu podle § 8 odst. 7,  

   

  82/2018 § 32  (1) Kybernetický bezpečnostní incident se Úřadu hlásí na  

elektronickém formuláři zveřejněném na internetových stránkách Úřadu 

zaslaném 
a) na adresu elektronické pošty Úřadu určenou pro příjem hlášení 

kybernetických bezpečnostních incidentů, zveřejněnou na internetových 
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stránkách Úřadu, 
b) do datové schránky Úřadu, nebo 
c) prostřednictvím datového rozhraní, pokud je používáno, jehož popis 

je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu. 
(2) Kybernetický bezpečnostní incident se provozovateli národního 

CERT hlásí na elektronickém formuláři zveřejněném na internetových 

stránkách provozovatele národního CERT zaslaném 
a) na adresu elektronické pošty provozovatele národního CERT určenou 

pro příjem hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů, 

zveřejněnou na jeho internetových stránkách, 
b) do datové schránky provozovatele národního CERT, nebo 
c) prostřednictvím internetových stránek provozovatele národního 

CERT. 
(3) Hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu je možné zaslat i v 

listinné podobě, avšak pouze v případech, kdy nelze využít žádný ze 

způsobů uvedených v odstavcích 1 a 2. 
(4) Náležitosti hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu jsou 
a) identifikace odesilatele, 
b) identifikace informačního a komunikačního systému, 
c) datum a čas zjištění incidentu a 
d) popis incidentu. 

Článek 14 odst. 4 Při posuzování významnosti dopadu incidentu se zohlední zejména tyto 

parametry: 
a) počet uživatelů postižených narušením základní služby; 
b) délka trvání incidentu; 
c) zeměpisný rozsah oblasti dotčené incidentem. 
 

181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 8 odst. 7 

písm. a) 
(4) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) typy, kategorie a hodnocení významnosti dopadu kybernetického 

bezpečnostního incidentu a 
 

PT   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 28 odst. 2 

písm. b) 
(2) Úřad stanoví vyhláškou 
b) typy, kategorie a hodnocení významnosti kybernetických 

bezpečnostních incidentů a náležitosti a způsob hlášení kybernetického 

bezpečnostního incidentu podle § 8 odst. 7,  

   

  82/2018  § 31 (1) Jednotlivé kybernetické bezpečnostní incidenty se kategorizují podle 

významnosti při zohlednění  
a) dopadů obsažených v dopadových určujících kritériích, podle kterých 

byly povinné osoby určeny, 
b) počtu dotčených uživatelů, 
c) způsobené nebo předpokládané škody, 
d) důležitosti dotčených aktiv informačního a komunikačního systému, 
e) dopadů na poskytované služby informačního a komunikačního 

systému, 
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f) dopadů na služby poskytované jinými informačními a komunikačními 

systémy, 
g) délky trvání incidentu, 
h) zeměpisného rozsahu dotčené oblasti a 
i) dalších dopadů. 
(2) Pro potřeby hlášení a zvládání kybernetických bezpečnostních 

incidentů se na základě zohlednění podle odstavce 1 kybernetické 

bezpečnostní incidenty zařadí do následujících kategorií 
a) Kategorie III – velmi významný kybernetický bezpečnostní incident, 

při kterém je přímo a významně narušena bezpečnost poskytovaných 

služeb nebo aktiv. Jeho řešení vyžaduje neprodlené zásahy obsluhy s 
tím, že musí být všemi dostupnými prostředky zabráněno dalšímu šíření 

kybernetického bezpečnostního incidentu včetně minimalizace 

vzniklých i potenciálních škod, 
b) Kategorie II – významný kybernetický bezpečnostní incident, při 

kterém je narušena bezpečnost poskytovaných služeb nebo aktiv. Jeho 

řešení vyžaduje neprodlené zásahy obsluhy s tím, že musí být vhodnými 

prostředky zabráněno dalšímu šíření kybernetického bezpečnostního 

incidentu včetně minimalizace vzniklých škod, nebo 
c) Kategorie I – méně významný kybernetický bezpečnostní incident, 

při kterém dochází k méně významnému narušení bezpečnosti 

poskytovaných služeb nebo aktiv. Jeho řešení vyžaduje zásahy obsluhy 

s tím, že musí být vhodnými prostředky omezeno další šíření 

kybernetického bezpečnostního incidentu včetně minimalizace 

vzniklých škod. 
(3) Typy kybernetických bezpečnostních incidentů podle dopadu jsou 
a) kybernetický bezpečnostní incident způsobující narušení důvěrnosti 

aktiv, 
b) kybernetický bezpečnostní incident způsobující narušení integrity 

aktiv, 
c) kybernetický bezpečnostní incident způsobující narušení dostupnosti 

aktiv, nebo 
d) kybernetický bezpečnostní incident způsobující kombinaci dopadů 

uvedených v písmenech a) až c). 
(4) Toto ustanovení se nevztahuje na kybernetické bezpečnostní 

incidenty u povinné osoby uvedené v § 3 písm. h) zákona. 
Článek 14 odst. 5 Na základě informací, které provozovatel základních služeb poskytl 

v hlášení, informuje příslušný orgán nebo tým CSIRT další dotčený členský 

stát nebo dotčené členské státy, pokud má incident významný dopad na 

kontinuitu základních služeb v tomto členském státě nebo členských 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 20 písm. d) Vládní CERT jako součást Úřadu 
 
d) poskytuje orgánům a osobám uvedeným v § 3 písm. c) až g) 
metodickou podporu a pomoc,  

PT    
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Poznámka 

 
 

státech. Příslušný orgán nebo tým CSIRT přitom v souladu s právem Unie 

nebo vnitrostátními právními předpisy, které jsou v souladu s právem Unie, 

zachová bezpečnost a obchodní zájmy provozovatele základních služeb, 

jakož i důvěrnost informací poskytnutých v jeho hlášení. 
Pokud to okolnosti dovolují, příslušný orgán nebo tým CSIRT poskytne 

ohlašujícímu provozovateli základních služeb relevantní informace týkající 

se následných opatření přijatých na základě jeho hlášení, například 

informace, které by mohly podpořit účinné řešení incidentu. 
Na žádost příslušného orgánu nebo týmu CSIRT postoupí jednotné 

kontaktní místo hlášení uvedená v prvním pododstavci jednotným 

kontaktním místům dalších dotčených členských států. 

  
 

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 20 písm. e) e) poskytuje součinnost orgánům a osobám uvedeným v § 3 písm. c) až 

g) při výskytu kybernetického bezpečnostního incidentu a kybernetické 

bezpečnostní události,  

   

  181/2014 § 20 písm. g) g) přijímá údaje od provozovatele národního CERT a tyto údaje 

vyhodnocuje,  
   

  181/2014 § 20 písm. h) h) přijímá údaje od orgánů, které vykonávají působnost v oblasti 

kybernetické bezpečnosti v zahraničí, a tyto údaje vyhodnocuje, 
   

  
 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 22 písm. h) (2) Úřad 
h) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti a 

ve vybraných oblastech ochrany utajovaných informací, 

   

Článek 14 odst. 6 Pokud je pro zamezení incidentu nebo zvládání probíhajícího incidentu 

nezbytná informovanost veřejnosti, může příslušný orgán nebo tým CSIRT 

po konzultaci ohlašujícího provozovatele základních služeb informovat o 
jednotlivých incidentech veřejnost. 

181/2014  § 11 odst. 1  (1) Opatřeními se rozumí úkony, jichž je třeba k ochraně informačních 

systémů nebo služeb a sítí elektronických komunikací1) před hrozbou v 

oblasti kybernetické bezpečnosti nebo před kybernetickým 

bezpečnostním incidentem anebo k řešení již nastalého kybernetického 

bezpečnostního incidentu. 
Poznámka pod čarou č. 1 zní: Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. 

PT   

  181/2014 § 11 odst. 2 

písm. a) 
(2) Opatřeními jsou 
 a) varování, 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 12 (1) Úřad vydá varování, dozví-li se zejména z vlastní činnosti nebo z 

podnětu provozovatele národního CERT anebo od orgánů, které 

vykonávají působnost v oblasti kybernetické bezpečnosti v zahraničí, o 

hrozbě v oblasti kybernetické bezpečnosti. 
(2) Varování Úřad zveřejní na svých internetových stránkách a oznámí 

je orgánům a osobám uvedeným v § 3, jejichž kontaktní údaje jsou 

vedeny v evidenci podle § 16 odst. 4. 
(3) Úřad je z důvodu ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, ochrany 
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života a zdraví osob nebo ochrany ekonomiky státu oprávněn po 

konzultaci s orgánem nebo osobou uvedenými v § 3 písm. c), d), f), g) 
nebo h), které jsou dotčeny kybernetickým bezpečnostním incidentem, 

veřejnost o tomto incidentu informovat nebo dotčenému orgánu nebo 

osobě uložit, aby tak učinil sám.  
  181/2014  § 21 odst. 2 (2) O vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí rozhoduje ředitel 

Úřadu. Rozhodnutí o vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí se 

vyhlašuje vyvěšením na úřední desce Úřadu. Informace o vyhlášení 

stavu kybernetického nebezpečí se zveřejňuje v celoplošném 

rozhlasovém a televizním vysílání. Provozovatel celoplošného 

televizního nebo rozhlasového vysílání je povinen bez náhrady nákladů 

na základě žádosti Úřadu neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu 

uveřejnit informace o vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí. 

   

  82/2018 § 14 (1) Povinná osoba v rámci zvládání kybernetických bezpečnostních 

událostí a incidentů 
a) zavede proces detekce a vyhodnocování kybernetických 

bezpečnostních událostí a zvládání kybernetických bezpečnostních 

incidentů, 
b) přidělí odpovědnosti a stanoví postupy pro  
  1. detekci a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a 

incidentů a  
  2. koordinaci a zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů, 
c) definuje a aplikuje postupy pro identifikaci, sběr, získání a uchování 

věrohodných podkladů potřebných pro analýzu kybernetického 

bezpečnostního incidentu, 
d) zajistí detekci kybernetických bezpečnostních událostí, 
e) při detekci kybernetických bezpečnostních událostí se dále řídí § 22 a 

23, 
f) zajistí, že uživatelé, administrátoři, osoby zastávající bezpečnostní 

role, další zaměstnanci a dodavatelé budou oznamovat neobvyklé 

chování informačního a komunikačního systému a podezření na 

jakékoliv zranitelnosti, 
g) zajistí posuzování kybernetických bezpečnostních událostí, při 

kterém musí být rozhodnuto, zda mají být klasifikovány jako 
kybernetické bezpečnostní incidenty podle § 31, 
h) zajistí zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů podle 

stanovených postupů, 
i) přijímá opatření pro odvrácení a zmírnění dopadu kybernetického 

bezpečnostního incidentu, 
j) hlásí kybernetické bezpečnostní incidenty podle § 32, 
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k) vede záznamy o kybernetických bezpečnostních incidentech a o 

jejich zvládání, 
l) prošetří a určí příčiny kybernetického bezpečnostního incidentu a 
m) vyhodnotí účinnost řešení kybernetického bezpečnostního incidentu 

a na základě vyhodnocení stanoví nutná bezpečnostní opatření, 

popřípadě aktualizuje stávající bezpečnostní opatření k zamezení 

opakování řešeného kybernetického bezpečnostního incidentu. 
Článek 14 odst. 7 Příslušné orgány jednající společně v rámci skupiny pro spolupráci mohou 

vypracovat a přijmout pokyny týkající se okolností, za nichž jsou 

provozovatelé základních služeb povinni hlásit incidenty, včetně parametrů 

pro určení významnosti dopadu daného incidentu, jak je uvedeno v odstavci 

4. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 22 písm. s) s) je příslušným orgánem v České republice a plní informační 

povinnosti vůči Evropské komisi a skupině pro spolupráci podle 

příslušného předpisu Evropské unie14), 

PT   

Článek 15 
Provádění a vymáhání       

Článek 15 odst. 1 Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly všechny nezbytné 

pravomoci a prostředky pro posouzení toho, zda provozovatelé základních 

služeb dodržují své povinnosti podle článku 14, a s tím souvisejících 

důsledků pro bezpečnost sítí a informačních systémů. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 23 (1) Úřad vykonává kontrolu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Při 

výkonu kontroly Úřad zjišťuje, jak orgány a osoby uvedené v § 3 písm. 

a) až g) plní povinnosti stanovené tímto zákonem a rozhodnutími a 

opatřeními obecné povahy vydanými Úřadem podle tohoto zákona, a 

dodržují prováděcí právní předpisy v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Je-li důvodné podezření, že poskytovatel digitální služby neplní 

povinnosti stanovené tímto zákonem, provede u něj Úřad kontrolu. 
(2) Při výkonu kontroly se postupuje přiměřeně podle kontrolního řádu. 
(3) Kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci Úřadu. 

PT   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 24 (1) Zjistí-li Úřad při kontrole nedostatky, uloží kontrolovanému orgánu 

nebo osobě, aby je ve stanovené lhůtě odstranila, popřípadě určí, jakým 

způsobem. 
(2) Pokud je informační systém kritické informační infrastruktury, 

komunikační systém kritické informační infrastruktury, informační 

systém základní služby nebo významný informační systém pro zjištěné 

nedostatky bezprostředně ohrožen kybernetickým bezpečnostním 

incidentem, který jej může významně poškodit nebo zničit, může 

kontrolní orgán zakázat kontrolovanému orgánu nebo osobě používání 

tohoto systému anebo jeho části do doby, než bude zjištěný nedostatek 
odstraněn.  

   

  255/2012  § 1 odst. 1 (1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů 

územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo 

fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy 

(dále jen „kontrolní orgán“), při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, 

orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a 

   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno             ST 32016L1148.doc            str. 85 z 136   

Celex: 32016L1148 Lhůta pro implementaci 9. 5. 2018  Úřední věstník                     L 194 2016 Gestor NÚKIB Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

fyzických osob (dále jen „kontrolovaná osoba“). 
  255/2012  § 2 Kontrolní orgán při kontrole zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní 

povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních předpisů nebo které jí 

byly uloženy na základě těchto předpisů. 

   

Článek 15 odst. 2 Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly pravomoci a prostředky 

nezbytné k tomu, aby mohly od provozovatelů základních služeb požadovat 

poskytnutí: 
a) informací nezbytných pro posouzení bezpečnosti jejich sítí 

a informačních systémů, včetně existující bezpečnostní politiky; 
b) dokladů o účinném provádění bezpečnostních politik, jako jsou výsledky 

bezpečnostního auditu provedeného příslušným orgánem nebo 

kvalifikovaným auditorem, a v případě kvalifikovaného auditora, aby 

mohlo být požadováno předložení těchto výsledků včetně podpůrných 

dokladů příslušnému orgánu. 
Pokud příslušný orgán žádá o poskytnutí těchto informací nebo dokladů, 

uvede účel své žádosti a upřesní informace, které jsou požadovány. 
 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 23 (1) Úřad vykonává kontrolu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Při 

výkonu kontroly Úřad zjišťuje, jak orgány a osoby uvedené v § 3 písm. 

a) až g) plní povinnosti stanovené tímto zákonem a rozhodnutími a 

opatřeními obecné povahy vydanými Úřadem podle tohoto zákona, a 

dodržují prováděcí právní předpisy v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Je-li důvodné podezření, že poskytovatel digitální služby neplní 

povinnosti stanovené tímto zákonem, provede u něj Úřad kontrolu. 
(2) Při výkonu kontroly se postupuje přiměřeně podle kontrolního řádu. 
(3) Kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci Úřadu. 

PT 10, 11 
 
 
 

 

  82/2018 § 2 písm. c) l) bezpečnostní politikou soubor zásad a pravidel, které určují způsob 

zajištění ochrany aktiv, 
   

  82/2018  § 3 písm. e) e) vytvoří a schválí bezpečnostní politiku v oblasti systému řízení 

bezpečnosti informací, která obsahuje hlavní zásady, cíle, bezpečnostní 

potřeby, práva a povinnosti ve vztahu k řízení bezpečnosti informací, a 

na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik stanoví 

bezpečnostní politiku v dalších oblastech podle § 30 a zavede přiměřená 

bezpečnostní opatření, 

   

  82/2018 § 16 (1) Povinná osoba v rámci auditu kybernetické bezpečnosti 
a) provádí a dokumentuje audit dodržování bezpečnostní politiky, 

včetně přezkoumání technické shody, a výsledky auditu zohlední v 

plánu rozvoje bezpečnostního povědomí a plánu zvládání rizik a 
b) posuzuje soulad bezpečnostních opatření s nejlepší praxí, právními 

předpisy, vnitřními předpisy, jinými předpisy a smluvními závazky 

vztahujícími se k informačnímu a komunikačnímu systému a určí 

případná nápravná opatření pro zajištění souladu. 
(2) Audit podle odstavce 1 je prováděn  
a) při významných změnách, v rámci jejich rozsahu, 
b) v pravidelných intervalech alespoň po 3 letech v případě povinné 

osoby uvedené v § 3 písm. e) zákona a  
c) v pravidelných intervalech alespoň po 2 letech v případě povinné 

osoby neuvedené v písmeni b). 
(3) Není-li v odůvodněných případech možné provést audit v 

   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno             ST 32016L1148.doc            str. 86 z 136   

Celex: 32016L1148 Lhůta pro implementaci 9. 5. 2018  Úřední věstník                     L 194 2016 Gestor NÚKIB Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

intervalech podle odstavce 2 písm. b) a c) v celém rozsahu, je možné 

audit provádět průběžně po systematických celcích. V takovém případě 

je nutno audit v celém rozsahu provést nejpozději do 5 let. 
(4) Audit kybernetické bezpečnosti musí být prováděn osobou 

vyhovující podmínkám stanoveným v § 7 odst. 4, která nezávisle 

hodnotí správnost a účinnost zavedených bezpečnostních opatření. 
(5) Povinná osoba, která je současně provozovatelem, předkládá 

výsledky auditu kybernetické bezpečnosti správci daného informačního 

a komunikačního systému. 
  82/2018  § 22 (1) Povinná osoba  

a) zaznamenává bezpečnostní a potřebné provozní události důležitých 

aktiv informačního a komunikačního systému a  
b) na základě hodnocení důležitosti aktiv aktualizuje rozsah aktiv, u 

kterých je zaznamenávání bezpečnostních a provozních událostí 

prováděno.  
(2) Povinná osoba pro zaznamenávání bezpečnostních a provozních 

událostí podle odstavce 1 zajišťuje 
a) jednoznačnou síťovou identifikaci zařízení původce, je-li v 
komunikační síti použit nástroj, který mění jeho síťovou identifikaci, 
b) sběr informací o bezpečnostních a provozních událostech; zejména 

zaznamenává 
  1. datum a čas včetně specifikace časového pásma,  
  2. typ činnosti,  
  3. identifikaci technického aktiva, které činnost zaznamenalo,  
  4. jednoznačnou identifikaci účtu, pod kterým byla činnost provedena, 
  5. jednoznačnou síťovou identifikaci zařízení původce a 
  6. úspěšnost nebo neúspěšnost činnosti, 
c) ochranu informací získaných podle písmen a) a b) před 

neoprávněným čtením a jakoukoli změnou, 
d) zaznamenávání 
  1. přihlašování a odhlašování ke všem účtům, a to včetně neúspěšných 

pokusů, 
  2. činností provedených administrátory, 
  3. úspěšné i neúspěšné manipulace s účty, oprávněními a právy, 
  4. neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových práv a 

oprávnění,  
  5. činností uživatelů, které mohou mít vliv na bezpečnost informačního 

a komunikačního systému, 
  6. zahájení a ukončení činností technických aktiv, 
  7. kritických i chybových hlášení technických aktiv a 
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  8. přístupů k záznamům o událostech, pokusy o manipulaci se 

záznamy o událostech a změny nastavení nástrojů pro zaznamenávání 

událostí a 
e) synchronizaci jednotného času technických aktiv nejméně jednou za 

24 hodin. 
(3) Povinná osoba uvedená v § 3 písm. c), d) a f) zákona uchovává 

záznamy událostí zaznamenaných podle odstavce 2 nejméně po dobu 18 

měsíců. 
(4) Povinná osoba uvedená v § 3 písm. e) zákona uchovává záznamy 

událostí zaznamenaných podle odstavce 2 nejméně po dobu 12 měsíců. 
  82/2018  § 23  (1) Povinná osoba v rámci komunikační sítě, jejíž součástí je informační 

a komunikační systém, používá nástroj pro detekci kybernetických 

bezpečnostních událostí, který zajistí  
a) ověření a kontrolu přenášených dat v rámci komunikační sítě a mezi 

komunikačními sítěmi,  
b) ověření a kontrolu přenášených dat na perimetru komunikační sítě a 
c) blokování nežádoucí komunikace. 
(2) Povinná osoba uvedená v § 3 písm. c), d) a f) zákona zajistí detekci 
kybernetických bezpečnostních událostí přiměřeně s ohledem na 

důležitost aktiv v rámci  
a) koncových stanic, 
b) mobilních zařízení, 
c) serverů,  
d) datových úložišť a výměnných datových nosičů, 
e) síťových aktivních prvků a 
f) obdobných aktiv.  

   

  82/2018 § 24 Povinná osoba uvedená v § 3 písm. c), d) a f) zákona používá nástroj 

pro sběr a nepřetržité vyhodnocení kybernetických bezpečnostních 

událostí, který umožní 
a) sběr a vyhodnocování událostí zaznamenaných podle § 22 a 23, 
b) vyhledávání a seskupování souvisejících záznamů, 
c) poskytování informací pro určené bezpečnostní role o detekovaných 

kybernetických bezpečnostních událostech,  
d) vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí s cílem 

identifikace kybernetických bezpečnostních incidentů, včetně včasného 

varování určených bezpečnostních rolí, 
e) omezení případů nesprávného vyhodnocení událostí pravidelnou 

aktualizací nastavení pravidel pro 
  1. vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a  
  2. včasné varování a 
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f) využívání informací získaných nástrojem pro sběr a vyhodnocení 

kybernetických bezpečnostních událostí pro optimální nastavení 

bezpečnostních opatření informačního a komunikačního systému. 
  82/2018 § 25 (1) Povinná osoba provádí penetrační testy informačního a 

komunikačního systému se zaměřením na důležitá aktiva, a to 
a) před jejich uvedením do provozu a  
b) v souvislosti s významnou změnou podle § 11 odst. 3. 
(2) Povinná osoba dále v rámci aplikační bezpečnosti zajistí trvalou 

ochranu aplikací, informací a transakcí před 
a) neoprávněnou činností a 
b) popřením provedených činností. 

   

  82/2018 § 26 Povinná osoba pro ochranu aktiv informačního a komunikačního 

systému 
a) používá aktuálně odolné kryptografické algoritmy a kryptografické 

klíče, 
b) používá systém správy klíčů a certifikátů, který  
  1. zajistí generování, distribuci, ukládání, změny, omezení platnosti, 

zneplatnění certifikátů a likvidaci klíčů a 
  2. umožní kontrolu a audit, 
c) prosazuje bezpečné nakládání s kryptografickými prostředky a 
d) zohledňuje doporučení v oblasti kryptografických prostředků vydaná 

Úřadem, zveřejněná na jeho internetových stránkách. 

   

  82/2018 § 27 Povinná osoba zavede opatření pro zajišťování úrovně dostupnosti, 

kterými zajistí 
a) dostupnost informačního a komunikačního systému pro splnění cílů 

podle § 15, 
b) odolnost informačního a komunikačního systému vůči kybernetickým 

bezpečnostním incidentům, které by mohly snížit jeho dostupnost, 
c) dostupnost důležitých technických aktiv informačního a 

komunikačního systému a 
d) redundanci aktiv nezbytných pro zajištění dostupnosti informačního a 

komunikačního systému. 

   

  255/2012  § 5 odst. 2 

písm. b) 
(2) Kontrola je zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž je 
b) doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě; součástí 

oznámení musí být pověření ke kontrole, anebo seznam kontrolujících, 

nebo 
  

   

  255/2012  § 8 Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly dále oprávněn 
 a) požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na 

místě kontroly, jde-li o osobu, která plní úkoly kontrolované osoby, 
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nebo osobu, která může přispět ke splnění účelu kontroly, 
 b) provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná 

měření, sledování, prohlídky a zkoušky, 
 c) požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k 

předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby (dále jen 

„podklady“); v odůvodněných případech může kontrolující zajišťovat 

originální podklady, 
 d) pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy, 
 e) v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků 

kontrolované osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou 

osobou, 
 f) vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost 

potřebnou k výkonu kontroly. 
  255/2012  § 10 odst. 2 (2) Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky pro výkon 

kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených 

tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve 

lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci 

nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá. 

   

  255/2012 § 10 odst. 3 (3) Povinná osoba je povinna poskytnout kontrolujícímu součinnost 

potřebnou k výkonu kontroly, nelze-li tuto součinnost zajistit 

prostřednictvím kontrolované osoby. 

   

  255/2012  § 25 (1) Kontrolní orgány v zájmu dobré správy vzájemně spolupracují a 

koordinují své kontroly. 
 (2) Požádá-li kontrolní orgán jiný kontrolní orgán nebo další orgán 

veřejné moci o poskytnutí údajů, informací nebo jiných kontrolních 

podkladů potřebných k provedení kontroly, oslovený orgán tyto údaje, 

informace a další kontrolní podklady poskytne, pokud je má k dispozici 

a nebrání-li tomu plnění povinností uložených jiným právním 

předpisem, s výjimkou povinnosti mlčenlivosti. 
(3) Kontrolní orgán na požádání sdělí výsledky kontrol jinému 

kontrolnímu orgánu nebo orgánu veřejné moci, jestliže jsou potřebné 

pro výkon jeho působnosti. Zaměstnanci zařazení v těchto orgánech 

jsou povinni o těchto skutečnostech zachovávat mlčenlivost; § 20 se 

použije obdobně. 
 (4) Kontrolní orgán předá svá zjištění o nedostatcích příslušnému 

orgánu, který je oprávněn ve své působnosti činit opatření k nápravě 

zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné nedostatky. 

   

Článek 15 odst. 3 V návaznosti na posouzení poskytnutých informací nebo výsledků 

bezpečnostních auditů uvedených v odstavci 2 může příslušný orgán vydat 

provozovatelům základních služeb závazné pokyny k nápravě zjištěných 

181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 11 (1) Opatřeními se rozumí úkony, jichž je třeba k ochraně informačních 

systémů nebo služeb a sítí elektronických komunikací1) před hrozbou v 

oblasti kybernetické bezpečnosti nebo před kybernetickým 

PT   
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nedostatků. bezpečnostním incidentem anebo k řešení již nastalého kybernetického 

bezpečnostního incidentu. 
(2) Opatřeními jsou 
a) varování, 
b) reaktivní opatření a 
c) ochranné opatření. 
(3) Reaktivní opatření jsou povinny provádět 
a) orgány a osoby uvedené v § 3 písm. a) a b) za stavu kybernetického 

nebezpečí nebo za nouzového stavu4 vyhlášeného na základě žádosti 

podle § 21 odst. 6 a 
b) orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až f). 
(4) Ochranné opatření jsou povinny provádět orgány a osoby uvedené v 

§ 3 písm. c) až f). 
Poznámka pod čarou č. 1 zní: Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. 
  181/2014 

ve znění 

205/2017 

§ 13 (1) Úřad vydá rozhodnutí, ve kterém uloží provést reaktivní opatření k 

řešení kybernetického bezpečnostního incidentu anebo k zabezpečení 

informačních systémů nebo sítí a služeb elektronických komunikací1) 
před kybernetickým bezpečnostním incidentem, které je prvním úkonem 

ve věci. Nepodaří-li se rozhodnutí adresátovi doručit do vlastních rukou 

do 3 dnů ode dne jeho vydání, doručí se mu tak, že se vyvěsí na úřední 

desce Úřadu a tímto okamžikem je vykonatelné. Rozhodnutí podle věty 

první může Úřad vydat i v řízení na místě podle správního řádu. 
(2) Rozklad podaný proti rozhodnutí podle odstavce 1 nemá odkladný 

účinek. 
(3) Má-li se reaktivní opatření k řešení kybernetického bezpečnostního 

incidentu anebo k zabezpečení informačních systémů nebo sítí a služeb 

elektronických komunikací1) před kybernetickým bezpečnostním 

incidentem týkat blíže neurčeného okruhu orgánů nebo osob, vydá je 

Úřad formou opatření obecné povahy. 
(4) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. a) až f) jsou povinny bez 

zbytečného odkladu oznámit Úřadu provedení reaktivního opatření a 

jeho výsledek. Náležitosti oznámení stanoví prováděcí právní předpis.  
Poznámka pod čarou č. 1 zní: Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.  

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 14 Úřad za účelem zvýšení ochrany informačních systémů nebo služeb a 

sítí elektronických komunikací1) a na základě analýzy již vyřešeného 

kybernetického bezpečnostního incidentu jako ochranné opatření vydá 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

opatření obecné povahy, ve kterém orgánům a osobám uvedeným v § 3 

písm. c) až f) stanoví způsob zvýšení ochrany informačních systémů 

nebo služeb a sítí elektronických komunikací1) a přiměřenou lhůtu k 

jeho provedení.  
Poznámka pod čarou č. 1 zní: Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.  
  181/2014  § 15 (1) Opatření obecné povahy podle § 13 nebo 14 nabývá účinnosti 

okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce Úřadu; ustanovení § 172 

správního řádu se nepoužije. O vydání opatření obecné povahy Úřad 
rovněž vyrozumí orgány a osoby uvedené v § 3, jejichž kontaktní údaje 

jsou vedeny v evidenci podle § 16 odst. 4. 
 (2) Připomínky k opatření obecné povahy vydanému podle § 13 nebo 

14 lze uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho vyvěšení na úřední desce 

Úřadu. Úřad může na základě uplatněných připomínek opatření obecné 

povahy změnit nebo zrušit. 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 24 (1) Zjistí-li Úřad při kontrole nedostatky, uloží kontrolovanému orgánu 

nebo osobě, aby je ve stanovené lhůtě odstranila, popřípadě určí, jakým 

způsobem. 
(2) Pokud je informační systém kritické informační infrastruktury, 

komunikační systém kritické informační infrastruktury, informační 

systém základní služby nebo významný informační systém pro zjištěné 

nedostatky bezprostředně ohrožen kybernetickým bezpečnostním 

incidentem, který jej může významně poškodit nebo zničit, může 

kontrolní orgán zakázat kontrolovanému orgánu nebo osobě používání 

tohoto systému anebo jeho části do doby, než bude zjištěný nedostatek 

odstraněn. 

   

  82/2018  § 33 (1) Povinná osoba, které Úřad uložil provést reaktivní opatření,  
a) posoudí očekávané dopady reaktivního opatření na informační a 

komunikační systém a na zavedená bezpečnostní opatření a vyhodnotí 

možné negativní účinky a 
b) stanoví způsob rychlého provedení tohoto opatření, který 

minimalizuje jeho možné negativní účinky, a určí časový plán jeho 

provedení. 
(2) Povinná osoba, které Úřad uložil provést reaktivní opatření, oznámí 

způsob provedení reaktivního opatření a jeho výsledek ve formě 

uvedené na internetových stránkách Úřadu. 

   

Článek 15 odst. 4 Při řešení incidentů, v jejichž důsledku došlo k porušení ochrany osobních 

údajů, příslušný orgán úzce spolupracuje s orgány pro ochranu osobních 

údajů. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 22 písm. s) s) je příslušným orgánem v České republice a plní informační 

povinnosti vůči Evropské komisi a skupině pro spolupráci podle 

příslušného předpisu Evropské unie14, 

PT   
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Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

  500/2004 § 8 odst. 2 Správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy.    

Článek 16 Bezpečnostní požadavky a hlášení incidentů       

Článek 16 odst. 1 Členské státy zajistí, aby poskytovatelé digitálních služeb určili a přijali 

vhodná a přiměřená technická a organizační opatření k řízení 

bezpečnostních rizik, jimž jsou vystaveny sítě a informační systémy, které 

využívají v souvislosti s nabízením služeb uvedených v příloze III v rámci 

Unie. S ohledem na nejnovější technický vývoj tato opatření musí 

zajišťovat úroveň bezpečnosti sítí a informačních systémů odpovídající 

existující míře rizika, přičemž zohledňují: 
a) bezpečnost systémů a zařízení; 
b) řešení incidentů; 
c) řízení kontinuity provozu; 
d) monitorování, audity a testování; 
e) soulad s mezinárodními normami. 

  Netransponováno – použije se prováděcí nařízení Komise (EU) 

2018/151 ze dne 30. ledna 2018, kterým se stanoví pravidla pro 

uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148, 

pokud jde o bližší upřesnění prvků, které musí poskytovatelé digitálních 

služeb zohledňovat při řízení bezpečnostních rizik, jimiž jsou vystaveny 
sítě a informační systémy, a parametrů pro posuzování toho, zda je 

dopad incidentu významný 

NT   

Článek 16 odst. 2 Členské státy zajistí, aby poskytovatelé digitálních služeb přijali opatření k 

předcházení incidentům ovlivňujícím bezpečnost jejich sítí a informačních 

systémů a k minimalizaci dopadu těchto incidentů na služby uvedené v 

příloze III, které jsou nabízeny v rámci Unie, aby byla zajištěna kontinuita 

těchto služeb. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 4 odst. 3 Poskytovatel digitální služby je povinen zavést a provádět vhodná a 

přiměřená bezpečnostní opatření pro sítě elektronických komunikací a 

informační systémy, které využívá v souvislosti se zajišťováním své 

služby, přičemž tato bezpečnostní opatření zohledňují zajištění 

bezpečnosti informací, zvládání kybernetických bezpečnostních 

incidentů, řízení kontinuity činností, monitorování, audit, testování a 

soulad s mezinárodními předpisy. 

PT   

  82/2018 § 29 odst. 1 (1) Povinná osoba uvedená v § 3 písm. h) zákona zavede bezpečnostní 

opatření podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/151 ze dne 30. 

ledna 2018, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148, pokud jde o bližší 

upřesnění prvků, které musí poskytovatelé digitálních služeb 

zohledňovat při řízení bezpečnostních rizik, jimiž jsou vystaveny sítě a 

informační systémy, a parametrů pro posuzování toho, zda je dopad 

incidentu významný; ustanovení § 3 až 28 se na tuto povinnou osobu 

nepoužijí. 

   

Článek 16 odst. 3 Členské státy zajistí, aby poskytovatelé digitálních služeb bez zbytečného 

odkladu hlásili příslušnému orgánu nebo týmu CSIRT incidenty, které mají 

významný dopad na poskytování služby uvedené v příloze III, kterou 

nabízejí v rámci Unie. Hlášení musí obsahovat takové informace, které 

příslušnému orgánu nebo týmu CSIRT umožní posoudit významnost 

případného přeshraničního dopadu daného incidentu. Ohlášení nezakládá u 

oznamující strany vyšší míru právní odpovědnosti. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 8 odst. 2 (2) Poskytovatel digitální služby je povinen bez zbytečného odkladu 

hlásit kybernetický bezpečnostní incident s významným dopadem na 

poskytování jeho služeb, pokud má přístup k informacím nezbytným 

pro posouzení významnosti tohoto dopadu. 
 

PT   
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Poznámka 

 
 

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 8 odst. 3 (3) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. b) a h) hlásí kybernetické 

bezpečnostní incidenty provozovateli národního CERT. 
 

   

  82/2018 § 29 odst. 3 (3) Povinná osoba uvedená v § 3 písm. h) zákona hlásí kybernetické 

bezpečnostní incidenty podle § 32 odst. 2 a 3. 
   

  82/2018 § 32 odst. 2 a 3 (2) Kybernetický bezpečnostní incident se provozovateli národního 

CERT hlásí na elektronickém formuláři zveřejněném na internetových 

stránkách provozovatele národního CERT zaslaném 
a) na adresu elektronické pošty provozovatele národního CERT určenou 

pro příjem hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů, 

zveřejněnou na jeho internetových stránkách, 
b) do datové schránky provozovatele národního CERT, nebo 
c) prostřednictvím internetových stránek provozovatele národního 

CERT. 
(3) Hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu je možné zaslat i v 

listinné podobě, avšak pouze v případech, kdy nelze využít žádný ze 

způsobů uvedených v odstavcích 1 a 2. 

   

Článek 16 odst. 4 Při posuzování toho, zda je dopad incidentu významný, se zohlední zejména 

tyto parametry: 
a) počet uživatelů postižených incidentem, zejména těch uživatelů, kteří na 

službu spoléhají při poskytování vlastních služeb; 
b) délka trvání incidentu; 
c) zeměpisný rozsah oblasti dotčené incidentem; 
d) rozsah, v jakém bylo narušeno fungování služby; 
e) rozsah dopadu na společenské a ekonomické činnosti. 
Ohlášení incidentu je povinné, pouze pokud má poskytovatel digitální 

služby přístup k informacím, které jsou nezbytné k posouzení dopadu 

incidentu na základě parametrů uvedených v prvním pododstavci. 

  Netransponováno – použije se prováděcí nařízení Komise (EU) 

2018/151 ze dne 30. ledna 2018, kterým se stanoví pravidla pro 

uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148, 

pokud jde o bližší upřesnění prvků, které musí poskytovatelé digitálních 

služeb zohledňovat při řízení bezpečnostních rizik, jimiž jsou vystaveny 

sítě a informační systémy, a parametrů pro posuzování toho, zda je 

dopad incidentu významný 

NT   

Článek 16 odst. 5 Pokud provozovatel základních služeb spoléhá na vnějšího poskytovatele 
digitálních služeb při poskytování služby, která je základní z hlediska 
zachování kritických společenských a ekonomických činností, ohlásí 

provozovatel základních služeb jakýkoli významný dopad na kontinuitu 

těchto základních služeb způsobený incidentem, jímž byl poskytovatel 

digitálních služeb postižen. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 8 odst. 8 Pokud má kybernetický bezpečnostní incident, který postihnul 

poskytovatele digitální služby, významný dopad na kontinuitu 

poskytování základní služby, je její provozovatel povinen tuto 

skutečnost Úřadu nahlásit. 

PT   

Článek 16 odst. 6 Tam, kde je to vhodné, a zejména pokud se incident podle odstavce 3 týká 

dvou nebo více členských států, informuje příslušný orgán nebo tým 

CSIRT, jimž byl incident ohlášen, ostatní dotčené členské státy. Příslušné 

orgány, týmy CSIRT a jednotná kontaktní místa přitom v souladu s právem 

Unie nebo vnitrostátními právními předpisy, které jsou v souladu s právem 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 17 odst. 2 
písm. j) 

Provozovatel národního CERT 
j) informuje bez uvedení identifikačních údajů ohlašovatele příslušný 

orgán jiného členského státu o kybernetickém bezpečnostním incidentu 

s významným dopadem na kontinuitu poskytování základní nebo 

digitální služby v tomto členském státě a zároveň o tom informuje Úřad, 

PT   
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

Unie, zachovávají bezpečnost a obchodní zájmy poskytovatele digitálních 

služeb, jakož i důvěrnost poskytnutých informací. 
přičemž zachovává bezpečnost a obchodní zájmy ohlašovatele, 

Článek 16 odst. 7 V případě, že informovanost veřejnosti je nezbytná pro předejití incidentu 

nebo ke zvládání probíhajícího incidentu, nebo pokud je zveřejnění 

incidentu ve veřejném zájmu z jiných důvodů, může příslušný orgán nebo 

tým CSIRT, jimž byl incident ohlášen, popřípadě příslušný orgán nebo tým 

CSIRT jiných dotčených členských států po konzultaci dotčeného 

poskytovatele digitálních služeb informovat o jednotlivých incidentech 

veřejnost nebo nařídit poskytovateli digitálních služeb, aby tak učinil. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 12 (1) Úřad vydá varování, dozví-li se zejména z vlastní činnosti nebo z 

podnětu provozovatele národního CERT anebo od orgánů, které 

vykonávají působnost v oblasti kybernetické bezpečnosti v zahraničí, o 

hrozbě v oblasti kybernetické bezpečnosti. 
(2) Varování Úřad zveřejní na svých internetových stránkách a oznámí 

je orgánům a osobám uvedeným v § 3, jejichž kontaktní údaje jsou 

vedeny v evidenci podle § 16 odst. 4. 
(3) Úřad je z důvodu ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, ochrany 

života a zdraví osob nebo ochrany ekonomiky státu oprávněn po 

konzultaci s orgánem nebo osobou uvedenými v § 3 písm. c), d), f), g) 

nebo h), které jsou dotčeny kybernetickým bezpečnostním incidentem, 

veřejnost o tomto incidentu informovat nebo dotčenému orgánu nebo 

osobě uložit, aby tak učinil sám. 

PT   

Článek 16 odst. 8 Komise přijme prováděcí akty, kterými blíže upřesní prvky uvedené v 

odstavci 1 a parametry uvedené v odstavci 4 tohoto článku. Tyto prováděcí 

akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 22 odst. 2 do 9. srpna 
2017. 

  Netransponováno – nerelevantní (povinnost orgánu EU) NT   

Článek 16 odst. 9 Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví formáty a postupy 

týkající se požadavků na hlášení incidentů. Tyto prováděcí akty se přijímají 

přezkumným postupem podle čl. 22 odst. 2. 

  Netransponováno – nerelevantní (povinnost orgánu EU) NT   

Článek 16 odst. 10 Aniž je dotčen čl. 1 odst. 6, členské státy neuloží poskytovatelům 

digitálních služeb žádné další bezpečnostní požadavky či požadavky na 

hlášení incidentů. 

  Netransponováno – bez přímého dopadu na právní řád ČR NT   

Článek 16 odst. 11 Kapitola V se nevztahuje na mikropodniky a malé podniky ve smyslu 

doporučení Komise 2003/361/ES5. 
_______ 
5 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36). 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 33 odst. 3 (3) Tento zákon se vztahuje pouze na poskytovatele digitální služby, 

který je právnickou osobou a není mikropodnikem nebo malým 

podnikem16). 
Poznámka pod čarou č. 16 zní: Příloha doporučení Komise 2003/361/ES 

ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních 

podniků.  

PT   

Článek 17 
Provádění a vymáhání       

Článek 17 odst. 1 Členské státy zajistí, aby příslušné orgány v případě potřeby přijaly opatření 

v rámci následné kontroly, mají-li důkazy o tom, že poskytovatel digitálních 

služeb nesplňuje požadavky stanovené v článku 16. Takové důkazy mohou 

být předloženy příslušným orgánem jiného členského státu, v němž je 
služba poskytována. 

255/2012  § 1 odst. 1 (1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů 

územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo 

fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy 

(dále jen „kontrolní orgán“), při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, 

orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a 

fyzických osob (dále jen „kontrolovaná osoba“). 

PT   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno             ST 32016L1148.doc            str. 95 z 136   

Celex: 32016L1148 Lhůta pro implementaci 9. 5. 2018  Úřední věstník                     L 194 2016 Gestor NÚKIB Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

  255/2012  § 2 Kontrolní orgán při kontrole zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní 

povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních předpisů nebo které jí 

byly uloženy na základě těchto předpisů. 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 23 (1) Úřad vykonává kontrolu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Při 

výkonu kontroly Úřad zjišťuje, jak orgány a osoby uvedené v § 3 písm. 

a) až g) plní povinnosti stanovené tímto zákonem a rozhodnutími a 

opatřeními obecné povahy vydanými Úřadem podle tohoto zákona, a 

dodržují prováděcí právní předpisy v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Je-li důvodné podezření, že poskytovatel digitální služby neplní 

povinnosti stanovené tímto zákonem, provede u něj Úřad kontrolu. 
(2) Při výkonu kontroly se postupuje přiměřeně podle kontrolního řádu. 
(3) Kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci Úřadu. 

   

  181/2014 
ve znění 
205/2017 

§ 25 odst. 3 (3) Správce informačního nebo komunikačního systému kritické 

informační infrastruktury nebo významného informačního systému se 

dopustí přestupku tím, že neinformuje provozovatele systému podle § 

4a odst. 1. 
 

   

  181/2014 
ve znění 
205/2017 

§ 25 odst. 4 (4) Správce nebo provozovatel informačního nebo komunikačního 

systému kritické informační infrastruktury se dopustí přestupku tím, že 

neinformuje subjekt zajišťující síť elektronických komunikací podle § 

4a odst. 2. 
 

   

  181/2014 
ve znění 
205/2017 

§ 25 odst. 5 (5) Provozovatel informačního nebo komunikačního systému kritické 

informační infrastruktury se dopustí přestupku tím, že 
a) nesplní povinnost uloženou Úřadem v rozhodnutí podle § 15a odst. 1, 
b) nepředá data, provozní údaje a informace podle § 6a odst. 2, 
c) nepředá data, provozní údaje a informace podle § 6a odst. 3, 
d) nezničí kopie dat, provozních údajů a informací podle § 6a odst. 3, 

nebo 
e) neumožní správci dohled nad průběhem zničení dat, provozních 

údajů a informací podle § 6a odst. 3. 
 

   

  181/2014 
ve znění 
205/2017 

§ 25 odst. 6 (6) Orgán nebo osoba zajišťující významnou síť se dopustí přestupku 

tím, že neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 

3. 
 

   

  181/2014 
ve znění 
205/2017 

§ 25 odst. 7 (7) Správce a provozovatel informačního systému základní služby se 

dopustí přestupku tím, že 
a) v rozporu s § 4 odst. 2 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní 

opatření nebo nevede bezpečnostní dokumentaci, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

b) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 4, 
c) nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 

odst. 3, 
d) nesplní povinnost uloženou Úřadem podle § 13 nebo 14, 
e) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 

písm. b), nebo 
f) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 

24. 
 

  181/2014 
ve znění 
205/2017 

§ 25 odst. 8 (8) Správce nebo provozovatel informačního nebo komunikačního 

systému kritické informační infrastruktury, správce nebo provozovatel 

významného informačního systému, správce nebo provozovatel 

informačního systému základní služby a provozovatel základní služby, 

kteří jsou orgánem veřejné moci, se dopustí přestupku tím, že uzavřou 

smlouvu s poskytovatelem služeb cloud computingu v rozporu s § 4 

odst. 5. 
 

   

  181/2014 
ve znění 
205/2017 

§ 25 odst. 9 (9) Správce nebo provozovatel informačního nebo komunikačního 

systému kritické informační infrastruktury se dopustí přestupku tím, že 

nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 

odst. 3. 
 

   

  181/2014 
ve znění 
205/2017 

§ 25 odst. 10 (10) Provozovatel základní služby se dopustí přestupku tím, že 
a) neinformuje správce nebo provozovatele informačního systému 

základní služby podle § 4a odst. 3, 
b) nenahlásí významný dopad na kontinuitu poskytování základní 

služby podle § 8 odst. 1 a 4, 
c) nenahlásí významný dopad na kontinuitu poskytování základní 

služby způsobený kybernetickým bezpečnostním incidentem podle § 8 

odst. 8, 
d) nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 

odst. 3, nebo 
e) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 

písm. b). 
 

   

  181/2014 
ve znění 
205/2017 

§ 25 odst. 11 (11) Poskytovatel digitální služby se dopustí přestupku tím, že 
a) neustaví svého zástupce podle § 3a odst. 1, 
b) v rozporu s § 4 odst. 3 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní 

opatření, 
c) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 2 a 3, 

   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno             ST 32016L1148.doc            str. 97 z 136   

Celex: 32016L1148 Lhůta pro implementaci 9. 5. 2018  Úřední věstník                     L 194 2016 Gestor NÚKIB Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

d) nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 

odst. 3, nebo 
e) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu podle § 16 odst. 2 písm. 

a). 
 

  181/2014 
ve znění 
205/2017 

§ 25 odst. 12 (12) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), odstavce 

7 písm. a) nebo odstavce 11 písm. b), 
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b), 

odstavce 2 písm. b), c) nebo e), odstavce 3, odstavce 4, odstavce 5 písm. 

a), c) nebo d), odstavce 6, odstavce 7 písm. b) až d) nebo f), odstavce 8, 

odstavce 9, odstavce 10 písm. a) až d) nebo odstavce 11 písm. a), c) 
nebo d), 
c) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5 písm. b) nebo e), 
d) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d), odstavce 7 

písm. e), odstavce 10 písm. e) nebo odstavce 11 písm. e). 

   

Článek 17 odst. 2 Pro účely odstavce 1 musí mít příslušné orgány nezbytné pravomoci a 

prostředky, aby mohly od poskytovatelů digitálních služeb požadovat: 
a) poskytnutí informací potřebných k posouzení bezpečnosti jejich sítí a 

informačních systémů, včetně existující bezpečnostní politiky; 
b) nápravu případného neplnění požadavků stanovených v článku 16. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 25 odst. 3 (3) Správce informačního nebo komunikačního systému kritické 

informační infrastruktury nebo významného informačního systému se 

dopustí přestupku tím, že neinformuje provozovatele systému podle § 

4a odst. 1. 
 

PT   

  181/2014 
ve znění 
205/2017 

§ 25 odst. 4 (4) Správce nebo provozovatel informačního nebo komunikačního 

systému kritické informační infrastruktury se dopustí přestupku tím, že 

neinformuje subjekt zajišťující síť elektronických komunikací podle § 

4a odst. 2. 
 

   

  181/2014 
ve znění 
205/2017 

§ 25 odst. 5 (5) Provozovatel informačního nebo komunikačního systému kritické 

informační infrastruktury se dopustí přestupku tím, že 
a) nesplní povinnost uloženou Úřadem v rozhodnutí podle § 15a odst. 1, 
b) nepředá data, provozní údaje a informace podle § 6a odst. 2, 
c) nepředá data, provozní údaje a informace podle § 6a odst. 3, 
d) nezničí kopie dat, provozních údajů a informací podle § 6a odst. 3, 

nebo 
e) neumožní správci dohled nad průběhem zničení dat, provozních 

údajů a informací podle § 6a odst. 3. 
 

   

  181/2014 
ve znění 
205/2017 

§ 25 odst. 6 (6) Orgán nebo osoba zajišťující významnou síť se dopustí přestupku 

tím, že neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 

3. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

  181/2014 
ve znění 
205/2017 

§ 25 odst. 7 (7) Správce a provozovatel informačního systému základní služby se 

dopustí přestupku tím, že 
a) v rozporu s § 4 odst. 2 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní 

opatření nebo nevede bezpečnostní dokumentaci, 
b) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 4, 
c) nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 

odst. 3, 
d) nesplní povinnost uloženou Úřadem podle § 13 nebo 14, 
e) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 

písm. b), nebo 
f) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 

24. 
 

   

  181/2014 
ve znění 
205/2017 

§ 25 odst. 8 (8) Správce nebo provozovatel informačního nebo komunikačního 

systému kritické informační infrastruktury, správce nebo provozovatel 

významného informačního systému, správce nebo provozovatel 

informačního systému základní služby a provozovatel základní služby, 

kteří jsou orgánem veřejné moci, se dopustí přestupku tím, že uzavřou 

smlouvu s poskytovatelem služeb cloud computingu v rozporu s § 4 

odst. 5. 
 

   

  181/2014 
ve znění 
205/2017 

§ 25 odst. 9 (9) Správce nebo provozovatel informačního nebo komunikačního 

systému kritické informační infrastruktury se dopustí přestupku tím, že 

nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 

odst. 3. 
 

   

  181/2014 
ve znění 
205/2017 

§ 25 odst. 10 (10) Provozovatel základní služby se dopustí přestupku tím, že 
a) neinformuje správce nebo provozovatele informačního systému 

základní služby podle § 4a odst. 3, 
b) nenahlásí významný dopad na kontinuitu poskytování základní 

služby podle § 8 odst. 1 a 4, 
c) nenahlásí významný dopad na kontinuitu poskytování základní 

služby způsobený kybernetickým bezpečnostním incidentem podle § 8 

odst. 8, 
d) nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 

odst. 3, nebo 
e) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 

písm. b). 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

  181/2014 
ve znění 
205/2017 

§ 25 odst. 11 (11) Poskytovatel digitální služby se dopustí přestupku tím, že 
a) neustaví svého zástupce podle § 3a odst. 1, 
b) v rozporu s § 4 odst. 3 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní 

opatření, 
c) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 2 a 3, 
d) nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 

odst. 3, nebo 
e) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu podle § 16 odst. 2 písm. 

a). 
 

   

  181/2014 
ve znění 
205/2017 

§ 25 odst. 12 (12) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), odstavce 
7 písm. a) nebo odstavce 11 písm. b), 
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b), 

odstavce 2 písm. b), c) nebo e), odstavce 3, odstavce 4, odstavce 5 písm. 

a), c) nebo d), odstavce 6, odstavce 7 písm. b) až d) nebo f), odstavce 8, 
odstavce 9, odstavce 10 písm. a) až d) nebo odstavce 11 písm. a), c) 

nebo d), 
c) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5 písm. b) nebo e), 
d) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d), odstavce 7 

písm. e), odstavce 10 písm. e) nebo odstavce 11 písm. e). 

   

  255/2012  § 5 odst. 2 

písm. b) 
(2) Kontrola je zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž je 
b) doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě; součástí 

oznámení musí být pověření ke kontrole, anebo seznam kontrolujících, 

nebo 

   

  255/2012  § 8 Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly dále oprávněn 
 a) požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na 

místě kontroly, jde-li o osobu, která plní úkoly kontrolované osoby, 

nebo osobu, která může přispět ke splnění účelu kontroly, 
 b) provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná 

měření, sledování, prohlídky a zkoušky, 
 c) požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k 

předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby (dále jen 

„podklady“); v odůvodněných případech může kontrolující zajišťovat 

originální podklady, 
 d) pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy, 
 e) v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků 

kontrolované osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou 

osobou, 
 f) vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost 
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Poznámka 

 
 

potřebnou k výkonu kontroly. 
  255/2012  § 10 odst. 2 (2) Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky pro výkon 

kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených 

tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve 

lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci 

nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá. 

   

  255/2012 § 10 odst. 3 (3) Povinná osoba je povinna poskytnout kontrolujícímu součinnost 

potřebnou k výkonu kontroly, nelze-li tuto součinnost zajistit 

prostřednictvím kontrolované osoby. 

   

  255/2012  § 25 (1) Kontrolní orgány v zájmu dobré správy vzájemně spolupracují a 

koordinují své kontroly. 
 (2) Požádá-li kontrolní orgán jiný kontrolní orgán nebo další orgán 

veřejné moci o poskytnutí údajů, informací nebo jiných kontrolních 

podkladů potřebných k provedení kontroly, oslovený orgán tyto údaje, 

informace a další kontrolní podklady poskytne, pokud je má k dispozici 

a nebrání-li tomu plnění povinností uložených jiným právním 

předpisem, s výjimkou povinnosti mlčenlivosti. 
(3) Kontrolní orgán na požádání sdělí výsledky kontrol jinému 

kontrolnímu orgánu nebo orgánu veřejné moci, jestliže jsou potřebné 

pro výkon jeho působnosti. Zaměstnanci zařazení v těchto orgánech 

jsou povinni o těchto skutečnostech zachovávat mlčenlivost; § 20 se 

použije obdobně. 
 (4) Kontrolní orgán předá svá zjištění o nedostatcích příslušnému 

orgánu, který je oprávněn ve své působnosti činit opatření k nápravě 

zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné nedostatky. 

   

Článek 17 odst. 3 Pokud je poskytovatel digitálních služeb primárně usazen nebo má zástupce 

v jednom členském státě, ale jeho sítě a informační systémy se nacházejí v 

jednom či více jiných členských státech, příslušný orgán členského státu, v 

němž je poskytovatel primárně usazen nebo v němž má svého zástupce, 

a příslušné orgány těchto jiných členských států podle potřeby spolupracují 

a jsou si navzájem nápomocny. Taková pomoc a spolupráce může 

zahrnovat výměny informací mezi dotčenými příslušnými orgány a žádosti 

o přijetí kontrolních opatření podle odstavce 2. 

181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 22 písm. g)  Úřad 
g) spolupracuje s orgány a osobami, které působí v oblasti kybernetické 

bezpečnosti a kybernetické obrany, zejména s veřejnoprávními 

korporacemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a s ostatními 

pracovišti typu CERT, a s orgány a osobami, které působí ve vybraných 

oblastech ochrany utajovaných informací,  
 

PT   

  181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 22 písm. h) Úřad 
h) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti a 

ve vybraných oblastech ochrany utajovaných informací, 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 22 písm. i) Úřad  
i) sjednává a uzavírá smlouvy o mezinárodní spolupráci v oblasti 

kybernetické bezpečnosti a ve vybraných oblastech ochrany 

utajovaných informací, 
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  181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 3a (1) Poskytovatel digitální služby, který poskytuje tuto službu v České 

republice, nemá sídlo v Evropské unii a neustavil si svého zástupce v 

jiném členském státě Evropské unie (dále jen „jiný členský stát“), je 

povinen ustavit si svého zástupce v České republice. Zástupcem 

poskytovatele digitální služby je osoba, která je usazená v České 

republice a která je poskytovatelem digitální služby na základě plné 

moci zmocněná jej zastupovat ve vztahu k povinnostem podle tohoto 

zákona. 
(2) V případě, že poskytovatel digitální služby má sídlo mimo 

Evropskou unii a ustavil si svého zástupce v České republice, má se za 

to, že je usazen v České republice a vztahují se na něj povinnosti podle 

tohoto zákona. 
(3) V případě, že je poskytovatel digitální služby usazen v České 
republice nebo zde má ustaveného zástupce, ale jím využívané sítě 
elektronických komunikací a informační systémy se nacházejí v jiném 
členském státu, Úřad při výkonu státní správy spolupracuje s 
příslušným orgánem dotčeného členského státu. 

   

Článek 18 
Pravomoc a územní působnost       

Článek 18 odst. 1 Pro účely této směrnice se má za to, že poskytovatel digitálních služeb 

podléhá pravomoci členského státu, v němž je primárně usazen. Má-li 
poskytovatel digitálních služeb v některém členském státě své sídlo, má se 

za to, že je v tomto členském státě rovněž primárně usazen. 

181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 3a (1) Poskytovatel digitální služby, který poskytuje tuto službu v České 

republice, nemá sídlo v Evropské unii a neustavil si svého zástupce v 

jiném členském státě Evropské unie (dále jen „jiný členský stát“), je 
povinen ustavit si svého zástupce v České republice. Zástupcem 

poskytovatele digitální služby je osoba, která je usazená v České 

republice a která je poskytovatelem digitální služby na základě plné 

moci zmocněná jej zastupovat ve vztahu k povinnostem podle tohoto 
zákona. 
(2) V případě, že poskytovatel digitální služby má sídlo mimo 

Evropskou unii a ustavil si svého zástupce v České republice, má se za 

to, že je usazen v České republice a vztahují se na něj povinnosti podle 

tohoto zákona. 
(3) V případě, že je poskytovatel digitální služby usazen v České 

republice nebo zde má ustaveného zástupce, ale jím využívané sítě 

elektronických komunikací a informační systémy se nacházejí v jiném 

členském státu, Úřad při výkonu státní správy spolupracuje s příslušným 
orgánem dotčeného členského státu. 

PT   

Článek 18 odst. 2 Poskytovatel digitálních služeb, který není v Unii usazen, ale nabízí v Unii 

služby uvedené v příloze III, určí svého zástupce v Unii. Tento zástupce 

musí být usazen v jednom ze členských států, v němž jsou služby nabízeny. 

181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 3a (1) Poskytovatel digitální služby, který poskytuje tuto službu v České 

republice, nemá sídlo v Evropské unii a neustavil si svého zástupce v 

jiném členském státě Evropské unie (dále jen „jiný členský stát“), je 

PT   
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Má se za to, že poskytovatel digitálních služeb podléhá pravomoci 

členského státu, v němž je zástupce usazen. 
povinen ustavit si svého zástupce v České republice. Zástupcem 

poskytovatele digitální služby je osoba, která je usazená v České 

republice a která je poskytovatelem digitální služby na základě plné 

moci zmocněná jej zastupovat ve vztahu k povinnostem podle tohoto 

zákona. 
(2) V případě, že poskytovatel digitální služby má sídlo mimo 

Evropskou unii a ustavil si svého zástupce v České republice, má se za 

to, že je usazen v České republice a vztahují se na něj povinnosti podle 

tohoto zákona. 
(3) V případě, že je poskytovatel digitální služby usazen v České 

republice nebo zde má ustaveného zástupce, ale jím využívané sítě 

elektronických komunikací a informační systémy se nacházejí v jiném 

členském státu, Úřad při výkonu státní správy spolupracuje s příslušným 

orgánem dotčeného členského státu. 
Článek 18 odst. 3 Určí-li poskytovatel digitálních služeb svého zástupce, není tím dotčena 

možnost zahájit právní řízení proti samotnému poskytovateli digitálních 

služeb. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 3a  (1) Poskytovatel digitální služby, který poskytuje tuto službu v České 

republice, nemá sídlo v Evropské unii a neustavil si svého zástupce v 

jiném členském státě Evropské unie (dále jen „jiný členský stát“), je 

povinen ustavit si svého zástupce v České republice. Zástupcem 

poskytovatele digitální služby je osoba, která je usazená v České 

republice a která je poskytovatelem digitální služby na základě plné 

moci zmocněná jej zastupovat ve vztahu k povinnostem podle tohoto 

zákona. 
(2) V případě, že poskytovatel digitální služby má sídlo mimo 

Evropskou unii a ustavil si svého zástupce v České republice, má se za 

to, že je usazen v České republice a vztahují se na něj povinnosti podle 

tohoto zákona. 
(3) V případě, že je poskytovatel digitální služby usazen v České 

republice nebo zde má ustaveného zástupce, ale jím využívané sítě 

elektronických komunikací a informační systémy se nacházejí v jiném 

členském státu, Úřad při výkonu státní správy spolupracuje s příslušným 

orgánem dotčeného členského státu. 

PT   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 3 písm. h) Orgány a osobami, kterým se ukládají povinnosti v oblasti kybernetické 

bezpečnosti, jsou 
h) poskytovatel digitální služby. 

   

Článek 19 Standardizace       

Článek 19 odst. 1 Členské státy za účelem harmonizovaného provádění čl. 14 odst. 1 a 2 a čl. 

16 odst. 1 a 2 podporují používání evropských nebo mezinárodně 

uznávaných norem nebo specifikací upravujících bezpečnost sítí a 

82/2018  § 2 písm. j) a) systémem řízení bezpečnosti informací část systému řízení povinné 

osoby založená na přístupu k rizikům informačního a komunikačního 

systému, která stanoví způsob ustavení, zavádění, provozování, 

PT 12 
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informačních systémů, aniž by přitom vyžadovaly používání konkrétního 

druhu technologie nebo diskriminujícím způsobem prosazovaly jeho 

používání. 

monitorování, přezkoumání, udržování a zlepšování bezpečnosti 

informací a dat,, 

  82/2018  § 3   Povinná osoba v rámci systému řízení bezpečnosti informací 
  a) stanoví s ohledem na požadavky dotčených stran a organizační 

bezpečnost rozsah systému řízení bezpečnosti informací, ve kterém určí 

organizační části a aktiva, jichž se systém řízení bezpečnosti informací 

týká, 
  b) stanoví cíle systému řízení bezpečnosti informací, 
  c) pro stanovený rozsah systému řízení bezpečnosti informací na 

základě cílů systému řízení bezpečnosti informací, bezpečnostních 

potřeb a hodnocení rizik zavede přiměřená bezpečnostní opatření, 
  d) řídí rizika podle § 5, 
  e) vytvoří a schválí bezpečnostní politiku v oblasti systému řízení 

bezpečnosti informací, která obsahuje hlavní zásady, cíle, bezpečnostní 

potřeby, práva a povinnosti ve vztahu k řízení bezpečnosti informací, a 

na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik stanoví 

bezpečnostní politiku v dalších oblastech podle § 30 a zavede přiměřená 

bezpečnostní opatření, 
  f) zajistí provedení auditu kybernetické bezpečnosti u informačního a 

komunikačního systému (dále jen „audit kybernetické bezpečnosti“) 

podle § 16, 
  g) zajistí pravidelné vyhodnocování účinnosti systému řízení 

bezpečnosti informací, které obsahuje hodnocení stavu systému řízení 

bezpečnosti informací včetně revize hodnocení rizik, posouzení 

výsledků provedených auditů kybernetické bezpečnosti a dopadů 

kybernetických bezpečnostních incidentů na systém řízení bezpečnosti 

informací, 
  h) průběžně identifikuje a následně podle § 11 řídí významné změny, 

které patří do rozsahu systému řízení bezpečnosti informací, 
  i) aktualizuje systém řízení bezpečnosti informací a příslušnou 

dokumentaci na základě zjištění auditů kybernetické bezpečnosti, 

výsledků vyhodnocení účinnosti systému řízení bezpečnosti informací a 

v souvislosti s prováděnými významnými změnami a 
  j) řídí provoz a zdroje systému řízení bezpečnosti informací a 

zaznamenává činnosti spojené se systémem řízení bezpečnosti informací 

a řízením rizik. 

   

Článek 19 odst. 2 Agentura ENISA ve spolupráci se členskými státy vydá doporučení a 

pokyny týkající se technických oblastí, které by měly být zohledněny ve 

vztahu k odstavci 1, jakož i s ohledem na již existující normy, včetně 

  Netransponováno – nerelevantní (povinnost orgánu EU) NT   
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vnitrostátních norem členských států, které by umožnily tyto oblasti pokrýt. 
Článek 20 

Dobrovolné hlášení incidentů       

Článek 20 odst. 1 Aniž je dotčen článek 3, mohou subjekty, které nebyly určeny jako 

provozovatelé základních služeb a které nejsou poskytovateli digitálních 

služeb, dobrovolně hlásit incidenty se závažným dopadem na kontinuitu 
služeb, které poskytují. 

181/2014  § 20 písm. f) Vládní CERT jako součást Úřadu 
f) přijímá podněty a údaje od orgánů a osob uvedených v § 3 a od jiných 

orgánů a osob a tyto podněty a údaje vyhodnocuje, 

PT   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 8 odst. 6 (6) Orgány a osoby neuvedené v § 3 mohou hlásit kybernetické 

bezpečnostní incidenty provozovateli národního CERT, nebo Úřadu. 
   

Článek 20 odst. 2 Při zpracování hlášení postupují členské státy postupem stanoveným v 

článku 14. Členské státy mohou dát přednost zpracování povinných hlášení 

před dobrovolnými hlášeními. Dobrovolná hlášení se zpracují pouze za 

podmínky, že jejich zpracování nepředstavuje pro dotčené členské státy 

nepřiměřenou nebo nepatřičnou zátěž. 
Na základě dobrovolného ohlášení nesmí být oznamujícímu subjektu 

uložena žádná povinnost, která by mu nebyla uložena, kdyby toto ohlášení 

neučinil. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 17 odst. 2 

písm. l) 
l) přijímá hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech od 

orgánů a osob neuvedených v § 3, a pokud to jeho kapacity umožňují, 

zpracovává je a poskytuje orgánům nebo osobám dotčeným 

kybernetickým bezpečnostním incidentem metodickou podporu, pomoc 

a součinnost. 

PT   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 20 písm. l) l) přijímá hlášení o kybernetickém bezpečnostním incidentu od orgánů a 

osob neuvedených v § 3; vládní CERT hlášení zpracovává, a pokud to 

jeho kapacity umožňují a jedná se o kybernetický bezpečnostní incident 

s významným dopadem, poskytuje orgánům nebo osobám dotčeným 

kybernetickým bezpečnostním incidentem metodickou podporu, pomoc 
a součinnost,a 

   

Článek 21 

Sankce 

      

 Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních právních předpisů 

přijatých podle této směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná 

k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující. Členské státy oznámí takto stanovené sankce a daná opatření 

Komisi do dne 9. května 2018 a neprodleně jí oznámí všechny následné 

změny, jež se těchto ustanovení a opatření týkají. 
 

181/2014 
ve znění 

104/2017 
183/2017 
205/2017  

§ 25 (1) Poskytovatel služby elektronických komunikací a subjekt zajišťující 

síť elektronických komunikací nebo orgán nebo osoba zajišťující 

významnou síť se dopustí přestupku tím, že 
a) nesplní za stavu kybernetického nebezpečí povinnost uloženou 

Úřadem v rozhodnutí nebo v opatření obecné povahy podle § 13, nebo 
b) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 

24. 
(2) Správce nebo provozovatel informačního nebo komunikačního 

systému kritické informační infrastruktury nebo správce nebo 

provozovatel významného informačního systému se dopustí přestupku 

PT   
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tím, že 
a) v rozporu s § 4 odst. 2 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní 

opatření anebo nevede bezpečnostní dokumentaci, 
b) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 4, 
c) nesplní povinnost uloženou Úřadem v rozhodnutí nebo v opatření 

obecné povahy podle § 13 nebo 14, 
d) nesplní povinnost uloženou Úřadem v rozhodnutí podle § 15a odst. 1, 
e) nepředá data, provozní údaje a informace podle § 6a odst. 2, 
f) nepředá data, provozní údaje a informace podle § 6a odst. 3, 
g) nezničí kopie dat, provozních údajů a informací podle § 6a odst. 3, 
h) neumožní správci dohled nad průběhem zničení dat, provozních 

údajů a informací podle § 6a odst. 3, 
i) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 

písm. b) nebo 
j) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 

24. 
(3) Správce informačního nebo komunikačního systému kritické 

informační infrastruktury nebo významného informačního systému se 

dopustí přestupku tím, že neinformuje provozovatele systému podle § 

4a odst. 1. 
(4) Správce nebo provozovatel informačního nebo komunikačního 

systému kritické informační infrastruktury se dopustí přestupku tím, že 

neinformuje subjekt zajišťující síť elektronických komunikací podle § 

4a odst. 2. 
(5) Provozovatel informačního nebo komunikačního systému kritické 

informační infrastruktury se dopustí přestupku tím, že 
a) nesplní povinnost uloženou Úřadem v rozhodnutí podle § 15a odst. 1, 
b) nepředá data, provozní údaje a informace podle § 6a odst. 2, 
c) nepředá data, provozní údaje a informace podle § 6a odst. 3, 
d) nezničí kopie dat, provozních údajů a informací podle § 6a odst. 3, 

nebo 
e) neumožní správci dohled nad průběhem zničení dat, provozních 

údajů a informací podle § 6a odst. 3. 
(6) Orgán nebo osoba zajišťující významnou síť se dopustí přestupku 

tím, že neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 

3. 
(7) Správce a provozovatel informačního systému základní služby se 

dopustí přestupku tím, že 
a) v rozporu s § 4 odst. 2 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní 

opatření nebo nevede bezpečnostní dokumentaci, 
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b) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 4, 
c) nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 

odst. 3, 
d) nesplní povinnost uloženou Úřadem podle § 13 nebo 14, 
e) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 

písm. b), nebo 
f) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 

24. 
(8) Správce nebo provozovatel informačního nebo komunikačního 

systému kritické informační infrastruktury, správce nebo provozovatel 

významného informačního systému, správce nebo provozovatel 

informačního systému základní služby a provozovatel základní služby, 

kteří jsou orgánem veřejné moci, se dopustí přestupku tím, že uzavřou 

smlouvu s poskytovatelem služeb cloud computingu v rozporu s § 4 

odst. 5. 
(9) Správce nebo provozovatel informačního nebo komunikačního 

systému kritické informační infrastruktury se dopustí přestupku tím, že 

nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 

odst. 3. 
(10) Provozovatel základní služby se dopustí přestupku tím, že 
a) neinformuje správce nebo provozovatele informačního systému 

základní služby podle § 4a odst. 3, 
b) nenahlásí významný dopad na kontinuitu poskytování základní 

služby podle § 8 odst. 1 a 4, 
c) nenahlásí významný dopad na kontinuitu poskytování základní 

služby způsobený kybernetickým bezpečnostním incidentem podle § 8 

odst. 8, 
d) nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 

odst. 3, nebo 
e) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 

písm. b). 
(11) Poskytovatel digitální služby se dopustí přestupku tím, že 
a) neustaví svého zástupce podle § 3a odst. 1, 
b) v rozporu s § 4 odst. 3 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní 

opatření, 
c) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 2 a 3, 
d) nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 

odst. 3, nebo 
e) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu podle § 16 odst. 2 písm. 

a). 
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(12) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), odstavce 

7 písm. a) nebo odstavce 11 písm. b), 
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b), 

odstavce 2 písm. b), c) nebo e), odstavce 3, odstavce 4, odstavce 5 písm. 

a), c) nebo d), odstavce 6, odstavce 7 písm. b) až d) nebo f), odstavce 8, 

odstavce 9, odstavce 10 písm. a) až d) nebo odstavce 11 písm. a), c) 

nebo d), 
c) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5 písm. b) nebo e), 
d) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d), odstavce 7 

písm. e), odstavce 10 písm. e) nebo odstavce 11 písm. e). 
  40/2009 ve 

znění 

86/2015 
165/2015 
 

§ 230  (1) Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup 

k počítačovému systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 
 (2) Kdo získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací 

a 
 a) neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na 

nosiči informací, 
 b) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací 

neoprávněně vymaže nebo jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží 

jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými, 
 c) padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na 

nosiči informací tak, aby byla považována za pravá nebo podle nich 

bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá, bez ohledu na to, zda jsou 

tato data přímo čitelná a srozumitelná, nebo 
 d) neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič 

informací nebo učiní jiný zásah do programového nebo technického 

vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat, 
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci. 
 (3) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta, zákazem činnosti 

nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v 

odstavci 1 nebo 2 
 a) v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě 

nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo 
 b) v úmyslu neoprávněně omezit funkčnost počítačového systému nebo 

jiného technického zařízení pro zpracování dat. 
 (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem 

bude pachatel potrestán, 
 a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované 
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skupiny, 
 b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, 
 c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní 

správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, 
 d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, 

nebo 
 e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo 

fyzické osoby, která je podnikatelem. 
 (5) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, 
 a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého 

rozsahu, nebo 
 b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého 

rozsahu. 
  40/2009 ve 

znění 

86/2015 
165/2015 
 

§ 231  (1) Kdo v úmyslu spáchat trestný čin porušení tajemství dopravovaných 

zpráv podle § 182 odst. 1 písm. b), c) nebo trestný čin neoprávněného 

přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 1, 

2 vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, 

zprostředkuje, prodá nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří 

nebo přechovává 
 a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný 

prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo 

přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě elektronických 

komunikací, k počítačovému systému nebo k jeho části, nebo 
 b) počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný 

podobný prostředek, pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému 

systému nebo jeho části, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, propadnutím věci nebo 

zákazem činnosti. 
 (2) Odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 

věci bude pachatel potrestán, 
 a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 

nebo 
 b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 
 (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, 

získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného 

prospěch velkého rozsahu. 

   

  40/2009 ve 
znění 

86/2015 

§ 232  (1) Kdo z hrubé nedbalosti porušením povinnosti vyplývající ze 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uložené podle 

zákona nebo smluvně převzaté 
 a) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací zničí, 

   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno             ST 32016L1148.doc            str. 109 z 136   

Celex: 32016L1148 Lhůta pro implementaci 9. 5. 2018  Úřední věstník                     L 194 2016 Gestor NÚKIB Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

poškodí, pozmění nebo učiní neupotřebitelnými, nebo 
 b) učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače 

nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat, 
a tím způsobí na cizím majetku značnou škodu, bude potrestán odnětím 

svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 
 (2) Odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v 

odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 
  418/2011 

ve znění 

183/2016 

§ 7 Trestnými činy se pro účely tohoto zákona rozumí zločiny nebo přečiny 

uvedené v trestním zákoníku, a to (…neoprávněný přístup k 

počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku), 

opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému 

systému a jiných takových dat (§ 231 trestního zákoníku), poškození 

záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do 

vybavení počítače z nedbalosti (§ 232 trestního zákoníku)….)  

   

Článek 22 
Postup projednávání ve výboru       

Článek 22 odst. 1 Komisi je nápomocen Výbor pro bezpečnost sítí a informačních systémů. 

Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. 
  Netransponováno – nerelevantní (povinnost orgánu EU) NT   

Článek 22 odst. 2 Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 

182/2011. 
  Netransponováno – nerelevantní z hlediska transpozice NT   

Článek 23 
Přezkum       

Článek 23 odst. 1 Komise do 9. května 2019 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, 

v níž vyhodnotí, zda jsou přístupy členských států, pokud jde o proces 

určování provozovatelů základních služeb, konzistentní. 

  Netransponováno – nerelevantní (povinnost orgánu EU) NT   

Článek 23 odst. 2 Komise pravidelně přezkoumává fungování této směrnice a podává zprávu 

Evropskému parlamentu a Radě. Za tímto účelem a s cílem dále rozvíjet 

strategickou a operativní spolupráci Komise zohlední zprávy skupiny pro 

spolupráci a sítě CSIRT, pokud jde o zkušenosti získané na strategické a 

operativní úrovni. Ve svém přezkumu Komise rovněž zhodnotí seznamy 

obsažené v přílohách II a III a konzistentnost ve vztahu k procesu určování 

provozovatelů základních služeb a služeb v odvětvích uvedených v příloze 

II. První zprávu předloží do dne 9. května 2021. 

  Netransponováno – nerelevantní (povinnost orgánu EU) NT   

Článek 24 
Přechodná opatření       

Článek 24 odst. 1 Aniž je dotčen článek 25, a s cílem poskytnout členským států další 

možnosti pro vhodnou spolupráci v období provádění začne skupina pro 

spolupráci plnit své úkoly podle čl. 11 odst. 3 a síť CSIRT podle čl. 12 odst. 

  Netransponováno – nerelevantní (povinnost orgánu EU) NT   
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Poznámka 

 
 

3 nejpozději dne 9. února 2017. 
Článek 24 odst. 2 V období od 9. února 2017 do 9. listopadu 2018 a za účelem podpory 

členských států při zaujímání konzistentního přístupu v procesu určování 

provozovatelů základních služeb, jedná skupina pro spolupráci o pokroku, 

podstatě a druhu vnitrostátních opatření, která umožní určit provozovatele 

základních služeb v konkrétním odvětví v souladu s kritérii stanovenými v 

článcích 5 a 6. Skupina pro spolupráci rovněž na žádost kteréhokoli 

členského státu projedná jeho návrhy konkrétních vnitrostátních opatření 

umožňující určit provozovatele základních služeb v konkrétním odvětví v 

souladu s kritérii stanovenými v článcích 5 a 6. 

  Netransponováno – nerelevantní (povinnost orgánu EU) NT   

Článek 24 odst. 3 Do dne 9. února 2017 a pro účely tohoto článku členské státy zajistí náležité 

zastoupení ve skupině pro spolupráci a v síti CSIRT. 
  Netransponováno – bez přímého dopadu na právní řád ČR NT   

Článek 25 
Provedení ve vnitrostátním právu    NT   

Článek 25 odst. 1 Členské státy do 9. května 2018 přijmou a zveřejní právní a správní 

předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Znění těchto 

předpisů neprodleně sdělí Komisi. 
Použijí tyto předpisy ode dne 10. května 2018. 

205/2017 Čl. XVI Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního 

měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. 
PT   

  437/2017 § 3 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2018.    

  82/2018 § 37 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.    

Článek 25 odst. 1 
4. a 5. věta 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. 

Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 1 odst. 2 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie6) a upravuje 
zajišťování bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních 

systémů. 
Poznámka pod čarou č. 6 zní: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii. 

PT   

  437/2017 § 1 Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje 
odvětvová a dopadová kritéria pro určení provozovatele základní služby 

a vymezení významnosti dopadu narušení základní služby na 
zabezpečení společenských nebo ekonomických činností podle § 22a 

odst. 1 zákona o kybernetické bezpečnosti. 
_______ 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 

2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a 

informačních systémů v Unii. 

   

  82/2018 § 1  Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1) a pro 
informační systém kritické informační infrastruktury, komunikační 
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systém kritické informační infrastruktury, významný informační systém, 

informační systém základní služby anebo informační systém nebo síť 

elektronických komunikací, které využívá poskytovatel digitálních 

služeb, (dále jen „informační a komunikační systém“) upravuje  
a) obsah a strukturu bezpečnostní dokumentace, 
b) obsah a rozsah bezpečnostních opatření, 
c) typy, kategorie a hodnocení významnosti kybernetických 

bezpečnostních incidentů, 
d) náležitosti a způsob hlášení kybernetického bezpečnostního 

incidentu, 
e) náležitosti oznámení o provedení reaktivního opatření a jeho 
výsledku, 
f) vzor oznámení kontaktních údajů a jeho formu a 
g) způsob likvidace dat, provozních údajů, informací a jejich kopií. 
_______ 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. 

července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně 

bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii. 
Článek 25 odst. 2 Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 
  Netransponováno – nerelevantní z hlediska transpozice NT   

Článek 26 Vstup v platnost 
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 

věstníku Evropské unie. 

  Netransponováno – bez přímého dopadu na právní řád ČR NT   

Článek 27 Určení 
Tato směrnice je určena členským státům. 

  Netransponováno – bez přímého dopadu na právní řád ČR NT   

Příloha 1 odst. 1 Úkoly a požadavky na bezpečnostní týmy typu CSIRT 
Úkoly a požadavky na týmy CSIRT jsou přiměřeně a jasně vymezeny a jsou 

podpořeny vnitrostátními pravidly a právními předpisy. Zahrnují tyto 

povinnosti a úkoly: 
1) Požadavky na týmy CSIRT 
a) Týmy CSIRT zajistí, aby v jejich komunikačních službách nebyla 

žádná kritická místa (tzv. single points of failure), a tyto služby tak byly 

široce dostupné, a disponují několika způsoby, jimiž budou kontaktovat 

ostatní a jimiž bude možné kontaktovat je, a to kdykoli. Komunikační 

kanály musí být navíc jasně specifikované a spolupracujícím partnerům a 

subjektům spadajícím do působnosti týmů dobře známé. 
b) Pracoviště týmů CSIRT a jejich podpůrné informační systémy se 

nacházejí na bezpečném místě. 
c) Kontinuita činnosti: 

181/2014 § 18 odst. 1 (1) Provozovatelem národního CERT se může stát pouze právní osoba,  
a) která splňuje podmínky uvedené v odstavci 2 a 
b) se kterou Úřad uzavřel veřejnoprávní smlouvu podle § 19.  

PT   
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i) týmy CSIRT jsou vybaveny vhodnými systémy řízení a 

směrování požadavků, které usnadní předávání, 
ii) týmy CSIRT jsou náležitě personálně obsazeny tak, aby byly 

kdykoli k dispozici, 
iii) týmy CSIRT musí pracovat s infrastrukturou, jejíž kontinuita je 

zaručena. Za tímto účelem musí být k dispozici záložní systémy a 

pracoviště, 
d) týmy CSIRT musí mít možnost účastnit se mezinárodních sítí pro 

spolupráci, pokud chtějí být jejich součástí. 
 

  181/2014  § 18 odst. 2 

písm. c) 
(2) Provozovatelem národního CERT může být pouze právnická osoba, 

která 
c) má technické předpoklady v oblasti kybernetické bezpečnosti,  

   

  181/2014 § 18 odst. 3 

písm. a) 
(3) Zájemce prokazuje splnění podmínek předložením 
a) čestného prohlášení v případě odstavce 2 písm. a) až d), g) a h) a 

   

  181/2014 § 19 odst. 1 

věta první 
(1) Úřad uzavírá veřejnoprávní smlouvu (dále jen „smlouva“) 

s právnickou osobou vybranou postupem podle § 163 odst. 4 správního 

řádu za účelem spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti a zajištění 

činností podle § 17 odst. 2.  

   

Příloha 1 odst. 2 2) Úkoly týmů CSIRT 
a) Úkoly týmů CSIRT zahrnují alespoň: 
i) monitorování incidentů na vnitrostátní úrovni, 
ii) vydávání včasných varování a upozornění, oznamování a šíření 

informací o rizicích a incidentech příslušným zúčastněným stranám, 
iii) reakce na incidenty, 
iv) poskytování dynamické analýzy rizik a incidentů a přehledu o 

situaci, 
v) účast v síti CSIRT. 
b) Týmy CSIRT naváží spolupráci se soukromým sektorem. 
c) V zájmu usnadnění spolupráce týmy CSIRT prosazují přijetí a 

používání společných či standardních postupů v oblasti: 
i) řešení incidentů a rizik, 
ii) klasifikace incidentů, rizik a informací. 
 

181/2014 
ve znění 

205/2017  

§ 17 (1) Národní CERT zajišťuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem 

sdílení informací na národní a mezinárodní úrovni v oblasti 

kybernetické bezpečnosti. 
(2) Provozovatel národního CERT 
a) přijímá oznámení kontaktních údajů od orgánů a osob uvedených v § 

3 písm. a), b) a h) a tyto údaje eviduje a uchovává, 

b) přijímá hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech od 

orgánů a osob uvedených v § 3 písm. b) a h) a tyto údaje eviduje, 

uchovává a chrání, 

c) vyhodnocuje kybernetické bezpečnostní incidenty u orgánů a osob 

uvedených v § 3 písm. b) a h), 

d) poskytuje orgánům a osobám uvedeným v § 3 písm. a), b) a h) 

metodickou podporu, pomoc a součinnost při výskytu kybernetického 

bezpečnostního incidentu, 

e) působí jako kontaktní místo pro orgány a osoby uvedené v § 3 písm. 

a), b) a h), 

f) provádí hodnocení zranitelností v oblasti kybernetické bezpečnosti, 

PT   
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g) předává Úřadu údaje o kybernetických bezpečnostních incidentech 

ohlášených podle § 8 odst. 3, bez uvedení ohlašovatele, 

h) předává Úřadu na vyžádání údaje podle § 16 odst. 5 a 6, 

i) plní roli týmu CSIRT podle příslušného předpisu Evropské unie12), 

j) informuje bez uvedení identifikačních údajů ohlašovatele příslušný 

orgán jiného členského státu o kybernetickém bezpečnostním incidentu 

s významným dopadem na kontinuitu poskytování základní nebo 

digitální služby v tomto členském státě a zároveň o tom informuje Úřad, 

přičemž zachovává bezpečnost a obchodní zájmy ohlašovatele, 

k) spolupracuje s týmy CSIRT jiných členských států a 

l) přijímá hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech od 

orgánů a osob neuvedených v § 3, a pokud to jeho kapacity umožňují, 

zpracovává je a poskytuje orgánům nebo osobám dotčeným 

kybernetickým bezpečnostním incidentem metodickou podporu, pomoc 

a součinnost. 

(3) Provozovatel národního CERT může vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost vykonávat i další hospodářskou činnost v oblasti 

kybernetické bezpečnosti neupravenou tímto zákonem, pokud tato 

činnost nenaruší plnění povinností uvedených v odstavci 2. 

(4) Provozovatel národního CERT při plnění povinností uvedených v 

odstavci 2 koordinuje svou činnost s Úřadem. 
(5) Provozovatel národního CERT musí při plnění povinností podle 

odstavce 2 postupovat nestranně. 
Poznámka pod čarou č. 12 zní: Čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/1148.  
  181/2014 

ve znění 

205/2017  

§ 18 (1) Provozovatelem národního CERT se může stát pouze právnická 

osoba, 
a) která splňuje podmínky uvedené v odstavci 2 a 
b) se kterou Úřad uzavřel veřejnoprávní smlouvu podle § 19. 
(2) Provozovatelem národního CERT může být pouze právnická osoba, 

která 
a) nevyvíjí ani nevyvíjela činnost proti zájmu České republiky ve 

smyslu zákona upravujícího ochranu utajovaných informací, 
b) provozuje nebo spravuje informační systémy nebo služby a sítě 

elektronických komunikací1 anebo se na jejich provozu a správě podílí, 
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Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

a to nejméně po dobu 5 let, 
c) má technické předpoklady v oblasti kybernetické bezpečnosti, 
d) je členem nadnárodní organizace působící v oblasti kybernetické 

bezpečnosti, 
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani 

orgánů Celní správy České republiky ani v evidenci daní, pojistného na 

sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění 

evidovány nedoplatky, 
f) nebyla pravomocně odsouzena za spáchání trestného činu uvedeného 

v § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 
g) není zahraniční osobou podle jiného právního předpisu a 
h) nebyla založena nebo zřízena výlučně za účelem dosažení zisku; tím 

není dotčena možnost provozovatele národního CERT postupovat podle 

§ 17 odst. 3. 
(3) Zájemce prokazuje splnění podmínek předložením 
a) čestného prohlášení v případě odstavce 2 písm. a) až d), g) a h) a 
b) potvrzení orgánu Finanční správy České republiky a Celní správy 

České republiky v případě odstavce 2 písm. e). 
(4) Z obsahu čestného prohlášení podle odstavce 3 písm. a) musí být 

zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné předpoklady. Potvrzení podle 

odstavce 3 písm. b), že uchazeč nemá v evidenci daní u orgánů Finanční 

správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 

evidenci daní, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění evidovány nedoplatky, nesmí být starší než 

30 dnů. Za účelem prokázání podmínky uvedené v odstavci 2 písm. f) si 

Úřad vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle jiného právního 
předpisu5. 
(5) Provozovatel národního CERT vykonává činnosti podle podle § 17 

odst. 2 písm. a) až c), e) a g) až l) bezúplatně. Provozovatel národního 

CERT je povinen vynaložit k řádnému a účelnému výkonu činností 

uvedených v § 17 odst. 2 nezbytné náklady. 
(6) Úřad zveřejní na svých internetových stránkách údaje o 

provozovateli národního CERT, a to jeho obchodní firmu nebo název, 

adresu sídla, identifikační číslo osoby, identifikátor datové schránky a 

adresu jeho internetových stránek. 
  181/2014 

ve znění 

205/2017 

§ 20 Vládní CERT jako součást Úřadu 
a) přijímá oznámení kontaktních údajů od orgánů a osob uvedených v § 

3 písm. c) až g), 
b) přijímá hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech od 

orgánů a osob uvedených v § 3 písm. c) až g), 
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

c) vyhodnocuje údaje o kybernetických bezpečnostních událostech a 

kybernetických bezpečnostních incidentech z kritické informační 

infrastruktury, informačního systému základní služby, významných 

informačních systémů a dalších informačních systémů veřejné správy, 
d) poskytuje orgánům a osobám uvedeným v § 3 písm. c) až g) 

metodickou podporu a pomoc, 
e) poskytuje součinnost orgánům a osobám uvedeným v § 3 písm. c) až 

g) při výskytu kybernetického bezpečnostního incidentu a kybernetické 

bezpečnostní události, 
f) přijímá podněty a údaje od orgánů a osob uvedených v § 3 a od jiných 

orgánů a osob a tyto podněty a údaje vyhodnocuje, 
g) přijímá údaje od provozovatele národního CERT a tyto údaje 

vyhodnocuje, 
h) přijímá údaje od orgánů, které vykonávají působnost v oblasti 

kybernetické bezpečnosti v zahraničí, a tyto údaje vyhodnocuje, 
i) poskytuje podle § 9 odst. 4 provozovateli národního CERT, orgánům 

vykonávajícím působnost v oblasti kybernetické bezpečnosti v zahraničí 

a jiným osobám působícím v oblasti kybernetické bezpečnosti údaje z 

evidence incidentů, 
j) provádí hodnocení zranitelností v oblasti kybernetické bezpečnosti, 
k) informuje bez uvedení identifikačních údajů ohlašovatele příslušný 

orgán jiného členského státu o kybernetickém bezpečnostním incidentu, 

který má významný dopad na kontinuitu poskytování základních služeb 

v tomto členském státě nebo se dotýká poskytování digitálních služeb v 

tomto členském státě, přičemž zachovává bezpečnost a obchodní zájmy 

ohlašovatele, 
l) přijímá hlášení o kybernetickém bezpečnostním incidentu od orgánů a 

osob neuvedených v § 3; vládní CERT hlášení zpracovává, a pokud to 

jeho kapacity umožňují a jedná se o kybernetický bezpečnostní incident 

s významným dopadem, poskytuje orgánům nebo osobám dotčeným 

kybernetickým bezpečnostním incidentem metodickou podporu, pomoc 
a součinnost, 
m) plní roli týmu CSIRT podle příslušného předpisu Evropské unie12) a 
n) spolupracuje s týmy CSIRT jiných členských států. 
Poznámka pod čarou č. 12 zní: Čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/1148.  
  181/2014 

ve znění 

205/2017  

§ 12 (1) Úřad vydá varování, dozví-li se zejména z vlastní činnosti nebo z 

podnětu provozovatele národního CERT anebo od orgánů, které 

vykonávají působnost v oblasti kybernetické bezpečnosti v zahraničí, o 

hrozbě v oblasti kybernetické bezpečnosti. 
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

(2) Varování Úřad zveřejní na svých internetových stránkách a oznámí 

je orgánům a osobám uvedeným v § 3, jejichž kontaktní údaje jsou 

vedeny v evidenci podle § 16 odst. 4. 
(3) Úřad je z důvodu ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, ochrany 

života a zdraví osob nebo ochrany ekonomiky státu oprávněn po 

konzultaci s orgánem nebo osobou uvedenými v § 3 písm. c), d), f), g) 

nebo h), které jsou dotčeny kybernetickým bezpečnostním incidentem, 

veřejnost o tomto incidentu informovat nebo dotčenému orgánu nebo 

osobě uložit, aby tak učinil sám. 
  181/2014  § 21 odst. 2 (2) O vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí rozhoduje ředitel 

Úřadu. Rozhodnutí o vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí se 

vyhlašuje vyvěšením na úřední desce Úřadu. Informace o vyhlášení 

stavu kybernetického nebezpečí se zveřejňuje v celoplošném 

rozhlasovém a televizním vysílání. Provozovatel celoplošného 

televizního nebo rozhlasového vysílání je povinen bez náhrady nákladů 

na základě žádosti Úřadu neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu 

uveřejnit informace o vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí. 

   

Příloha II 
Druhy subjektů pro účely čl. 4 bodu 4       

Příloha II bod 1. 

písm. a) 
 Energetika 
a) elektřina 
– elektroenergetické podniky ve smyslu čl. 2 bodu 35 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES2, které zastávají funkci 

„dodávky“ ve smyslu čl. 2 bodu 19 uvedené směrnice 
– provozovatelé distribuční soustavy ve smyslu čl. 2 bodu 6 
směrnice 2009/72/ES 
– provozovatelé přenosové soustavy ve smyslu čl. 2 bodu 4 
směrnice 2009/72/ES 
 

181/2014  § 2 písm. b) b) kritickou informační infrastrukturou prvek nebo systém prvků 

kritické infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy2) v 
oblasti kybernetické bezpečnosti, 
Poznámka pod čarou č. 2 zní: § 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku 

kritické infrastruktury. 

PT 13  
 
 
 

 

  458/2000 
ve znění  

158/2009  

§ 2 odst. 2 

písm. a) bod 1 
(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 
a) v elektroenergetice 
1. distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o 

napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, 

která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 

0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV 
sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České 

republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, 

   

 
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 55). 
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Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve 

vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je 

zřizována a provozována ve veřejném zájmu, 
  458/2000 

ve znění 

158/2009 
165/2012  

§ 2 odst. 2 

písm. a) bod 10 
(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 
a) v elektroenergetice 
10. přenosovou soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 

400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV, uvedených v 

příloze Pravidel provozování přenosové soustavy, sloužící pro zajištění 

přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s 

elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí, 

ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; 

přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu, 

   

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
165/2012  

§ 2 odst. 2 

písm. a) bod 18 
(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 
a) v elektroenergetice 
18. výrobnou elektřiny energetické zařízení pro přeměnu různých forem 

energie na elektřinu, zahrnující všechna nezbytná zařízení; výrobna 

elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více, 

s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační 

soustavy, je zřizována a provozována ve veřejném zájmu, 

   

  458/2000 
ve znění  

131/2015  

§ 2 odst. 2 
písm. a) bod 20 

(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 
a) v elektroenergetice 
20. službou přenosové soustavy zajišťování přenosu elektřiny, 

systémových služeb a služeb souvisejících se zabezpečením 

spolehlivého a bezpečného provozu přenosové soustavy, 

   

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 2 odst. 2 

písm. a) bod 21 
(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 
a) v elektroenergetice 
21. službou distribuční soustavy zajišťování distribuce elektřiny a 

služeb souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného 

provozu distribuční soustavy, 

   

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 24 odst. 1 (1) Provozovatel přenosové soustavy 
 a) zajišťuje bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz, obnovu a rozvoj 

přenosové soustavy a zajišťuje propojení přenosové soustavy s jinými 

soustavami, a za tím účelem zabezpečuje podpůrné služby a 

dlouhodobou schopnost přenosové soustavy uspokojovat přiměřenou 

poptávku po přenosu elektřiny, spolupracuje s provozovateli 

propojených přenosových soustav a spolupracuje na integraci vnitřního 

evropského trhu s elektřinou, 
 b) poskytuje službu přenosové soustavy, 
 c) řídí toky elektřiny v přenosové soustavě při respektování přenosů 

elektřiny mezi propojenými soustavami ostatních států a ve spolupráci s 
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Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

provozovateli distribučních soustav v elektrizační soustavě, 
 d) odpovídá za zajištění systémových služeb pro elektrizační soustavu 

na úrovni přenosové soustavy, 
 e) účastní se vyrovnávacího mechanismu a uskutečňuje platby podle 

vyrovnávacího mechanismu mezi provozovateli přenosových soustav v 
souladu s Nařízením o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční 

obchod s elektřinou a při zachování bezpečnosti a spolehlivosti 

přenosové soustavy poskytuje přeshraniční přenos elektřiny účastníkům 

trhu s elektřinou, 
 f) v případě existujícího či hrozícího nedostatku kapacity přenosové 

soustavy informuje dotčené účastníky trhu s elektřinou na základě jejich 

žádosti o důvodech, pro které neuskutečnil přenos elektřiny. 
  458/2000 

ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 25 odst. 1 (1) Provozovatel distribuční soustavy 
 a) zajišťuje spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční 

soustavy na území vymezeném licencí, 
 b) poskytuje služby distribuční soustavy, 
 c) řídí toky elektřiny v distribuční soustavě při respektování přenosů 

elektřiny mezi ostatními distribučními soustavami a přenosovou 

soustavou ve spolupráci s provozovateli ostatních distribučních soustav 

a provozovatelem přenosové soustavy. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

1.1.2. 
až 1.1.4., 

sloupec druh 
subjektu 

1. Energetika 
1.1. Elektřina 
Výrobce elektřiny podle energetického zákona 
Obchodník s elektřinou podle energetického zákona 
Provozovatel přenosové soustavy podle energetického zákona 
Provozovatel distribuční soustavy podle energetického zákona 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 2 písm. i) 

bod 1 
základní službou služba, jejíž poskytování je závislé na sítích 

elektronických komunikací7) nebo informačních systémech a jejíž 

narušení by mohlo mít významný dopad na zabezpečení společenských 

nebo ekonomických činností v některém z těchto odvětví 
1. energetika, 
Poznámka pod čarou č. 7 zní: § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

   

Příloha II bod 1 

písm. b) 
b) ropa 
– provozovatelé ropovodů 
– provozovatelé zařízení na těžbu, rafinaci a zpracování ropy a 

skladovacích a přenosových zařízení 

181/2014  § 2 písm. b) kritickou informační infrastrukturou prvek nebo systém prvků kritické 

infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy2) v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, 
Poznámka pod čarou č. 2 zní: § 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku 

kritické infrastruktury. 

PT 13  
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

  437/2017 Příloha, 
řádek 1.2.1. a 

1.2.2., sloupec 
druh subjektu 

1. Energetika 
1.2. Ropa 
Provozovatel zařízení na těžbu, zpracování, rafinaci, úpravu ropy, 

skladovacího nebo přenosového zařízení 
 
Provozovatel ropovodu 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 2 písm. i) 

bod 1 
základní službou služba, jejíž poskytování je závislé na sítích 

elektronických komunikací7) nebo informačních systémech a jejíž 

narušení by mohlo mít významný dopad na zabezpečení společenských 

nebo ekonomických činností v některém z těchto odvětví 
1. energetika, 
Poznámka pod čarou č. 7 zní: § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

   

Příloha II bod 1 

písm. c) 
c) zemní plyn 
- dodavatelské podniky ve smyslu čl. 2 bodu 8 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/73/ES3 
– provozovatelé distribuční soustavy ve smyslu čl. 2 bodu 6 
směrnice 2009/73/ES 
– provozovatelé přepravní soustavy ve smyslu čl. 2 bodu 4 směrnice 

2009/73/ES 
– provozovatelé skladovacího zařízení ve smyslu čl. 2 bodu 10 
směrnice 2009/73/ES 
– provozovatelé zařízení LNG ve smyslu čl. 2 bodu 12 směrnice 

2009/73/ES 
– plynárenské podniky ve smyslu čl. 2 bodu 1 směrnice 2009/73/ES 
– provozovatelé zařízení na rafinaci a zpracování zemního plynu 

181/2014  § 2 písm. b) kritickou informační infrastrukturou prvek nebo systém prvků kritické 

infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy2) v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, 
Poznámka pod čarou č. 2 zní: § 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku 

kritické infrastruktury. 

PT 13  

  458/2000 
ve znění  

158/2009 

§ 2 odst. 2 

písm. b) bod 1 
(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 
b) v plynárenství 
1. distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vysokotlakých, 

středotlakých a nízkotlakých plynovodů, plynovodních přípojek ve 

vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a souvisejících 

technologických objektů, včetně systému řídicí a zabezpečovací 

techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky 

a informačních systémů, který není přímo propojen s kompresními 

stanicemi a na kterém zajišťuje distribuci plynu držitel licence na 

distribuci plynu; distribuční soustava je zřizována a provozována ve 

   

 
3  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, 

s. 94). 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

veřejném zájmu, 
  458/2000 

ve znění  

211/2011 

§ 2 odst. 2 

písm. b) bod 

13 

(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 
b) v plynárenství 
13. zásobníkem plynu podzemní nebo nadzemní plynové zařízení, 

včetně souvisejících technologických objektů a systému řídicí a 

zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti 

výpočetní techniky a informačních systémů, sloužící k uskladňování 

zemního plynu v plynné nebo kapalné formě přímo propojené s 

plynárenskou soustavou České republiky nebo se zahraniční 

plynárenskou soustavou; zásobník plynu je zřizován a provozován ve 

veřejném zájmu, 

   

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 2 odst. 2 

písm. b) bod 

14 

(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 
b) v plynárenství 
14. přepravní soustavou vzájemně propojený soubor vysokotlakých 

plynovodů a kompresních stanic a souvisejících technologických 

objektů, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k 

přenosu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních 

systémů, propojený s plynárenskými soustavami v zahraničí, na kterém 

zajišťuje přepravu plynu držitel licence na přepravu plynu; přepravní 

soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu, 

   

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 2 odst. 2 

písm. b) bod 

28 

(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 
b) v plynárenství 
28. službou přepravy plynu zajišťování přepravy plynu přepravní 

soustavou, včetně činností souvisejících se zabezpečením spolehlivého a 

bezpečného provozu přepravní soustavy, 

   

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 2 odst. 2 

písm. b) bod 

29 

(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 
b) v plynárenství 
29. službou distribuční soustavy zajišťování distribuce plynu distribuční 

soustavou, včetně činností souvisejících se zabezpečením spolehlivého a 

bezpečného provozu distribuční soustavy, 

   

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 2 odst. 2 

písm. b) bod 

30 

(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 
b) v plynárenství 
30. službou uskladňování zajišťování uskladňování plynu, včetně 

činností souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného 

provozu plynárenské soustavy provozovatelem zásobníku plynu v jím 

provozovaném zásobníku plynu, 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

1.3.1. až 1.3.7., 

sloupec druh 
subjektu 

1. Energetika 
1.3. Zemní plyn 
Plynárenský podnik podle příslušného předpisu Evropské unie2) 
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Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

Provozovatel zařízení na rafinaci nebo úpravu plynu 
 
Obchodník s plynem podle energetického zákona 
 
Provozovatel přepravní soustavy podle energetického zákona 
 
Provozovatel distribuční soustavy podle energetického zákona 
 
Provozovatel skladovacího zařízení podle příslušného předpisu 

Evropské unie3) 

 

Provozovatel zařízení LNG podle příslušného předpisu Evropské unie4) 

____________ 
2) Čl. 2 bod 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze 

dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se 

zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES. 
3) Čl. 2 bod 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze 

dne 13. července 2009, o společných pravidlech pro vnitřní trh se 

zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES. 
4) Čl. 2 bod 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze 

dne 13. července 2009, o společných pravidlech pro vnitřní trh se 

zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES. 
  181/2014 

ve znění 

205/2017 

§ 2 písm. i) 

bod 1 
základní službou služba, jejíž poskytování je závislé na sítích 

elektronických komunikací7) nebo informačních systémech a jejíž 
narušení by mohlo mít významný dopad na zabezpečení společenských 

nebo ekonomických činností v některém z těchto odvětví 
1. energetika, 
Poznámka pod čarou č. 7 zní: § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

   

Příloha II bod 2 

písm. a) 
Doprava 
a) letecká doprava 
- letečtí dopravci ve smyslu čl. 3 bodu 4 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 300/20084 
– řídící orgány letiště ve smyslu čl. 2 bodu 2 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/12/ES5, letiště ve smyslu čl. 2 bodu 1 uvedené 

181/2014  § 2 písm. b) kritickou informační infrastrukturou prvek nebo systém prvků kritické 

infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy2) v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, 
Poznámka pod čarou č. 2 zní: § 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku 

PT 14  

 
4  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 

2320/2002 (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72). 
5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES ze dne 11. března 2009 o letištních poplatcích (Úř. věst. L 70, 14.3.2009, s. 11). 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

směrnice, včetně hlavních letišť uvedených v příloze II, části 2 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/20136; a subjekty provozující 

pomocná zařízení v rámci letišť 
- provozovatelé kontroly řízení provozu poskytující službu řízení letového 

provozu ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 549/20047 
 

kritické infrastruktury. 

  49/1997 ve 
znění 

225/2006 
301/2009  

§ 2 odst. 7 (7) Letištěm je územně vymezená a vhodným způsobem upravená 

plocha včetně souboru leteckých staveb a zařízení letiště, trvale určená 

ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím. 

   

  49/1997  § 26 odst. 1 (1) Provozováním letiště se rozumí činnosti, kterými se zajišťuje 
 a) možnost pro přistávání a vzlety letadel a pohyb letadel s tím 

související, 
 b) ochrana a ošetřování letadel, 
 c) uskutečňování leteckých činností, 
 d) pořádek, bezpečnost, záchranná a hasičská služba na letišti, 
 e) ochrana před protiprávními činy ohrožujícími bezpečnost civilního 

letectví, 
f) údržba a rozvoj letiště, podle podmínek stanovených pro provozování 

letiště. 

   

  49/1997 ve 
znění 

225/2006  

§ 27 odst. 1 (1) Provozovat letiště může právnická osoba se sídlem nebo fyzická 

osoba s trvalým pobytem v České republice na základě povolení. 

Povolení provozovat letiště může vydat Úřad na základě písemné 

žádosti. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

2.1.1. až 2.1.3., 

sloupec druh 
subjektu 

2. Doprava 
2.1. Letecká doprava 
 
Letecký dopravce podle zákona o civilním letectví 
 
Provozovatel letiště podle zákona o civilním letectví nebo subjekt 

provozující pomocná zařízení v rámci letiště 
 
Poskytovatel letových navigačních služeb podle přímo použitelného 

   

 
6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 

348, 20.12.2013, s. 1). 
7  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 

1). 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

předpisu Evropské unie6) 

____________________ 
6) Čl. 2 bod 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 

ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření 

jednotného evropského nebe (rámcové nařízení), v platném znění. 
  181/2014 

ve znění 

205/2017 

§ 2 písm. i) 

bod 2 
základní službou služba, jejíž poskytování je závislé na sítích 

elektronických komunikací7) nebo informačních systémech a jejíž 

narušení by mohlo mít významný dopad na zabezpečení společenských 

nebo ekonomických činností v některém z těchto odvětví 
2. doprava, 
Poznámka pod čarou č. 7 zní: § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 

   

Příloha II bod 2 

písm. b) 
b) železniční doprava 
– provozovatelé infrastruktury ve smyslu čl. 3 bodu 2 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU8 
- železniční podniky ve smyslu čl. 3 bodu 1 směrnice 2012/34/EU, včetně 

provozovatelů zařízení služeb ve smyslu čl. 3 bodu 12 směrnice 

2012/34/EU 

181/2014  § 2 písm. b) kritickou informační infrastrukturou prvek nebo systém prvků kritické 

infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy2) v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, 
Poznámka pod čarou č. 2 zní: § 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku 

kritické infrastruktury. 

PT 14  

  266/1994  § 2 odst. 3 (3) Provozováním dráhy jsou činnosti, kterými se zabezpečuje a 

obsluhuje dráha a organizuje drážní doprava. 
   

  266/1994 
ve znění 

23/2000 
181/2006 

§ 11 odst. 1 (1) Provozovat dráhu může právnická nebo fyzická osoba na základě 

úředního povolení a jedná-li se o provozování dráhy celostátní nebo 

regionální, i na základě osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy 

celostátní a regionální (dále jen "osvědčení o bezpečnosti provozovatele 

dráhy"), je-li zapsána v obchodním rejstříku.5a) 

Poznámka pod čarou č. 5a zní: § 3 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník.  

   

  266/1994 
ve znění 

23/2000  

§ 2 odst. 4  (4) Provozováním drážní dopravy je činnost, při níž mezi 

provozovatelem této dopravy (dále jen "dopravce") a osobou, jejíž 

přepravní potřeba se uspokojuje, vzniká právní vztah, jehož předmětem 

je přeprava osob, věcí, zvířat anebo činnost, kterou se zajišťuje 

podnikání podle zvláštních předpisů.1b) 

Poznámka pod čarou č. 1b zní: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších přepisů. Zákon č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

   

 
8  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32).  
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

  266/1994 
ve znění 

319/2016 
 

§ 2 odst. 9 (9) Zařízením služeb se rozumí železniční stanice, odstavné koleje, 

čerpací stanice a jiná technická zařízení, která slouží k poskytování 

služeb bezprostředně souvisejících s provozováním drážní dopravy na 
dráze celostátní nebo regionální anebo na veřejně přístupné vlečce.  

   

  437/2017 Příloha, řádek 

2.2.1. a 2.2.2., 
sloupec druh 
subjektu 

2. Doprava 
2.2. Železniční doprava  
Provozovatel dráhy podle zákona o drahách 
 
Provozovatel drážní dopravy podle zákona o drahách nebo provozovatel 

zařízení služeb podle zákona o drahách 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 2 písm. i) 

bod 2 
základní službou služba, jejíž poskytování je závislé na sítích 

elektronických komunikací7) nebo informačních systémech a jejíž 

narušení by mohlo mít významný dopad na zabezpečení společenských 

nebo ekonomických činností v některém z těchto odvětví 
2. doprava, 
Poznámka pod čarou č. 7 zní: § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 

   

Příloha II bod 2 

písm. c) 
c) vodní doprava 
– společnosti vnitrozemské, námořní a pobřežní osobní a nákladní 

vodní dopravy, jak jsou vymezeny pro námořní dopravu v příloze I nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/20049, kromě jednotlivých 

plavidel provozovaných těmito podniky 
-  řídící orgány přístavů ve smyslu čl. 3 bodu 1 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2005/65/ES10, včetně jejich přístavních 

zařízení ve smyslu čl. 2 bodu 11 nařízení (ES) č. 725/2004; a subjekty 

provozující díla a zařízení v rámci přístavů 
– provozovatelé služeb lodní dopravě ve smyslu čl. 3 písm. o) 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES11 

181/2014  § 2 písm. b) kritickou informační infrastrukturou prvek nebo systém prvků kritické 

infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy2) v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, 
Poznámka pod čarou č. 2 zní: § 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku 

kritické infrastruktury. 

PT 14  

  61/2000 ve 
znění 

310/2008 

§ 6 odst. 2 (2) Provozovatelem námořního plavidla je fyzická osoba s trvalým 

pobytem nebo místem podnikání na území České republiky nebo občan 

jiného členského státu Evropské unie nebo právnická osoba se sídlem 

nebo organizační složkou na území České republiky, jiného členského 

státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, 

a která vlastním jménem provozuje námořní plavbu pod státní vlajkou 

   

 
9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 ze dne 31. března 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení (Úř. věst. L 129, 29.4.2004, s. 6). 
10  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/65/ES ze dne 26. října 2005 o zvýšení zabezpečení přístavů, Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 28. 
11  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 

93/75/EHS (Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 10).  
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

České republiky a je současně vlastníkem námořního plavidla anebo je 

vlastníkem námořního plavidla zmocněna k provozování námořního 

plavidla vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 
  ID 9429 § 6 odst. 2 (2) Provozovatelem námořního plavidla je fyzická osoba s trvalým 

pobytem nebo místem podnikání na území České republiky nebo občan 

jiného členského státu Evropské unie nebo právnická osoba se sídlem 

nebo organizační složkou na území České republiky, jiného členského 

státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, 

a osoba, která vlastním jménem provozuje námořní plavbu pod státní 

vlajkou České republiky a je současně vlastníkem námořního plavidla 

anebo je vlastníkem námořního plavidla zmocněna k provozování 

námořního plavidla vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

2.3.1. až 2.3.3., 
sloupec druh 
subjektu 

2. Doprava 
2.3. Vodní doprava 
Subjekty provozující vnitrozemskou, námořní nebo pobřežní osobní 

nebo nákladní vodní dopravu 
 
Řídící orgán přístavu, včetně jeho přístavních zařízení podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie7) a subjekt provozující dílo nebo 

zařízení v rámci přístavu 
 
Provozovatel služby lodní dopravě podle příslušného předpisu Evropské 

unie8) 
______________ 
7) Čl. 2 bod 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

725/2004 ze dne 31. března 2004, o zvýšení bezpečnosti lodí a 

přístavních zařízení. 
8) Čl. 3 písm. o) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze 

dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém 

Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 

93/75/EHS. 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 2 písm. i) 

bod 2 
základní službou služba, jejíž poskytování je závislé na sítích 

elektronických komunikací7) nebo informačních systémech a jejíž 

narušení by mohlo mít významný dopad na zabezpečení společenských 

nebo ekonomických činností v některém z těchto odvětví 
2. doprava,  
Poznámka pod čarou č. 7 zní: § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

Příloha II bod 2 

písm. d) 
d) silniční doprava 
-  silniční orgány ve smyslu čl. 2 bodu 12 nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU) 2015/96212 odpovědné za kontrolu řízení provozu 
– provozovatelé inteligentních dopravních systémů ve smyslu čl. 4 

bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU13 

181/2014  § 2 písm. b) kritickou informační infrastrukturou prvek nebo systém prvků kritické 

infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy2) v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, 
Poznámka pod čarou č. 2 zní: § 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku 

kritické infrastruktury. 

PT 14  

  13/1997 ve 
znění 

132/2000 
320/2002 
186/2004 
152/2011 
268/2015  
370/2016 

§ 40 odst. 1 (1) Státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a 

veřejné účelové komunikace vykonávají silniční správní úřady, kterými 

jsou Ministerstvo dopravy, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou 

působností a obecní úřad, celní úřad a újezdní úřad. 

   

  ID 9936      

  13/1997 ve 
znění 

196/2012  

§ 39a odst. 1 (1) Inteligentní dopravní systém je souborem elektronických prostředků, 

technických zařízení, programového vybavení a jiných nástrojů, které 

umožňují vyhledávání, shromažďování, zpřístupňování, používání a jiné 

zpracovávání údajů o pozemních komunikacích, silničním provozu, 

cestování, logistice a dopravním spojení, a jehož účelem je zvýšení 

bezpečného a koordinovaného užívání pozemních komunikací a snížení 

negativních dopadů silničního provozu na životní prostředí. 

   

  13/1997 ve 
znění 

196/2012 

§ 39a odst. 2 (2) Poskytovatel služby inteligentního dopravního systému je povinen 

při poskytování této služby užívat pouze součásti inteligentního 

dopravního systému, které odpovídají specifikacím stanoveným 

Evropskou komisí a uveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie, a 

poskytovat služby inteligentního dopravního systému způsobem 

odpovídajícím těmto specifikacím. 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

2.4.1. a 2.4.2., 
sloupec druh 
subjektu 

2. Doprava 
2.4. Silniční doprava 
Subjekt odpovědný za plánování, kontrolu nebo správu pozemních 

komunikací spadajících do jejich územní působnosti 

   

 
12  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/962 ze dne 18. prosince 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování informačních 

služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé EU (Úř. věst. L 157, 23.6.2015, s. 21). 
13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy 

(Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1). 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

 
Poskytovatel služby inteligentního dopravního systému podle zákona o 

pozemních komunikacích 
  181/2014 

ve znění 

205/2017 

§ 2 písm. i) 

bod 2 
základní službou služba, jejíž poskytování je závislé na sítích 

elektronických komunikací7) nebo informačních systémech a jejíž 

narušení by mohlo mít významný dopad na zabezpečení společenských 

nebo ekonomických činností v některém z těchto odvětví 
2. doprava, 
Poznámka pod čarou č. 7 zní: § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 

   

Příloha II  bod 3 Bankovnictví 
úvěrové instituce ve smyslu čl. 4 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 575/201314 

181/2014  § 2 písm. b) kritickou informační infrastrukturou prvek nebo systém prvků kritické 

infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy2) v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, 
Poznámka pod čarou č. 2 zní: § 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku 

kritické infrastruktury. 

PT 15   

  21/1992 ve 
znění 

135/2014 

§ 17a odst. 3 (3) Institucí se pro účely tohoto zákona rozumí úvěrová instituce podle 

čl. 4 odst. 1 bodu 1 a investiční podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 2 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 

   

  87/1995 ve 
znění 

135/2014 

§ 1a odst. 1 

písm. a) 
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
  
a) úvěrovou institucí úvěrová instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 

   

  87/1995 ve 
znění 

135/2014 

§1a odst. 1 

písm. c) 
c) institucí úvěrová instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 a investiční 

podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 575/2013, 

   

  256/2004 
ve znění 

135/2014 

§ 151 odst. 1 

písm. za) 
za) institucí se pro účely tohoto zákona rozumí úvěrová instituce podle 

čl. 4 odst. 1 bodu 1 a investiční podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 

   

  437/2017 Příloha, 
řádek 3.1., 

sloupec druh 
subjektu 

3. Bankovnictví 
Úvěrová instituce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie9) 
__________ 
9) Čl. 4 odst. 1 bod 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na 

úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 

   

 
14  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. 

věst. L 176, 27.6.2013, s. 1). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno             ST 32016L1148.doc            str. 128 z 136   

Celex: 32016L1148 Lhůta pro implementaci 9. 5. 2018  Úřední věstník                     L 194 2016 Gestor NÚKIB Zpracoval (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

648/2012. 
  181/2014 

ve znění 

205/2017 

§ 2 písm. i) 

bod 3 
základní službou služba, jejíž poskytování je závislé na sítích 

elektronických komunikací7) nebo informačních systémech a jejíž 

narušení by mohlo mít významný dopad na zabezpečení společenských 

nebo ekonomických činností v některém z těchto odvětví 
3. bankovnictví, 
Poznámka pod čarou č. 7 zní: § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

   

Příloha II  bod 4 Infrastruktura finančních trhů 
– provozovatelé obchodních systémů ve smyslu čl. 4 bodu 24 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU15 

256/2004 
ve znění 

230/2008  

§ 55 odst. 1 
 
 
 

 (1) Regulovaným trhem je trh s investičními nástroji organizovaný 

organizátorem regulovaného trhu v souladu s povolením České národní 

banky, na kterém se obchoduje pravidelně a který má stanovena 

pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na 

regulovaném trhu, pravidla obchodování na regulovaném trhu a pravidla 

přístupu na regulovaný trh, která jsou v souladu s tímto zákonem. 

PT 16   

  256/2004 
ve znění 

230/2008 
188/2011 
204/2017  
 

§ 69 odst. 1 (1) Mnohostranným obchodním systémem je trh s investičními nástroji 

provozovaný obchodníkem s cennými papíry nebo organizátorem 

regulovaného trhu nebo obdobnou zahraniční osobou, která má povolení 

orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování 

investičních služeb nebo organizování evropských regulovaných trhů, 
který má stanovena pravidla pro přijímání investičních nástrojů k 

obchodování v mnohostranném obchodním systému, pravidla 

obchodování v mnohostranném obchodním systému a pravidla přístupu 

do mnohostranného obchodního systému, která jsou v souladu s tímto 

zákonem nebo s obdobným ustanovením práva jiného členského státu 

Evropské unie.  
 

   

  437/2017 Příloha, řádek 

4.1, sloupec 
druh subjektu 

4. Infrastruktura finančních trhů 
Provozovatel obchodního systému podle zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 2 písm. i) 

bod 4 
základní službou služba, jejíž poskytování je závislé na sítích 

elektronických komunikací7) nebo informačních systémech a jejíž 

narušení by mohlo mít významný dopad na zabezpečení společenských 

nebo ekonomických činností v některém z těchto odvětví 
4. infrastruktura finančních trhů, 
Poznámka pod čarou č. 7 zní: § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 

   

 
15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349) 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

Příloha II bod 4 – ústřední protistrany ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 648/201216 
437/2017 Příloha, řádek 

4.2, sloupec 
druh subjektu 

4. Infrastruktura finančních trhů 
Ústřední protistrana podle přímo použitelného předpisu Evropské unie10) 
______________ 
10) Čl. 2 bod 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 

ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a 

registrech obchodních údajů. 

PT   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 2 písm. i) 

bod 4 
základní službou služba, jejíž poskytování je závislé na sítích 

elektronických komunikací7) nebo informačních systémech a jejíž 

narušení by mohlo mít významný dopad na zabezpečení společenských 

nebo ekonomických činností v některém z těchto odvětví 
4. infrastruktura finančních trhů, 
Poznámka pod čarou č. 7 zní: § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

   

Příloha II  bod 5 Zdravotnictví 
zdravotnická zařízení (včetně nemocnic a soukromých klinik) 
poskytovatelé zdravotní péče ve smyslu čl. 3 písm. g) směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2011/24/EU17 

181/2014  § 2 písm. b) kritickou informační infrastrukturou prvek nebo systém prvků kritické 

infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy2) v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, 
Poznámka pod čarou č. 2 zní: § 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku 

kritické infrastruktury. 

PT 17  

  372/2011  § 2 odst. 1 (1) Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí fyzická nebo 

právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

podle tohoto zákona. 

   

  437/2017 Příloha, 
řádek 5.1., 

sloupec druh 
subjektu 

5. Zdravotnictví  
Poskytovatel zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 2 písm. i) 

bod 5 
základní službou služba, jejíž poskytování je závislé na sítích 

elektronických komunikací7) nebo informačních systémech a jejíž 

narušení by mohlo mít významný dopad na zabezpečení společenských 

nebo ekonomických činností v některém z těchto odvětví 
5. zdravotnictví, 
Poznámka pod čarou č. 7 zní: § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

   

Příloha II  bod 6 Dodávky a rozvody pitné vody 
dodavatelé a distributoři „vody určené k lidské spotřebě“ ve smyslu čl. 2 

258/2000 
ve znění 

§ 3 odst. 1 (1) Pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, 

která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v 

PT 18  

 
16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1). 
17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 45). 
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Schválil (jméno + datum): Mgr. Pavel Štěpáník, 8. 7. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

bodu 1 písm. a) směrnice Rady 98/83/ES18, avšak kromě distributorů, pro 

něž je distribuce vody určené k lidské spotřebě pouze částí jejich obecné 

činnosti spočívající v distribuci komodit a zboží, která není považována za 

základní službu 

274/2003 potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, 

které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským 

tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, 

skupenství a způsob jejího dodávání.5) Hygienické požadavky na 

zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody (dále jen "jakost pitné 

vody") se stanoví hygienickými limity mikrobiologických, 

biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů, 

které jsou upraveny prováděcím právním předpisem, nebo jsou 

povoleny nebo určeny podle tohoto zákona příslušným orgánem 

ochrany veřejného zdraví. Hygienické limity se stanoví jako nejvyšší 

mezní hodnoty, mezní hodnoty a doporučené hodnoty. Doporučené 

hodnoty jsou nezávazné hodnoty ukazatelů jakosti pitné vody, které 

stanoví minimální žádoucí nebo přijatelnou koncentraci dané látky, 

nebo optimální rozmezí koncentrace dané látky. Za pitnou vodu se 

nepovažuje přírodní léčivý zdroj a přírodní minerální voda, o níž bylo 

vydáno osvědčení podle zvláštního právního předpisu.6) 

Poznámka pod čarou č. 5 zní: Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody 

určené pro lidskou spotřebu.  
Poznámka pod čarou č. 6 zní: Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních 

léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních 

léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých 

souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
  437/2017 Příloha, řádek 

6.1., sloupec 
druh subjektu 

6. Vodní hospodářství 

Výrobce, dodavatel nebo distributor pitné vody nebo subjekt zajišťující 

odvod nebo čištění odpadních vod, s výjimkou distributora, pro něhož 

je distribuce pitné vody pouze částí jeho obecné činnosti spočívající v 

distribuci jiného zboží 

   

  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 2 písm. i) 

bod 6 
základní službou služba, jejíž poskytování je závislé na sítích 

elektronických komunikací7) nebo informačních systémech a jejíž 

narušení by mohlo mít významný dopad na zabezpečení společenských 

nebo ekonomických činností v některém z těchto odvětví 
6. vodní hospodářství, 
Poznámka pod čarou č. 7 zní: § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

   

 
18 Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32). 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR  

Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

Příloha II  bod 7 Digitální infrastruktura 
- výměnné uzly internetu (IXP) 
- poskytovatelé služeb systému doménových jmen (DNS) 
registry internetových domén nejvyšší úrovně (TLD) 

181/2014  § 2 písm. b) kritickou informační infrastrukturou prvek nebo systém prvků kritické 

infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy2) v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, 
Poznámka pod čarou č. 2 zní: § 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku 

kritické infrastruktury. 

PT   

  437/2017 Příloha, řádek 

7.1. až 7.3., 

sloupec druh 
subjektu 

7. Digitální infrastruktura 
Poskytovatel služby výměnného uzlu internetu (IXP) existujícího za 

účelem propojení sítí, které jsou z technického a organizačního hlediska 

oddělené 
 
Poskytovatel služeb DNS 
 
Subjekt spravující nebo provozující registr internetových domén 

nejvyšší úrovně 

   

 -  181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 2 písm. i) 

bod 7 
základní službou služba, jejíž poskytování je závislé na sítích 

elektronických komunikací7) nebo informačních systémech a jejíž 

narušení by mohlo mít významný dopad na zabezpečení společenských 

nebo ekonomických činností v některém z těchto odvětví 
7. digitální infrastruktura, 
Poznámka pod čarou č. 7 zní: § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

   

Příloha III 
Druhy digitálních služeb pro účely čl. 4 bodu 5.       

Příloha III bod 1 On-line tržiště 181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 2 písm. l) 

bod 1 
l) digitální službou služba informační společnosti podle zákona 

upravujícího některé služby informační společnosti9), která spočívá v 

provozování 
1. on-line tržiště, které spotřebiteli nebo prodávajícímu umožňuje on-
line uzavírat s prodávajícím podnikatelem10) kupní smlouvu nebo 

smlouvu o poskytnutí služeb, a to prostřednictvím internetové stránky 

on-line tržiště nebo prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, 

který využívá službu poskytovanou on-line tržištěm, 

PT   

Příloha III bod 2 Internetový vyhledávač 181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 2 písm. l) 

bod 2 
l) digitální službou služba informační společnosti podle zákona 

upravujícího některé služby informační společnosti9), která spočívá 

v provozování 
2. internetového vyhledávače, který umožňuje provádět vyhledávání v 

zásadě na všech internetových stránkách, a to na základě dotazu 

uživatele na jakékoliv téma v podobě klíčového slova, sousloví nebo 

PT   
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Ustanovení (článek, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení* 

 
Poznámka 

 
 

jiného zadání, přičemž služba poskytuje odkazy, na nichž lze nalézt 

informace související s požadovaným obsahem, nebo 
 

Příloha III bod 3 Služba cloud computingu 181/2014 
ve znění 

205/2017 

§ 2 písm. l) 

bod 3 
l) digitální službou služba informační společnosti podle zákona 

upravujícího některé služby informační společnosti9), která spočívá v 

provozování 
3. cloud computingu, který umožňuje přístup k rozšířitelnému a 

přizpůsobitelnému úložišti nebo výpočetním zdrojům, které je možné 

sdílet, a 

PT   

 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.  
Číslo 

Číslo. Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  181/2014 Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 1. 1. 2015 
2.  40/2009  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. 1. 2010 
3.  86/2015 Zákon č. 86/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 
1. 6. 2015 

4.  165/2015 Zákon č. 165/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. 9. 2015 
5.  141/1961 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 1. 1. 1962 
6.  178/1990 Zákon č. 178/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád 1. 7. 1990 
7.  558/1991 Zákon č. 558/1991 Sb., kterým se mění a doplňují trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství 1. 1. 1992 
8.  292/1993 Zákon č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 

Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů 
1. 1. 1994 

9.  418/2011 Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 1. 1. 2012 
10.  127/2005 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 1. 5. 2005 
11.  468/2011 Zákon č. 468/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 

komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
1. 1. 2012 

12.  247/2008 Zákon č. 247/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 

komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 
1. 9. 2008 

13.  480/2004  Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 7. 9. 2004 
14.  500/2004 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 1. 1. 2006 
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15.  458/2000 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 
1. 1. 2001 

16.  158/2009 Zákon č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.  
4. 7. 2009 

17.  211/2011 Zákon č. 211/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
18. 8. 2011 

18.  165/2012 Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 30. 5. 2012 
19.  131/2015 Zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
5. 6. 2015 

20.  49/1997 Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

ve znění pozdějších předpisů 
1. 4. 1997 

21.  225/2006 Zákon č. 225/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 375/2011 Sb.  
1. 7. 2006 

22.  301/2009 Zákon č. 301/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., 

o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování 

odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

1. 1. 2010 

23.  266/1994 Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 1. 1. 1995 
24.  23/2000 Zákon č. 23/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 1. 4. 2000 
25.  181/2006 Zákon č. 181/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů 
1. 7. 2006 

26.  319/2016 Zákon č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 4. 2017 

27.  61/2000 Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 1. 7. 2000 
28.  310/2008 Zákon č. 310/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 1. 1. 2009 
29.  21/1992 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 1. 2. 1992 
30.  87/1995 Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
1. 1. 1996 

31.  256/2004 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 1. 5. 2004 
32.  135/2014 Zákon č. 135/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými 

papíry a dohledu nad nimi 
22. 7. 2014 

33.  372/2011 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 1. 4. 2012 
34.  258/2000 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1. 1. 2001 
35.  274/2003 Zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 1. 10. 2003 
36.  13/1997 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 1. 4. 1997 
37.  370/2016 Zákon č. 370/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 14. 12. 2016 

38.  132/2000 Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním 

městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 
1. 1. 2001 
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39.  320/2002 Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů 1. 1. 2003 
40.  186/2004 Zákon č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů 1. 5. 2004 
41.  152/2011 Zákon č. 152/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 7. 2011 
42.  196/2012 Zákon č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 13. 6. 2012 
43.  268/2015 Zákon č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
31. 12. 2015 

44.  255/2012  Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 1. 1. 2014 
45.  230/2008 Zákon č. 230/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 7. 2008 
46.  188/2011 Zákon č. 188/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 15. 7. 2011 
47.  297/2016  Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 19. 9. 2016 
48.  183/2016 Zákon č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 1. 12. 2016 
49.  104/2017  Zákon č. 104/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony 
1. 7. 2017 

50.  183/2017 Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 1. 7. 2017 

51.  205/2017 Zákon č. 205/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění 

zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony 
1. 8. 2017 

52.  204/2017 Zákon č. 204/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 3. 1. 2018 

53.  437/2017 Vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby 1. 2. 2018 

54.  82/2018 Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické 

bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) 
28. 5. 2018  

 
2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 
přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1. ID 9429 MD Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů Vládní návrh 

zákona předložen 

Parlamentu 

vládou projednáno  16.2.2020 

2. ID 9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona příprava zahájena 

24.6.2019  
předloženo vládě 

28.5.2020 
1.7.2023 

 
3. Poznámky  

Poř.č Text poznámky 
1 - "sítí elektronických komunikací" rozumějí přenosové systémy, a popřípadě i spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, které umožňují přenos signálů po okruzích, rádiovými, optickými nebo jinými 

elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných (okruhově nebo paketově komutovaných, včetně Internetu) a mobilních pozemních sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém 

jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na typ přenášené informace; 
2 b) „službou“ jakákoli služba informační společnosti, tj. každá služba poskytovaná zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb. Pro účely této definice se rozumí: i) 

„službou poskytovanou na dálku“ služba poskytovaná bez současné přítomnosti stran, ii)„službou poskytovanou elektronicky“ služba odeslaná z výchozího místa a přijatá v místě jejího určení prostřednictvím 

elektronického zařízení pro zpracování (včetně digitální komprese) a uchovávání dat a jako celek odeslaná, přenesená nebo přijatá drátově, rádiově, opticky nebo jinými elektromagnetickými prostředky, iii) 

„službou poskytovanou na individuální žádost příjemce služeb“ služba poskytovaná přenosem dat na individuální žádost. Příklady služeb, které nejsou zahrnuty do této definice, jsou uvedeny v příloze I; 
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3 1) "normou" technická specifikace přijatá uznávaným normalizačním orgánem k opakovanému nebo trvalému použití, jejíž dodržování není povinné a která patří do jedné z těchto kategorií: 
a) "mezinárodní normou" se rozumí norma přijatá mezinárodním normalizačním orgánem; 
b) "evropskou normou" se rozumí norma přijatá jednou z evropských normalizačních organizací; 
c) "harmonizovanou normou" se rozumí evropská norma přijatá na základě žádosti Komise za účelem uplatňování harmonizačních právních předpisů Unie; 
d) "národní normou" se rozumí norma přijatá národním normalizačním orgánem; 

4 „technickou specifikací" dokument, který předepisuje technické požadavky, jež má výrobek, postup, služba nebo systém splňovat, a který stanoví jednu či více těchto podmínek: 
a) požadované charakteristiky výrobku, jako jsou úrovně jakosti, ukazatele vlastností, interoperabilita, ochrana životního prostředí, zdraví, bezpečnost nebo rozměry, včetně požadavků na výrobek, pokud jde o 
jeho obchodní název, terminologii, symboly, zkoušení a zkušební metody, balení, značení nebo označování a postupy posuzování shody; 
b) výrobní metody a postupy používané v souvislosti se zemědělskými produkty ve smyslu čl. 38 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, s výrobky určenými pro lidskou spotřebu a pro spotřebu zvířat a v souvislosti s 

léčivými přípravky, jakož i výrobní metody a postupy týkající se jiných výrobků, mají-li vliv na jejich charakteristiky; 
c) požadované charakteristiky služby, jako jsou úrovně jakosti, ukazatele vlastností, interoperabilita, ochrana životního prostředí, zdraví nebo bezpečnost, včetně požadavků na poskytovatele, pokud jde o 
informace, jež mají být poskytovány příjemcům, podle čl. 22 odst. 1 až 3 směrnice 2006/123/ES; 
d) metody a kritéria pro posuzování vlastností stavebních výrobků ve smyslu článku 2 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované 

podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh(37), ve vztahu k jejich základním charakteristikám; 
5 a) "spotřebitelem" fyzická osoba, jež jedná za účelem, který nelze považovat za provozování jejího obchodu, živnosti nebo řemesla anebo výkonu jejího povolání; 

b) "obchodníkem" fyzická nebo právnická osoba, bez ohledu na to, zda je v soukromém nebo veřejném vlastnictví, jež jedná, včetně jednání jakékoli osoby jednající jejím jménem nebo z jejího pověření, za 

účelem souvisejícím s jejím obchodem, živností nebo řemeslem anebo výkonem jejího svobodného povolání; 
6 V rámci implementace Národní strategie kybernetické bezpečnosti na období let 2012-2015 byl již vytvořen zákon o kybernetické bezpečnosti, který je společně s jeho prováděcími právními předpisy účinný od 

1. 1. 2015. V rámci tohoto zákona jsou rovněž podrobně řešeny některé body, které jsou uváděny jakožto náležitosti vnitrostátní strategie pro bezpečnost sítí a informačních systémů.  
7 Zmíněné požadavky jsou základním předpokladem pro fungování vládního CERT. 
8 Podrobnosti ohledně jednotlivých bezpečnostních opatření stanoví vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání 

v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). Z důvodu velkého rozsahu úpravy byla vložena pouze některá ustanovení této vyhlášky.  
9 Tato problematika je detailně upravena vyhláškou č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické 

bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).  
10 Obecná úprava je obsažena v zákoně č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), která je rozvedena interním aktem řízení.  
11 Dále je obsažena úprava v příloze č. 5 vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. 
12 Použití normy ISO 27000 je uvedeno v důvodové zprávě k zákonu o kybernetické bezpečnosti i odůvodnění vyhlášky o kybernetické bezpečnosti („Systém řízení bezpečnosti informací stanovuje způsob 

ustavení, zavádění, provozování, monitorování, přezkoumání, udržování a zlepšování bezpečnosti informací a dat, po vzoru normy ISO/IEC 27 001“).  
13 - „elektroenergetickým podnikem“ fyzická nebo právnická osoba, která vykonává alespoň jednu z těchto funkcí: výroba, přenos, distribuce, dodávky nebo nákup elektřiny a která zajišťuje obchodní, technické 

nebo údržbářské úkoly související s těmito funkcemi, s výjimkou konečných spotřebitelů 
- „dodávkou“ prodej, včetně dalšího prodeje, elektřiny zákazníkům 
- „provozovatelem distribuční soustavy“ podle 2009/72/ES fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za provoz, údržbu a v případě potřeby za rozvoj distribuční soustavy v dané oblasti a případně její 

propojení s jinými soustavami a dále za zabezpečení dlouhodobé schopnosti soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku po distribuci elektřiny 
- „provozovatelem přenosové soustavy“ fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za provoz, údržbu a v případě potřeby za rozvoj přenosové soustavy v dané oblasti a případně její propojení s jinými 

soustavami a dále za zabezpečení dlouhodobé schopnosti soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku po přenosu elektřiny 
- „dodavatelským podnikem“ fyzická nebo právnická osoba, která provádí dodávky 
 
- „provozovatelem distribuční soustavy“ podle 2009/73/ES fyzická nebo právnická osoba, která provádí distribuci a odpovídá za provoz, údržbu a v případě potřeby za rozvoj distribuční soustavy v dané oblasti, a 

případně za její propojení s jinými soustavami a za zabezpečení dlouhodobé schopnosti soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku po distribuci plynu 
 
- „provozovatelem přepravní soustavy“ fyzická nebo právnická osoba, která provádí přepravu a odpovídá za provoz, údržbu a v případě potřeby za rozvoj přepravní soustavy v dané oblasti a případně za její 

propojení s jinými soustavami a za zabezpečení dlouhodobé schopnosti soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku po přepravě plynu 
 
- „provozovatelem skladovacího zařízení“ fyzická nebo právnická osoba, která provádí skladování a odpovídá za provoz 
skladovacího zařízení  
 
- „provozovatelem zařízení LNG“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která provádí zkapalnění zemního plynu, nebo dovoz, vykládání a znovuzplynování LNG a odpovídá za provoz zařízení LNG 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky: PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno             ST 32016L1148.doc            str. 136 z 136   

- „plynárenským podnikem“ fyzická nebo právnická osoba, která vykonává alespoň jednu z těchto funkcí: výroba, přeprava, distribuce, dodávky, nákup nebo skladování zemního plynu, včetně LNG, a která 

zajišťuje obchodní, technické nebo údržbářské úkoly související s těmito funkcemi, s výjimkou konečných spotřebitelů 
14 - „leteckým dopravcem“ podnik zabývající se leteckou dopravou s platnou provozní licencí nebo rovnocenným dokladem 

 
- „řídícím orgánem letiště" subjekt, který má ve spojení s dalšími činnostmi nebo bez vztahu k nim podle vnitrostátních právních předpisů nebo smluv za úkol správu a řízení infrastruktury letiště nebo sítě letišť a 

koordinaci a řízení činností různých hospodářských subjektů přítomných na daných letištích nebo sítích letišť 
 
- „letištěm“ jakýkoliv pozemek zvlášť přizpůsobený pro přistávání, vzlet a manévrování letadel, včetně pomocných zařízení souvisejících s provozem a obsluhou letadel a zařízení potřebných k zajištění 

obchodních leteckých služeb 
 
- "„službou řízení  letového provozu“ se rozumí služba poskytovaná za účelem a) zabránění nehod  mezi letadly a mezi letadly a překážkami v manévrovacích prostorech, a b) urychlení a zajištění řádného toku 

letového provozu  
 
- „provozovatelem infrastruktury“ každý subjekt nebo podnik pověřený zejména zřízením, správou a udržováním železniční infrastruktury, včetně řízení dopravy a zabezpečení a signalizace. Funkce 

provozovatele infrastruktury na železniční síti nebo části železniční sítě je možné přidělit různým subjektům nebo podnikům 
 
- „železničním podnikem“ každý veřejný nebo soukromý podnik licencovaný v souladu s touto směrnicí, jehož hlavní činností je železniční přeprava zboží nebo cestujících, přičemž tento podnik zajišťuje trakci; 

jsou zde rovněž zahrnuty podniky, které pouze poskytují trakci 
 
- „provozovatelem zařízení služeb“ jakýkoliv veřejný nebo soukromý subjekt odpovědný za řízení jednoho nebo více zařízení služeb nebo za poskytování jedné nebo více služeb železničním podnikům 

uvedených v příloze II bodech 2 až 4 
 
- „přístavem" každá přesně stanovená oblast s pevninskou a mořskou částí, s hranicemi vymezenými členským státem, v němž se přístav nachází, obsahující objekty a zařízení určené k usnadnění operací 

obchodní námořní dopravy 
 
- „přístavním zařízením" místo, kde dochází k součinnosti mezi lodí a přístavem: zahrnuje zejména kotviště, čekací nábřeží a přístupové cesty od moře 
 
- "služba lodní dopravě (VTS)" služba určená k zlepšení bezpečnosti a účinnosti lodní dopravy a k ochraně životního prostředí, která má možnost být ve spojení s dopravním provozem a reagovat na dopravní 

situace vznikající v oblasti služby lodní dopravě 
 
- „silničním orgánem“ se rozumí orgán veřejné moci odpovědný za plánování, kontrolu nebo správu silnic spadajících do jeho územní působnosti 
 
- „inteligentními dopravními systémy“ nebo „ITS“ systémy, ve kterých jsou používány informační a komunikační technologie, v oblasti silniční dopravy, včetně infrastruktur vozidel a uživatelů, a v oblasti řízení 

provozu a mobility, jakož i pro rozhraní s jinými druhy dopravy 
 

15 - „úvěrovou institucí“ podnik, jehož činnost spočívá v přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet 
16 - „obchodním systémem“ regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém 

- „ústřední protistranou“ právnická osoba, která vstupuje mezi strany smluv uzavíraných na jednom či na několika finančních trzích, a stává se tak kupujícím pro každého prodávajícího a prodávajícím pro 

každého kupujícího 
17 - „poskytovatelem zdravotní péče“ fyzická nebo právnická osoba nebo jiný subjekt, který zákonným způsobem poskytuje zdravotní péči na území členského státu 
18 1. „vodou určenou k lidské spotřebě“: 

 a) veškerá voda, v původním stavu nebo po úpravě, určená k pití, vaření, přípravě potravin nebo k jiným účelům v domácnosti, bez ohledu na její původ či zda je dodávána z rozvodné sítě, ze zásobníků cisteren, 

v lahvích nebo kontejnerech; 
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Celex: 32016R0424 Lhůta pro implementaci 21.04.2018 Úřední věstník                     L 81/51 Gestor MD Zpracoval (jméno+datum): Karolína Placzeková, 17.1.2020 
Anna Kolářová, 14.07.2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení 

směrnice 2000/9/ES 
Schválil    (jméno+datum): Kateřina Semelová, 30.05.2020 

Anna Kolářová, 14.07.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID  
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

Článek 1 Předmět 

Toto nařízení stanoví pravidla pro uvádění na trh a volný pohyb 

dílčích systémů a bezpečnostních prvků pro lanové dráhy. 

Obsahuje rovněž pravidla pro navrhování a výstavbu nových 

lanových drah a jejich uvedení do provozu. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 2 odst. 1 Toto nařízení se vztahuje na nové lanové dráhy určené pro 

dopravu osob, na změny lanových drah vyžadující nové 

schválení a na dílčí systémy a bezpečnostní prvky pro lanové 

dráhy. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 2 odst. 2 

písm. a) a c) až 

g) 

Toto nařízení se nevztahuje na: 

a) výtahy v oblasti působnosti směrnice 2014/33/EU; 

(…) 

c) dráhy určené pro zemědělské nebo lesnické účely; 

d) lanové dráhy pro obsluhu horských přístřešků a chat určené 

pouze pro přepravu zboží a konkrétně určených osob; 

e) nepohyblivá nebo pojízdná zařízení výlučně určená pro 

volnočasové a zábavní aktivity a nikoli jako prostředek pro 

přepravu osob; 

f) důlní těžní zařízení nebo jiná průmyslová nepohyblivá 
zařízení pro průmyslové účely; 

g) zařízení, u kterých se uživatelé nebo unášeče pohybují po 

vodě. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 2 odst. 2 

písm. b) 
Toto nařízení se nevztahuje na: 

(…) 

b) lanové dráhy, které jsou členskými státy zařazeny do 

kategorie historických, kulturních nebo památkových drah, do 

provozu byly uvedeny před 1. lednem 1986, jsou stále 

provozovány a neprošly významnými změnami, pokud jde o 

vzhled nebo konstrukci, včetně dílčích systémů a 

266/1994 
367/2019 

§ 55 odst. 4 

věta první a 

část vět druhé 

Drážní úřad na žádost vlastníka lanové dráhy rozhodne o 

zařazení lanové dráhy do kategorie historické dráhy, jsou-li 
splněny podmínky podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie v oblasti lanových drah19). Drážní úřad na 

žádost vlastníka lanové dráhy rozhodne rovněž o zařazení 

lanové dráhy do kategorie památkové dráhy, jsou-li splněny 

podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v 

oblasti lanových drah19)... 

PAD  
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směrnice 2000/9/ES 
Schválil    (jméno+datum): Kateřina Semelová, 30.05.2020 

Anna Kolářová, 14.07.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID  
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

bezpečnostních prvků pro ně zvlášť navržených; 

(…) 

Článek 3 Definice 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

1) „lanovou dráhou“ celý systém postavený na určitém místě, 

sestávající z infrastruktury a z dílčích systémů, který je 

navrhovaný, vyráběný, montovaný a uváděný do provozu za 

účelem dopravy osob a tažený lany vedoucími po celé délce 

trati; 

2) „dílčím systémem“ jednotlivé systémy uvedené v příloze I 

nebo jejich kombinace, které jsou určené k zabudování do 

lanových drah; 

3) „infrastrukturou“ konstrukce stanic nebo konstrukce podél 

trati zvlášť navrhované pro každou lanovou dráhu a postavené 

na daném místě, které zohledňují vedení trasy a systémové 

údaje a jsou potřebné pro konstrukci a provoz lanové dráhy 

včetně základů; 

4) „bezpečnostním prvkem“ každý prvek zařízení nebo každý 

přístroj určený k použití u dílčího systému nebo lanové dráhy 

za účelem zajištění bezpečnostní funkce, jestliže jejich porucha 

ohrožuje bezpečnost nebo zdraví cestujících, obsluhy nebo 

jiných osob; 

5) „požadavky na provoz“ veškeré technické předpisy a 

opatření, které mají vliv na návrh a výstavbu a jsou nutné pro 
bezpečný provoz lanové dráhy; 

6) „technickými požadavky na údržbu“ veškeré technické 

předpisy a opatření, které mají vliv na návrh a výstavbu a jsou 

nutné pro údržbu k zajištění bezpečného provozu lanové dráhy; 

7) „visutou lanovou dráhou“ lanová dráha, u které jsou 

dopravní zařízení zavěšena na jednom nebo více lanech a jsou 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  
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Pozná

mka 
 

těmito lany poháněna; 

8) „lyžařským vlekem“ lanová dráha, u níž jsou cestující s 

příslušným vybavením taženi v upravené stopě; 

9) „pozemní lanovou dráhou“ lanová dráha, u níž jsou dopravní 

zařízení tažena jedním nebo více lany po trati, která může být 

položena na zemi nebo podpírána pevnými konstrukcemi; 

10) „dodáním na trh“ dodání dílčího systému nebo 

bezpečnostního prvku k distribuci nebo použití na trhu Unie v 

rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu nebo bezplatně; 

11) „uvedením na trh“ první dodání dílčího systému nebo 

bezpečnostního prvku na trh Unie; 

12) „uvedením do provozu“ první provoz lanové dráhy za 
výslovným účelem dopravy osob; 

13) „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která uvádí na 

trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou dílčí systém 

nebo bezpečnostní prvek, který vyrábí nebo který dává 

navrhnout nebo vyrobit, či který zabudovává do lanové dráhy; 

14) „zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická 

osoba usazená v Unii, která byla písemně pověřena výrobcem, 

aby jednala jeho jménem při plnění vymezených úkolů; 

15) „dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, 

která uvádí na trh Unie dílčí systém nebo bezpečnostní prvek ze 

třetí země; 

16) „distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v 

dodavatelském řetězci, jiná než výrobce či dovozce, která dílčí 

systém nebo bezpečnostní prvek dodává na trh; 

17) „hospodářskými subjekty“ výrobce, zplnomocněný 

zástupce, dovozce a distributor dílčího systému nebo 

bezpečnostního prvku; 

18) „technickou specifikací“ dokument, který předepisuje 
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení 

směrnice 2000/9/ES 
Schválil    (jméno+datum): Kateřina Semelová, 30.05.2020 

Anna Kolářová, 14.07.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID  
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

technické požadavky, jež má lanová dráha, infrastruktura, dílčí 

systém nebo bezpečnostní prvek splňovat; 

19) „harmonizovanou normou“ harmonizovaná norma ve 

smyslu čl. 2 bodu 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1025/2012; 

20) „akreditací“ akreditace ve smyslu čl. 2 bodu 10 nařízení 

(ES) č. 765/2008; 

21) „vnitrostátním akreditačním orgánem“ vnitrostátní 

akreditační orgán ve smyslu čl. 2 bodu 11 nařízení (ES) č. 

765/2008; 

22) „posuzováním shody“ postup k prokázání, zda byly splněny 

základní požadavky tohoto nařízení týkající se dílčího systému 

nebo bezpečnostního prvku; 

23) „subjektem posuzování shody“ subjekt, který vykonává 

činnosti posuzování shody týkající se dílčího systému nebo 

bezpečnostního prvku, včetně kalibrace, zkoušení, certifikace a 

inspekce; 

24) „stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je dosáhnout 

navrácení dílčího systému nebo bezpečnostního prvku, který 

byl již poskytnut osobě odpovědné za danou lanovou dráhu; 

25) „stažením z trhu“ opatření, jehož cílem je zabránit, aby byl 

dílčí systém nebo bezpečnostní prvek, který se nachází v 

dodavatelském řetězci, dodáván na trh; 

26) „harmonizačními právními předpisy Unie“ veškeré právní 

předpisy Unie harmonizující podmínky uvádění výrobků na trh; 

27) „označením CE“ označení, kterým výrobce vyjadřuje, že 

dílčí systém nebo bezpečnostní prvek je ve shodě s příslušnými 

požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech 

Unie, které upravují jeho umisťování. 

Článek 4 Dodávání dílčích systémů a bezpečnostních prvků na trh 

Dílčí systémy a bezpečnostní prvky se uvedou na trh, pouze 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  
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směrnice 2000/9/ES 
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID  
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

pokud splňují požadavky tohoto nařízení. 

Článek 5 odst. 1 

a 2 
Uvedení lanových drah do provozu 

1.   Členské státy přijmou v souladu s článkem 9 veškerá 

vhodná opatření za účelem stanovení postupů, jež zajistí, aby 

lanové dráhy byly uvedeny do provozu, pouze pokud splňují 

požadavky tohoto nařízení a nemohou ohrozit zdraví či 

bezpečnost osob nebo majetku, jsou-li řádně instalovány, 

udržovány a provozovány v souladu s předpokládaným účelem. 

2.   Členské státy přijmou v souladu s článkem 9 veškerá 

vhodná opatření za účelem stanovení postupů, jež zajistí, aby 

dílčí systémy a bezpečnostní prvky byly použity u lanové 

dráhy, pouze pokud umožňují stavbu lanových drah, které 
splňují požadavky tohoto nařízení a nemohou ohrozit zdraví či 

bezpečnost osob nebo majetku, jsou-li řádně instalovány, 

udržovány a provozovány v souladu s předpokládaným účelem. 

266/1994 
23/2000 
186/2006 
225/2017 
367/2019 

§ 7 odst. 2 Způsobilost stavby dráhy k užívání musí být před kolaudací 

ověřena technicko bezpečnostní zkouškou. U staveb, které 

svým charakterem a účelem ovlivňují podmínky bezpečného a 

plynulého provozování dráhy a drážní dopravy, stanoví drážní 

správní úřad ve stavebním povolení nebo společném povolení, 

kterým se stavba umisťuje a povoluje, též zavedení zkušebního 

provozu. Zkušební provoz stavby dráhy může stavebník zahájit 

nejdříve po vydání průkazu způsobilosti určeného technického 

zařízení, je-li tento průkaz podle § 47 vyžadován. Stavebník 

průkaz způsobilosti určeného technického zařízení přiloží k 

žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby dráhy 

nebo lyžařského vleku, není-li k vydání kolaudačního souhlasu 

příslušný Drážní úřad. Rozsah a podmínky technicko 

bezpečnostní zkoušky a zkušebního provozu stanoví prováděcí 

předpis.  

PAD  

  266/1994 
367/2019 

§ 47 odst. 5 Jde-li o lanovou dráhu nebo lyžařský vlek podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie v oblasti lanových 

drah19), schvaluje drážní správní úřad způsobilost určeného 

technického zařízení elektrického a dopravního k provozu 

současně na základě 1 žádosti. K této žádosti stavebník přiloží 

zprávu o bezpečnosti a další doklady stanovené přímo 

použitelným předpisem Evropské unie v oblasti lanových 

drah19). Drážní správní úřad vydá 1 průkaz způsobilosti 

určeného technického zařízení elektrického a dopravního, 

splňuje-li stavba lanové dráhy nebo lyžařského vleku a sestava 

subsystémů a bezpečnostních prvků lanové dráhy nebo 

lyžařského vleku základní požadavky stanovené přímo 

použitelným předpisem Evropské unie v oblasti lanových 

drah19). Na drážní vozidlo, které je subsystémem podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie v oblasti lanových 

drah19), se § 43 až 44 nepoužijí. 

  

  9936    
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID  
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

Článek 5 odst. 3 

a 4 
3.   Lanové dráhy, které jsou ve shodě s harmonizovanými 

normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v 

Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě se základními 

požadavky uvedenými v příloze II, na které se tyto normy nebo 
jejich části vztahují. 

4.   Tímto nařízením není dotčeno právo členských států 

stanovit požadavky, jež mohou pokládat za nezbytné, aby 

zajistily, že osoby, zvláště pak pracovníci, budou chráněny při 

používání těchto lanových drah, za předpokladu, že to 

neznamená změnu lanových drah způsobem neuvedeným v 

tomto nařízení. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 6 Základní požadavky 

Lanové dráhy a jejich infrastruktura, dílčí systémy a 

bezpečnostní prvky musí splňovat základní požadavky uvedené 

v příloze II, které se na ně vztahují. 

266/1994 
367/2019 

§ 47 odst. 5 Jde-li o lanovou dráhu nebo lyžařský vlek podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie v oblasti lanových 

drah19), schvaluje drážní správní úřad způsobilost určeného 

technického zařízení elektrického a dopravního k provozu 
současně na základě 1 žádosti. K této žádosti stavebník přiloží 

zprávu o bezpečnosti a další doklady stanovené přímo 

použitelným předpisem Evropské unie v oblasti lanových 

drah19). Drážní správní úřad vydá 1 průkaz způsobilosti 

určeného technického zařízení elektrického a dopravního, 

splňuje-li stavba lanové dráhy nebo lyžařského vleku a sestava 

subsystémů a bezpečnostních prvků lanové dráhy nebo 

lyžařského vleku základní požadavky stanovené přímo 

použitelným předpisem Evropské unie v oblasti lanových 

drah19). Na drážní vozidlo, které je subsystémem podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie v oblasti lanových 

drah19), se § 43 až 44 nepoužijí. 

PAD  

Článek 7 Volný pohyb dílčích systémů a bezpečnostních prvků 

Členské státy nesmějí zakazovat, omezovat nebo bránit 

dodávání na trh těch dílčích systémů a bezpečnostních prvků, 

které splňují požadavky tohoto nařízení. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 8 odst. 1 Analýza bezpečnosti a zpráva o bezpečnosti pro plánované 

lanové dráhy 
183/2006 

 
§ 2 odst. 2 

písm. c)  
V tomto zákoně se dále rozumí 

(…) 

PAD  
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení 

směrnice 2000/9/ES 
Schválil    (jméno+datum): Kateřina Semelová, 30.05.2020 

Anna Kolářová, 14.07.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID  
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

1.   Osoba odpovědná za lanovou dráhu, určená členským 

státem v souladu s vnitrostátním právem, provede analýzu 

bezpečnosti plánované lanové dráhy nebo zajistí provedení této 

analýzy bezpečnosti. 

c) stavebníkem osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního 

povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo 

zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, 

terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního 
podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské 

činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel 

stavby, 

  183/2006 
350/2012 

§ 109 písm. 

a)  
Účastníkem stavebního řízení je pouze 

a) stavebník, 

(…) 

  

  266/1994 
367/2019 

§ 47 odst. 5 Jde-li o lanovou dráhu nebo lyžařský vlek podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie v oblasti lanových 

drah19), schvaluje drážní správní úřad způsobilost určeného 

technického zařízení elektrického a dopravního k provozu 

současně na základě 1 žádosti. K této žádosti stavebník přiloží 

zprávu o bezpečnosti a další doklady stanovené přímo 

použitelným předpisem Evropské unie v oblasti lanových 

drah19). Drážní správní úřad vydá 1 průkaz způsobilosti 

určeného technického zařízení elektrického a dopravního, 
splňuje-li stavba lanové dráhy nebo lyžařského vleku a sestava 

subsystémů a bezpečnostních prvků lanové dráhy nebo 

lyžařského vleku základní požadavky stanovené přímo 

použitelným předpisem Evropské unie v oblasti lanových 

drah19). Na drážní vozidlo, které je subsystémem podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie v oblasti lanových 

drah19), se § 43 až 44 nepoužijí. 

  

Článek 8 odst. 2 

až 4 
2.   Analýza bezpečnosti požadovaná pro každou lanovou dráhu 

musí: 

a) zohlednit všechny způsoby zamýšleného provozu; 

b) být provedena uznávanou nebo zavedenou metodou; 

c) brát v úvahu současný stav techniky a komplexnost příslušné 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  
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ID  
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

lanové dráhy; 

d) zajistit, aby navrhování a instalace lanové dráhy braly ohled 

na okolí a nejnepříznivější situace za účelem zajištění 

uspokojivých bezpečnostních podmínek; 

e) zahrnovat všechna bezpečnostní hlediska lanové dráhy a 

jejích vnějších faktorů v souvislosti s návrhem, výstavbou a 

uvedením do provozu; 

f) umožňovat určit na základě získaných zkušeností rizika, 

která se mohou během provozu lanové dráhy vyskytnout. 

3.   Analýza bezpečnosti se vztahuje rovněž na bezpečnostní 

zařízení a jejich působení na celou lanovou dráhu a s nimi 

spojené dílčí systémy, které uvádí v činnost tak, aby 
bezpečnostní zařízení byla: 

a) způsobilá reagovat na vznikající poruchu nebo zjištěnou 

závadu tak, aby zůstala buď ve stavu, který zajišťuje 

bezpečnost, v omezeném provozním stavu nebo ve stavu 
zabezpečeném proti selhání; 

b) nadbytečná a aby byla sledována; nebo 

c) taková, aby pravděpodobnost jejich poruchy mohla být 

vyhodnocena, a jejich účinky odpovídaly takovému stavu, který 

je rovnocenný bezpečnostním zařízením, která splňují kritéria 
uvedená v písmenech a) a b). 

4.   Analýza bezpečnosti se použije k vypracování přehledu 

rizik a nebezpečných situací, k doporučení opatření k 

odstranění těchto rizik a ke stanovení seznamu dílčích systémů 

a bezpečnostních prvků, které mají být zabudovány do lanové 

dráhy. 

(…) 
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mka 
 

Článek 8 odst. 5 Výsledek této analýzy bezpečnosti musí být součástí zprávy o 

bezpečnosti. 
266/1994 
367/2019 

§ 47 odst. 5 Jde-li o lanovou dráhu nebo lyžařský vlek podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie v oblasti lanových 

drah19), schvaluje drážní správní úřad způsobilost určeného 

technického zařízení elektrického a dopravního k provozu 

současně na základě 1 žádosti. K této žádosti stavebník přiloží 

zprávu o bezpečnosti a další doklady stanovené přímo 

použitelným předpisem Evropské unie v oblasti lanových 

drah19). Drážní správní úřad vydá 1 průkaz způsobilosti 

určeného technického zařízení elektrického a dopravního, 

splňuje-li stavba lanové dráhy nebo lyžařského vleku a sestava 

subsystémů a bezpečnostních prvků lanové dráhy nebo 

lyžařského vleku základní požadavky stanovené přímo 

použitelným předpisem Evropské unie v oblasti lanových 

drah19). Na drážní vozidlo, které je subsystémem podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie v oblasti lanových 

drah19), se § 43 až 44 nepoužijí. 

PAD  

Článek 9 odst. 1 Schvalování lanových drah 

1.   Každý členský stát stanoví postupy pro schvalování stavby 

a uvádění do provozu lanových drah, které jsou umístěny na 

jeho území. 

183/2006 § 6 odst. 3 (3) Obecní úřad, který je stavebním úřadem, 
  
a) vydává rozhodnutí a provádí jiná opatření podle části třetí 

hlavy III dílů 4 a 5, není-li dále stanoveno jinak  
 

PAD  

  266/1994 
23/2000 

186/2006 
225/2017 
367/2019 

 

§ 7 (1) Speciálním stavebním úřadem3) pro stavby dráhy je drážní 

správní úřad.  

 (2) Způsobilost stavby dráhy k užívání musí být před 

kolaudací ověřena technicko bezpečnostní zkouškou. U staveb, 

které svým charakterem a účelem ovlivňují podmínky 

bezpečného a plynulého provozování dráhy a drážní dopravy, 

stanoví drážní správní úřad ve stavebním povolení nebo 

společném povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, též 

zavedení zkušebního provozu. Zkušební provoz stavby dráhy 

může stavebník zahájit nejdříve po vydání průkazu způsobilosti 

určeného technického zařízení, je-li tento průkaz podle § 47 

vyžadován. Stavebník průkaz způsobilosti určeného 
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

technického zařízení přiloží k žádosti o vydání kolaudačního 

souhlasu k užívání stavby dráhy nebo lyžařského vleku, není-li 
k vydání kolaudačního souhlasu příslušný Drážní úřad. Rozsah 

a podmínky technicko bezpečnostní zkoušky a zkušebního 

provozu stanoví prováděcí předpis.  

  

(3) Pro účely umístění, povolení, ohlášení nebo kolaudace 

stavby na dráze, stavby, která není stavbou dráhy a zasahuje 

zčásti do jejího obvodu, nebo stavby v ochranném pásmu 

dráhy, je žadatel povinen vyžádat si závazné stanovisko 

drážního správního úřadu. V souhlasném závazném stanovisku 

drážní správní úřad stanoví podmínky pro zajištění bezpečného 

a plynulého provozu dráhy a její ochrany. Nesouhlasné 

stanovisko lze vydat pouze tehdy, pokud by stavbou mohl být 

znemožněn či narušen bezpečný a plynulý provoz dráhy a její 

ochrana a ani stanovením podmínek podle věty druhé není 

možné toto riziko odstranit. 

  183/2006 § 1 odst. 2 Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména 

povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, 

užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci 

stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných 

inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a 

odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. 
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  266/1994 
367/2019 

§ 47 odst. 5 Jde-li o lanovou dráhu nebo lyžařský vlek podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie v oblasti lanových 

drah19), schvaluje drážní správní úřad způsobilost určeného 

technického zařízení elektrického a dopravního k provozu 

současně na základě 1 žádosti. K této žádosti stavebník přiloží 

zprávu o bezpečnosti a další doklady stanovené přímo 

použitelným předpisem Evropské unie v oblasti lanových 

drah19). Drážní správní úřad vydá 1 průkaz způsobilosti 

určeného technického zařízení elektrického a dopravního, 

splňuje-li stavba lanové dráhy nebo lyžařského vleku a sestava 

subsystémů a bezpečnostních prvků lanové dráhy nebo 

lyžařského vleku základní požadavky stanovené přímo 

použitelným předpisem Evropské unie v oblasti lanových 

drah19). Na drážní vozidlo, které je subsystémem podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie v oblasti lanových 

drah19), se § 43 až 44 nepoužijí. 

  

  9936     

Článek 9 odst. 2 2.   Osoba odpovědná za lanovou dráhu, určená členským 

státem v souladu s vnitrostátním právem, předloží zprávu 

o bezpečnosti podle článku 8, EU prohlášení o shodě a ostatní 

dokumenty týkající se shody dílčích systémů a bezpečnostních 

prvků, jakož i dokumentaci týkající se vlastností lanové dráhy 

orgánu nebo subjektu příslušnému pro schvalování lanových 

drah. Dokumentace týkající se lanové dráhy zahrnuje rovněž 

nezbytné podmínky včetně provozních omezení a úplné údaje 

pro kontrolu, údržbu, pro seřizování a obsluhu lanových drah. 

Kopie těchto dokumentů musí být uchovávána u lanové dráhy. 

183/2006 
 

§ 2 odst. 2 

písm. c) 
V tomto zákoně se dále rozumí 

(…) 

c) stavebníkem osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního 

povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo 

zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, 

terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního 

podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské 

činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel 

stavby, 

PAD  

  183/2006 
350/2012 

§ 109 písm. 

a)  
Účastníkem stavebního řízení je pouze 

a) stavebník, 

(…) 

  

  266/1994 
367/2019 

§ 47 odst. 5 Jde-li o lanovou dráhu nebo lyžařský vlek podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie v oblasti lanových 

drah19), schvaluje drážní správní úřad způsobilost určeného 
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technického zařízení elektrického a dopravního k provozu 

současně na základě 1 žádosti. K této žádosti stavebník přiloží 

zprávu o bezpečnosti a další doklady stanovené přímo 

použitelným předpisem Evropské unie v oblasti lanových 

drah19). Drážní správní úřad vydá 1 průkaz způsobilosti 

určeného technického zařízení elektrického a dopravního, 

splňuje-li stavba lanové dráhy nebo lyžařského vleku a sestava 

subsystémů a bezpečnostních prvků lanové dráhy nebo 

lyžařského vleku základní požadavky stanovené přímo 

použitelným předpisem Evropské unie v oblasti lanových 

drah19). Na drážní vozidlo, které je subsystémem podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie v oblasti lanových 

drah19), se § 43 až 44 nepoužijí. 
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Článek 9 odst. 3 Pokud jsou u stávajících lanových drah měněny podstatné 

vlastnosti, dílčí systémy nebo bezpečnostní prvky do takové 

míry, že je nutné nové schválení pro uvedení do provozu 

členským státem, musí tyto změny a jejich vliv na lanovou 
dráhu jako celek splňovat základní požadavky stanovené 

v příloze II. 

 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 9 odst. 4 4.   Členské státy nesmějí na základě postupů uvedených 266/1994 § 47 odst. 5 Jde-li o lanovou dráhu nebo lyžařský vlek podle přímo PAD  
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a 5 v odstavci 1 zakázat, omezit či ztížit z důvodů souvisejících 

s aspekty, na něž se vztahuje toto nařízení, stavbu a uvedení do 

provozu lanových drah, které jsou v souladu s tímto nařízením 

a nepředstavují riziko pro zdraví či bezpečnost osob nebo 

majetku, jsou-li řádně instalovány v souladu s předpokládaným 

účelem. 

5.   Členské státy nesmějí použít postupy uvedené v odstavci 1 
s cílem zakazovat, omezovat či ztěžovat volný pohyb dílčích 

systémů a bezpečnostních prvků, které jsou v souladu s tímto 

nařízením. 

 

367/2019 použitelného předpisu Evropské unie v oblasti lanových 

drah19), schvaluje drážní správní úřad způsobilost určeného 

technického zařízení elektrického a dopravního k provozu 

současně na základě 1 žádosti. K této žádosti stavebník přiloží 

zprávu o bezpečnosti a další doklady stanovené přímo 

použitelným předpisem Evropské unie v oblasti lanových 

drah19). Drážní správní úřad vydá 1 průkaz způsobilosti 

určeného technického zařízení elektrického a dopravního, 

splňuje-li stavba lanové dráhy nebo lyžařského vleku a sestava 

subsystémů a bezpečnostních prvků lanové dráhy nebo 

lyžařského vleku základní požadavky stanovené přímo 

použitelným předpisem Evropské unie v oblasti lanových 

drah19). Na drážní vozidlo, které je subsystémem podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie v oblasti lanových 

drah19), se § 43 až 44 nepoužijí. 

Článek 10 Provoz lanových drah 

1.   Členské státy zajistí, aby lanová dráha zůstala v provozu 

pouze tehdy, jestliže splňuje podmínky stanovené ve zprávě o 

bezpečnosti. 

2.   Pokud členský stát zjistí, že schválená lanová dráha, která je 

používána v souladu s předpokládaným účelem, může ohrozit 

zdraví či bezpečnost osob nebo majetek, přijme veškerá vhodná 

opatření k omezení provozu této lanové dráhy nebo zakáže její 

provoz. 

183/2006 
350/2012 
225/2017 

§ 129 odst. 1 Stavební úřad nařídí odstranění stavby 

a) vlastníku stavby, která svým závadným stavem ohrožuje 

život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní 

prostředí anebo majetek třetích osob, a její vlastník přes 

rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil 

závadný stav stavby; jde-li o stavbu, která je kulturní 

památkou, postupuje se podle zvláštního právního předpisu32), 

b) vlastníku stavby nebo s jeho souhlasem stavebníkovi stavby 

prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření 

vyžadovaného stavebním zákonem nebo bez opatření nebo 

jiného úkonu toto rozhodnutí nahrazujícíanebo v rozporu s 
ním, a stavba nebyla dodatečně povolena, 

c) vlastníku stavby, u níž bylo stavební povolení zrušeno podle 

§ 176 odst. 5, 

d) vlastníku stavby, která nevyžaduje územní rozhodnutí, 

stavební povolení ani ohlášení stavby, ale je prováděna nebo 
byla provedena v rozporu s právními předpisy, nebo 

vlastníkovi pozemku, na kterém byla provedena, není-li 

PAD  
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Pozná

mka 
 

vlastník stavby znám, 

e) vlastníku nebo stavebníkovi stavby prováděné nebo 

provedené podle rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného 

stavebním zákonem, které bylo pravomocně zrušeno a stavba 

nebyla povolena v opakovaném stavebním řízení, 

f) vlastníku stavby dočasné, u které uplynula stanovená doba 

jejího trvání a nebyla povolena změna v užívání, nebo 

g) vlastníku stavby dočasné podle § 104 odst. 1 písm. c), u 
které uplynula stanovená doba jejího trvání. 

Článek 11 odst. 

1 až 6 
Povinnosti výrobců 

1.   Při uvádění svých dílčích systémů nebo bezpečnostních 

prvků na trh nebo při jejich použití u lanových drah výrobci 

zajistí, aby tyto výrobky byly navrženy a vyrobeny v souladu se 
základními požadavky stanovenými v příloze II. 

2.   Výrobci dílčích systémů nebo bezpečnostních prvků 

vypracují technickou dokumentaci uvedenou v příloze VIII 

(dále jen „technická dokumentace“) a provedou nebo nechají 

provést příslušný postup posuzování shody uvedený v článku 

18. 

Byl-li postupem uvedeným v prvním pododstavci prokázán 

soulad dílčího systému nebo bezpečnostního prvku s 

příslušnými požadavky, vypracují výrobci EU prohlášení o 

shodě a umístí označení CE. 

3.   Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU 

prohlášení o shodě po dobu třiceti let od uvedení dílčího 

systému nebo bezpečnostního prvku na trh. 

4.   Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, díky kterým 

sériová výroba zůstane ve shodě s tímto nařízením. Je třeba 
patřičně přihlédnout ke změnám návrhu nebo parametrů dílčího 

systému nebo bezpečnostního prvku a změnám 

harmonizovaných norem nebo jiných technických specifikací, 
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení 

směrnice 2000/9/ES 
Schválil    (jméno+datum): Kateřina Semelová, 30.05.2020 

Anna Kolářová, 14.07.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID  
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

na jejichž základě se prohlašuje shoda dílčího systému nebo 

bezpečnostního prvku. 

Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, které dílčí systém nebo 

bezpečnostní prvek představuje, provádějí výrobci za účelem 

ochrany zdraví a bezpečnosti cestujících, obsluhy a jiných osob 

zkoušky vzorků dílčích systémů nebo bezpečnostních prvků 

dodávaných na trh a šetření a v případě potřeby vedou knihy 

stížností, nevyhovujících dílčích systémů a bezpečnostních 

prvků a záznamy o případech stažení těchto dílčích systémů a 

bezpečnostních prvků z oběhu a průběžně o těchto kontrolních 

činnostech informují distributory. 

5.   Výrobci zajistí, aby na jejich dílčích systémech nebo 

bezpečnostních prvcích, které uvedli na trh, byl uveden typ, 

série či sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující jejich 

identifikaci. 

Pokud to velikost nebo povaha dílčího systému nebo 

bezpečnostního prvku neumožňuje, musí výrobci zajistit, aby 

byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu 

přiloženém k tomuto dílčímu systému nebo bezpečnostnímu 

prvku. 

6.   Výrobci uvedou na dílčím systému nebo bezpečnostním 

prvku nebo, není-li to možné, na obalu nebo v dokladu 

přiloženém k dílčímu systému nebo bezpečnostnímu prvku své 

jméno, svůj zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou 

známku a adresu, na níž je lze kontaktovat. Adresa musí uvádět 

jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. Kontaktní 

údaje se uvádějí v jazyce, který je snadno srozumitelný pro 

uživatele a orgány dozoru nad trhem. Pokud výrobce uvede 

internetovou adresu, zajistí, aby informace na této internetové 

stránce byly dostupné a průběžně aktualizované. 

Článek 11 odst. 

7 až 9 
7.   Výrobci zajistí, aby k dílčímu systému nebo 

bezpečnostnímu prvku byla přiložena kopie EU prohlášení o 

shodě a návod a bezpečnostní informace v jazyce snadno 

srozumitelném uživatelům, který určí dotčený členský stát. 

90/2016 
265/2017 

§ 27b  (1) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v 

oblasti lanových drah13) na příslušný vnitrostátní orgán, je 

tímto orgánem v České republice orgán dozoru. 

PAD  
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení 

směrnice 2000/9/ES 
Schválil    (jméno+datum): Kateřina Semelová, 30.05.2020 

Anna Kolářová, 14.07.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID  
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

Tento návod a bezpečnostní informace musí být jasné, 

srozumitelné a pochopitelné. 

Avšak v případě, že je jedinému hospodářskému subjektu nebo 

uživateli doručen velký počet dílčích systémů nebo 

bezpečnostních prvků, může být k šarži nebo zásilce přiložena 

jen jedna kopie EU prohlášení o shodě. 

8.   Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, 

že dílčí systém nebo bezpečnostní prvek, který uvedli na trh, 

není ve shodě s tímto nařízením, přijmou okamžitě nezbytná 

nápravná opatření k uvedení tohoto dílčího systému nebo 

bezpečnostního prvku do shody, nebo v případě potřeby k jeho 

stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud dílčí systém nebo 

bezpečnostní prvek představuje riziko, informují o tom výrobci 

neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v 

nichž dílčí systém nebo bezpečnostní prvek dodali na trh, a 

uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých 

nápravných opatřeních. 

9.   Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na 

základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a 

dokumentaci nezbytné k prokázání shody dílčího systému nebo 

bezpečnostního prvku s tímto nařízením, a to v jazyce snadno 

srozumitelnému tomuto orgánu. Tyto informace a dokumentace 

mohou být poskytnuty v papírové nebo elektronické podobě. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, 

jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná dílčími systémy nebo 

bezpečnostními prvky, které uvedli na trh. 

(2) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v 

oblasti lanových drah na jazyk určený nebo požadovaný 

členským státem, je tímto jazykem v České republice český 

jazyk. 
________________ 
13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze 

dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 

2000/9/ES. 

Článek 12 odst. 

1 a 2 písm. a) 
Zplnomocnění zástupci 

1.   Výrobce může písemným pověřením jmenovat 
zplnomocněného zástupce. 

Součástí pověření zplnomocněného zástupce nesmějí být 

povinnosti stanovené v čl. 11 odst. 1 a vypracování technické 

dokumentace. 
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení 

směrnice 2000/9/ES 
Schválil    (jméno+datum): Kateřina Semelová, 30.05.2020 

Anna Kolářová, 14.07.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID  
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

2.   Zplnomocněný zástupce plní úkoly stanovené v pověření, 

které obdržel od výrobce. Pověření musí zplnomocněnému 

zástupci umožňovat alespoň: 

a) uchovávat EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci 

pro potřeby vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem po dobu 

třiceti let po uvedení dílčího systému nebo bezpečnostního 

prvku na trh; 

Článek 12 odst. 

2 písm. b) a c)  
2.   Zplnomocněný zástupce plní úkoly stanovené v pověření, 

které obdržel od výrobce. Pověření musí zplnomocněnému 

zástupci umožňovat alespoň: 

(…) 

b) poskytnout příslušným vnitrostátním orgánům na základě 

jejich odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci 

nezbytné k prokázání shody dílčího systému nebo 

bezpečnostního prvku; 

 c) spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich 

žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná 

dílčími systémy nebo bezpečnostními prvky, na které se 

vztahuje jeho pověření. 

90/2016 
265/2017 

§ 27b odst. 1 Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti 

lanových drah13) na příslušný vnitrostátní orgán, je tímto 

orgánem v České republice orgán dozoru. 
________________ 
13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze 

dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 

2000/9/ES. 

PAD  

Článek 13 odst. 

1 až 3 
Povinnosti dovozců 

1.   Dovozci mohou uvádět na trh pouze dílčí systémy nebo 

bezpečnostní prvky, které jsou v souladu s právními předpisy. 

2.   Před uvedením dílčího systému nebo bezpečnostního prvku 

na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup 

posuzování shody podle článku 18. Zajistí, aby výrobce 

vypracoval technickou dokumentaci, aby byla k dílčímu 

systému nebo bezpečnostnímu prvku přiložena kopie EU 

prohlášení o shodě, aby dílčí systém nebo bezpečnostní prvek 

nesl označení CE, byl k němu přiložen návod a bezpečnostní 

informace a případně jiné požadované dokumenty a aby 

výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 11 odst. 5 a 6. 
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení 

směrnice 2000/9/ES 
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Anna Kolářová, 14.07.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID  
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že dílčí 

systém nebo bezpečnostní prvek není ve shodě s platnými 

základními požadavky stanovenými v příloze II, nesmí dílčí 

systém nebo bezpečnostní prvek uvést na trh, dokud nebude 

uveden do shody. Pokud navíc dílčí systém nebo bezpečnostní 

prvek představuje riziko, musí o tom být výrobce, jakož i 

orgány dozoru nad trhem dovozcem informovány. 

3.   Dovozci uvedou na dílčím systému nebo bezpečnostním 

prvku nebo, není-li to možné, na obalu nebo v dokladu 

přiloženém k dílčímu systému nebo bezpečnostnímu prvku své 

jméno, svůj zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou 

známku a adresu, na níž je lze kontaktovat. Kontaktní údaje se 

uvádějí v jazyce snadno srozumitelném uživatelům a orgánům 

dozoru nad trhem. 

Pokud dovozce uvede internetovou adresu, zajistí, aby 

informace na této internetové stránce byly dostupné a průběžně 

aktualizované. 

Článek 13 odst. 

4 
4.   Dovozci zajistí, aby byl k dílčímu systému nebo 

bezpečnostnímu prvku přiložen návod a bezpečnostní 

informace v jazyce snadno srozumitelném uživatelům, který 

určí dotčený členský stát. 

90/2016 
265/2017 

§ 27b odst. 2 Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti 

lanových drah na jazyk určený nebo požadovaný členským 

státem, je tímto jazykem v České republice český jazyk. 

PAD  

Článek 13 odst. 

5 a 6 
5.   Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za dílčí systém nebo 

bezpečnostní prvek odpovědnost, skladovací a přepravní 

podmínky neohrožovaly jeho soulad s platnými základními  

požadavky stanovenými v příloze II. 

6.   Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která dílčí systém nebo 

bezpečnostní prvek představuje, provádějí dovozci za účelem 

ochrany zdraví a bezpečnosti cestujících, obsluhy a jiných osob 

zkoušky vzorků dílčího systému nebo bezpečnostního prvku 

dodávaného na trh a šetření a v případě potřeby vedou knihy 

stížností, nevyhovujících dílčích systémů a bezpečnostních 

prvků a záznamy o případech stažení těchto dílčích systémů a 

bezpečnostních prvků z oběhu a průběžně o těchto kontrolních 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení 

směrnice 2000/9/ES 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID  
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

činnostech informují distributory. 

Článek 13 odst. 

7 
7.   Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, 

že dílčí systém nebo bezpečnostní prvek, který uvedli na trh, 

není ve shodě s tímto nařízením, přijmou okamžitě nápravná 

opatření k uvedení tohoto dílčího systému nebo bezpečnostního 

prvku do shody, nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu 

nebo z oběhu. Dále, pokud dílčí systém nebo bezpečnostní 

prvek představuje riziko, informují o tom dovozci neprodleně 

příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž dílčí 

systém nebo bezpečnostní prvek dodali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných 

opatřeních. 

90/2016 
265/2017 

§ 27b odst. 1 Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti 

lanových drah13) na příslušný vnitrostátní orgán, je tímto 

orgánem v České republice orgán dozoru. 
________________ 
13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze 

dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 

2000/9/ES. 

PAD  

Článek 13 odst. 

8 
8.   Dovozci po dobu třiceti let po uvedení dílčího systému nebo 

bezpečnostního prvku na trh uchovávají kopii EU prohlášení o 

shodě pro potřeby orgánů dozoru nad trhem a zajišťují, aby 

těmto orgánům mohla být na požádání předložena technická 

dokumentace. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 13 odst. 

9 
9.   Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na 

základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a 

dokumentaci nezbytné k prokázání shody dílčího systému nebo 

bezpečnostního prvku, a to v jazyce snadno srozumitelném 

tomuto orgánu. Tyto informace a dokumentace mohou být 

poskytnuty v papírové nebo elektronické podobě. Spolupracují 

s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je 

odstranit rizika vyvolaná dílčími systémy nebo bezpečnostními 

prvky, které uvedli na trh. 

90/2016 
265/2017 

§ 27b odst. 1 Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti 

lanových drah13) na příslušný vnitrostátní orgán, je tímto 

orgánem v České republice orgán dozoru. 
________________ 
13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze 

dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 

2000/9/ES. 

PAD  

Článek 14 odst. 

1  
Povinnosti distributorů 

1.   Při dodávání dílčího systému nebo bezpečnostního prvku na 

trh distributoři jednají s řádnou péčí, pokud jde o požadavky 

tohoto nařízení. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 14 odst. 

2 
2.   Před dodáním dílčího systému nebo bezpečnostního prvku 

na trh distributoři ověří, zda nese označení CE a je k němu 

přiložena kopie EU prohlášení o shodě a návod a bezpečnostní 

90/2016 
265/2017 

§ 27b odst. 2 Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti 
lanových drah na jazyk určený nebo požadovaný členským 

státem, je tímto jazykem v České republice český jazyk. 

PAD  
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informace a případně jiné požadované dokumenty v jazyce 

snadno srozumitelném uživatelům v členském státě, v němž má 

být dílčí systém nebo bezpečnostní prvek dodán na trh a který 

stanoví dotčený členský stát, a zda výrobce a dovozce splnili 

požadavky stanovené v čl. 11 odst. 5 a 6 a v čl. 13 odst. 3. 

Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že 

dílčí systém nebo bezpečnostní prvek není ve shodě s platnými 

základními požadavky stanovenými v příloze II, nesmí dílčí 

systém nebo bezpečnostní prvek dodat na trh, dokud nebude 
uveden do shody. Pokud navíc dílčí systém nebo bezpečnostní 

prvek představuje riziko, informuje o tom distributor výrobce 

nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem. 

Článek 14 odst. 

3 
3.   Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za dílčí systém 

nebo bezpečnostní prvek odpovědnost, skladovací a přepravní 

podmínky neohrožovaly jeho soulad s platnými základními 

požadavky stanovenými v příloze II. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  
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Článek 14 odst. 

4 a 5 
4.   Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se 

domnívat, že dílčí systém nebo bezpečnostní prvek, který 

dodali na trh, není ve shodě s tímto nařízením, zajistí, aby byla 

přijata nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto dílčího 

systému nebo bezpečnostního prvku do shody, nebo v případě 

potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc dílčí 

systém nebo bezpečnostní prvek představuje riziko, informují o 

tom distributoři neprodleně příslušné vnitrostátní orgány 

členských států, v nichž dílčí systém nebo bezpečnostní prvek 

dodali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o 
přijatých nápravných opatřeních. 

5.   Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu 

na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a 

dokumentaci nezbytné k prokázání shody dílčího systému nebo 

bezpečnostního prvku. Tyto informace a dokumentace mohou 
být poskytnuty v papírové nebo elektronické podobě. 

Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, 

jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná dílčími systémy nebo 

bezpečnostními prvky, které dodali na trh. 

90/2016 
265/2017 

§ 27b odst. 1 Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti 

lanových drah13) na příslušný vnitrostátní orgán, je tímto 

orgánem v České republice orgán dozoru. 
________________ 
13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze 

dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 

2000/9/ES. 

PAD  

Článek 15 Případy, kdy se povinnosti výrobců vztahují na dovozce a 

distributory 

Dovozce nebo distributor je pro účely tohoto nařízení 

považován za výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce 
podle článku 11, pokud uvede dílčí systém nebo bezpečnostní 

prvek na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo 

pokud upraví dílčí systém nebo bezpečnostní prvek, jenž byl na 

trh již uveden, takovým způsobem, který může ovlivnit jeho 

soulad s požadavky tohoto nařízení. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 16 Identifikace hospodářských subjektů 

Hospodářské subjekty na žádost orgánů dozoru nad trhem 
identifikují: 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  
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a) každý hospodářský subjekt, který jim dodal dílčí systém 

nebo bezpečnostní prvek; 

b) každý hospodářský subjekt a všechny osoby odpovědné za 

lanovou dráhu, kterým dodaly dílčí systém nebo bezpečnostní 

prvek. 

Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace 

uvedené v prvním pododstavci po dobu třiceti let poté, co jim 
byl dílčí systém nebo bezpečnostní prvek dodán, a po dobu 

třiceti let poté, co dílčí systém nebo bezpečnostní prvek dodaly. 

Článek 17 Předpoklad shody dílčích systémů a bezpečnostních prvků 

Předpokládá se, že dílčí systémy a bezpečnostní prvky, které 

jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, 

na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské 

unie, jsou ve shodě se základními požadavky uvedenými v 

příloze II, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 18 Postupy posuzování shody 

1.   Před uvedením dílčího systému nebo bezpečnostního prvku 

na trh podrobí výrobce dílčí systém nebo bezpečnostní prvek 

příslušnému postupu posuzování shody v souladu 
s odstavcem 2. 

2.   Shoda dílčích systémů a bezpečnostních prvků se posuzuje 

podle volby výrobce některým z následujících postupů 

posuzování shody: 

a) EU přezkoušení typu (modul B – výrobní typ) uvedené v 

příloze III v kombinaci s jedním z následujících bodů: 

i) přezkoušení shody s typem založené na zabezpečování 

kvality výrobního procesu (modul D) podle přílohy IV, 

ii) přezkoušení shody s typem založené na ověřování dílčího 

systému nebo bezpečnostního prvku (modul F) podle přílohy 

V; 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  
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b) přezkoušení shody na základě ověřování každého 

jednotlivého výrobku (modul G) podle přílohy VI; 

c) přezkoušení shody na základě úplného zabezpečování kvality 

spolu s přezkoumáním návrhu (modul H 1) podle přílohy VII. 

3.   Záznamy a korespondence vztahující se k postupům pro 

posuzování shody se vypracují v úředním jazyce členského 

státu, ve kterém je oznámený subjekt provádějící postupy 

uvedené v odstavci 2 usazen, nebo v jazyce, který je pro tento 

subjekt přijatelný. 

Článek 19 odst. 

1 
EU prohlášení o shodě 

1. EU prohlášení o shodě pro dílčí systém nebo bezpečnostní 

prvek potvrzuje, že bylo prokázáno splnění základních 

požadavků uvedených v příloze II. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 19 odst. 

2 
2. EU prohlášení o shodě je vypracováno podle vzoru 

uvedeného v příloze IX, obsahuje prvky stanovené v 

příslušných modulech uvedených v přílohách III až VII a je 

průběžně aktualizováno. Je přiloženo k dílčímu systému nebo 

bezpečnostnímu prvku a přeloženo do jazyka nebo jazyků 

požadovaných členským státem, v němž je dílčí systém nebo 

bezpečnostní prvek uváděn nebo dodáván na trh. 

90/2016 
265/2017 

§ 27b odst. 2 Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti 

lanových drah na jazyk určený nebo požadovaný členským 

státem, je tímto jazykem v České republice český jazyk. 

PAD  

Článek 19 odst. 

3 a 4 
3.   Pokud se na dílčí systém nebo bezpečnostní prvek vztahuje 

více než jeden akt Unie požadující EU prohlášení o shodě, 

vypracuje se pro všechny tyto akty Unie jednotné EU 

prohlášení o shodě. Dané akty Unie musí být v tomto 

prohlášení uvedeny včetně odkazů na jejich zveřejnění. 

4.   Vypracováním EU prohlášení o shodě nese výrobce 

odpovědnost za soulad dílčího systému nebo bezpečnostního 

prvku s požadavky tohoto nařízení. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 20 Obecné zásady označení CE 

Označení CE podléhá obecným zásadám uvedeným v článku 30 

nařízení (ES) č. 765/2008. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  
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Článek 21 Pravidla a podmínky pro umístění označení CE 

1.   Označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně umístí na 

dílčí systém nebo bezpečnostní prvek nebo na jeho výrobní 

štítek. Pokud to vzhledem k povaze dílčího systému nebo 

bezpečnostního prvku není možné nebo odůvodněné, umístí se 

na obal a příslušné průvodní doklady. 

2.   Označení CE se umístí před uvedením dílčího systému nebo 
bezpečnostního prvku na trh. 

3.   Za označením CE následuje identifikační číslo oznámeného 

subjektu, je-li tento subjekt zapojen do kontrolní fáze výroby. 

Identifikační číslo oznámeného subjektu umístí sám subjekt, 

nebo je umístí podle jeho pokynů výrobce nebo jeho 
zplnomocněný zástupce. 

4.   Za označením CE a identifikačním číslem uvedeným v 

odstavci 3 může následovat jakákoli jiná značka označující 
zvláštní riziko nebo použití. 

5.   Členské státy vycházejí ze stávajících mechanismů, aby 

zajistily řádné uplatňování režimu označování CE, a přijmou 

odpovídající opatření v případě nesprávného použití tohoto 

označení. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 22 Oznámení 

Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům 

subjekty, které jsou oprávněné vykonávat jako třetí strany 

úkoly posuzování shody podle tohoto nařízení. 

90/2016 § 17 odst. 2 Subjekty posuzování shody oznamuje Evropské komisi a 
ostatním členským státům Evropské unie Úřad, který je 

oznamujícím orgánem ve smyslu harmonizačních předpisů 

Evropské unie a příslušných nařízení Evropské unie. Úřad 

oznamuje Evropské komisi a ostatním členským státům 

Evropské unie rovněž významné změny týkající se oznámení. 

K těmto účelům využívá elektronický nástroj pro oznamování 

spravovaný Evropskou komisí. 

PAD  

Článek 23 odst. 

1 
Oznamující orgány 

1.   Členské státy určí oznamující orgán odpovědný za 

vytvoření a provádění nezbytných postupů pro posuzování a 

oznamování subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených 

90/2016 § 17 odst. 2 Subjekty posuzování shody oznamuje Evropské komisi a 

ostatním členským státům Evropské unie Úřad, který je 

oznamujícím orgánem ve smyslu harmonizačních předpisů 

Evropské unie a příslušných nařízení Evropské unie. Úřad 

PAD  
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subjektů, včetně souladu s článkem 28. oznamuje Evropské komisi a ostatním členským státům 

Evropské unie rovněž významné změny týkající se oznámení. 

K těmto účelům využívá elektronický nástroj pro oznamování 

spravovaný Evropskou komisí. 

Článek 23 odst. 

2 
2.   Členské státy mohou rozhodnout, že posuzování a kontrolu 

podle odstavce 1 provádí vnitrostátní akreditační orgán ve 

smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním. 

  Fakultativní ustanovení. NA  

Článek 23 odst. 

3 a 4 
3.   Pokud oznamující orgán přenese posuzování, oznamování 

nebo kontrolu podle odstavce 1 tohoto článku na subjekt, který 

není orgánem veřejné správy, nebo tento subjekt těmito úkoly 

jinak pověří, musí být tento subjekt právnickou osobou a musí 

obdobně splňovat požadavky stanovené v článku 24. Dále musí 

tento subjekt přijmout opatření, aby byla pokryta odpovědnost 
vyplývající z jeho činností. 

4.   Oznamující orgán nese za úkoly vykonávané subjektem 

uvedeným v odstavci 3 plnou odpovědnost. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 24 Požadavky týkající se oznamujících orgánů 

1.   Oznamující orgán musí být zřízen takovým způsobem, aby 

nedošlo ke střetu zájmů se subjekty posuzování shody. 

2.   Oznamující orgán musí být organizován a provozován tak, 

aby zabezpečil objektivitu a nestrannost svých činností. 

3.   Oznamující orgán musí být organizován takovým 

způsobem, aby každé rozhodnutí týkající se oznámení subjektu 

posuzování shody přijímaly způsobilé osoby odlišné od těch, 
které provedly posouzení. 

4.   Oznamující orgán nesmí nabízet ani poskytovat žádné 

činnosti, které provádějí subjekty posuzování shody, a nesmí 

poskytovat poradenské služby na komerčním či konkurenčním 

základě. 

5.   Oznamující orgán musí chránit důvěrnost informací, které 

obdržel. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  
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6.   Oznamující orgán musí mít k dispozici dostatečný počet 

odborně způsobilých pracovníků, aby mohl řádně plnit své 

úkoly. 

Článek 25 Informační povinnost oznamujících orgánů 

Členské státy informují Komisi o svých postupech pro 

posuzování a oznamování subjektů posuzování shody a 

kontrolu oznámených subjektů a o veškerých změnách 

týkajících se těchto informací. 

Komise tyto informace zveřejní. 

90/2016 § 17 odst. 3 Úřad informuje Evropskou komisi též o postupech, které 

využívá při posuzování a oznamování subjektů posuzování 

shody a při kontrole jím oznámených subjektů, a o změnách 

těchto postupů. 

PAD  

Článek 26 odst. 

1  
Požadavky na oznámené subjekty 

1.   Pro účely oznámení musí subjekt posuzování shody 

splňovat požadavky stanovené v odstavcích 2 až 11. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 26 odst. 

2 
2.   Subjekt posuzování shody musí být zřízen podle 

vnitrostátních právních předpisů členského státu a mít právní 

subjektivitu. 

90/2016 § 17 odst. 1 Oznámeným subjektem může být pouze právnická osoba se 

sídlem v České republice, která splňuje požadavky stanovené v 

§ 23 a lze o ní předpokládat, že bude tyto požadavky splňovat 

trvale, a která skýtá záruky dodržování povinností týkajících se 

činnosti oznámených subjektů a řádného výkonu této činnosti. 

PAD  
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Článek 26 odst. 

3 až 11 
3.   Subjekt posuzování shody musí být třetí stranou nezávislou 

na organizaci nebo dílčím systému nebo bezpečnostním prvku, 

které posuzuje. 

Za takovýto subjekt může být považován subjekt patřící k 

hospodářskému sdružení nebo profesnímu svazu zastupujícímu 

podniky, jež se podílejí na navrhování, výrobě, dodávání, 

montáži, používání nebo údržbě dílčích systémů nebo 

bezpečnostních prvků, které tento subjekt posuzuje, pokud je 
prokázána jeho nezávislost a neexistence jakéhokoli střetu 
zájmů. 

4.   Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a 

pracovníci odpovědní za plnění úkolů v rámci posuzování 

shody nesmějí být konstruktéry, výrobci, dodavateli, 

instalatéry, odběrateli, vlastníky, uživateli ani servisními 

osobami dílčích systémů nebo bezpečnostních prvků, jež 

posuzují, ani zplnomocněnými zástupci jakékoli z těchto stran. 

To nevylučuje používání posuzovaných dílčích systémů nebo 

bezpečnostních prvků, které jsou nezbytné pro činnost subjektu 

posuzování shody, ani používání takových dílčích systémů 

nebo bezpečnostních prvků k osobním účelům. 

Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci 

odpovědní za plnění úkolů posuzování shody se nesmějí přímo 

podílet na navrhování, výrobě nebo konstrukci, uvádění na trh, 

instalaci, používání nebo údržbě těchto dílčích systémů nebo 

bezpečnostních prvků, ani zastupovat strany, které se těmito 

činnostmi zabývají. Nesmějí vykonávat žádnou činnost, která 

by mohla ohrozit jejich nezávislý úsudek nebo důvěryhodnost 

ve vztahu k činnostem posuzování shody, k jejichž vykonávání 

jsou oznámeny. To platí zejména pro poradenské služby. 

Subjekty posuzování shody musí zajistit, aby činnosti jejich 

dceřiných společností nebo subdodavatelů neohrožovaly 

důvěrnost, objektivitu nebo nestrannost jejich činností 

posuzování shody. 

5.   Subjekty posuzování shody a jejich pracovníci vykonávají 

činnosti posuzování shody na nejvyšší úrovni profesionální 

důvěryhodnosti a požadované odborné způsobilosti v konkr 
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Článek 27 Předpoklad shody oznámených subjektů 

Pokud subjekt posuzování shody prokáže svou shodu s kritérii 

stanovenými v příslušných harmonizovaných normách nebo 

jejich částech, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním 
věstníku Evropské unie, předpokládá se, že splňuje požadavky 

stanovené v článku 26 v rozsahu, v němž se harmonizované 

normy na tyto požadavky vztahují. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 28 Dceřiné společnosti oznámených subjektů a zadávání 

subdodávek 

1.   Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se 

posuzování shody subdodavateli nebo dceřiné společnosti, 

zajistí, aby subdodavatel nebo dceřiná společnost splňovali 

požadavky stanovené v článku 26, a informuje o tom 

oznamující orgán. 

2.   Oznámené subjekty nesou plnou odpovědnost za úkoly 

provedené subdodavateli nebo dceřinými společnostmi bez 

ohledu na to, kde jsou tito subdodavatelé nebo dceřiné 

společnosti usazeni. 

3.   Činnosti lze zadat subdodavateli nebo dceřiné společnosti 
pouze se souhlasem zákazníka. 

4.   Oznámené subjekty uchovávají pro potřebu oznamujícího 

orgánu příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikace 

subdodavatele nebo dceřiné společnosti a práce provedené 

subdodavatelem nebo dceřinou společností podle příloh III až 

VII. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 29 Žádost o oznámení 

1.   Subjekt posuzování shody podává žádost o oznámení 

oznamujícímu orgánu členského státu, v němž je usazen. 

2.   Součástí žádosti o oznámení je popis činností posuzování 

shody, modulu nebo modulů posuzování shody a dílčího 

systému/bezpečnostního prvku nebo dílčích 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  
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systémů/bezpečnostních prvků, pro něž se subjekt prohlašuje za 

způsobilý, jakož i osvědčení o akreditaci, pokud existuje, 

vydané vnitrostátním akreditačním orgánem, které potvrzuje, že 

subjekt posuzování shody splňuje požadavky stanovené v 

článku 26. 

3.   Nemůže-li dotčený subjekt posuzování shody předložit 

osvědčení o akreditaci, poskytne oznamujícímu orgánu veškeré 

doklady nezbytné k ověření, uznání a pravidelné kontrole svého 

souladu s požadavky stanovenými v článku 26. 

Článek 30 Postup oznamování 

1.   Oznamující orgány mohou oznámit pouze subjekty 

posuzování shody, které splňují požadavky stanovené v článku 

26. 

2.   K oznámení Komisi a ostatním členským státům využijí 

elektronický nástroj pro oznamování vyvinutý a spravovaný 

Komisí. 

3.   Oznámení musí obsahovat veškeré podrobnosti o dotčených 

činnostech posuzování shody, modulu nebo modulech 

posuzování shody a dílčím systému/bezpečnostním prvku nebo 

dílčích systémech/bezpečnostních prvcích a příslušné potvrzení 

o způsobilosti. 

4.   Pokud se oznámení nezakládá na osvědčení o akreditaci 

uvedeném v čl. 29 odst. 2, poskytne oznamující orgán Komisi a 

ostatním členským státům podklady, které dokládají 

způsobilost subjektu posuzování shody, a informuje je o 

opatřeních, jež zajišťují, aby byl subjekt pravidelně kontrolován 

a i v budoucnu splňoval požadavky stanovené v článku 26. 

5.   Dotčený subjekt může vykonávat činnosti oznámeného 

subjektu, pouze pokud Komise nebo ostatní členské státy proti 

tomu nevznesly námitky do dvou týdnů od oznámení, pokud se 

použije osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců od 

oznámení, pokud se akreditace nepoužije. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  
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Pouze takový subjekt se pro účely tohoto nařízení považuje za 

oznámený subjekt. 

6.   Oznamující orgán oznámí Komisi a ostatním členským 

státům jakékoli následné významné změny oznámení. 

Článek 31 Identifikační čísla a seznamy oznámených subjektů 

1.   Komise oznámenému subjektu přidělí identifikační číslo. 

Přidělí mu jediné číslo i v případě, že je subjekt oznámen podle 

několika aktů Unie. 

2.   Komise zveřejní seznam subjektů oznámených podle tohoto 

nařízení, včetně identifikačních čísel, která jim byla přidělena, a 

činností, pro něž byly oznámeny. 

Komise zajistí, aby byl tento seznam průběžně aktualizován. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 32 Změny v oznámeních 

1.   Pokud oznamující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že 

oznámený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v článku 

26 nebo neplní své povinnosti, omezí, pozastaví nebo případně 

zruší oznámení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků 

nebo povinností závažné. Informuje o tom neprodleně Komisi a 
ostatní členské státy. 

2.   V případě omezení, pozastavení nebo zrušení oznámení 

nebo v případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost, 

zajistí oznamující členský stát, aby byly spisy tohoto subjektu 

buď zpracovány jiným oznámeným subjektem, nebo byly na 

vyžádání k dispozici příslušným oznamujícím orgánům a 

orgánům dozoru nad trhem. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 33 Zpochybnění způsobilosti oznámených subjektů 

1.   Komise vyšetří všechny případy, v nichž má pochybnosti 

nebo je upozorněna na pochybnosti o způsobilosti oznámeného 

subjektu nebo o tom, zda oznámený subjekt nadále plní 

požadavky a povinnosti, které jsou mu uloženy. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  
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2.   Oznamující členský stát předloží Komisi na vyžádání 

všechny informace týkající se podkladů pro oznámení nebo 

zachování způsobilosti dotčeného subjektu. 

3.   Komise zajistí, aby se se všemi citlivými informacemi 

získanými v průběhu tohoto šetření nakládalo jako s 

důvěrnými. 

4.   Pokud Komise zjistí, že oznámený subjekt nesplňuje nebo 

přestal splňovat požadavky pro své oznámení, přijme prováděcí 

akt vyžadující, aby oznamující členský stát přijal nezbytná 

nápravná opatření, včetně případného zrušení oznámení. 

Tento prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 44 

odst. 2. 

Článek 34 Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů 

1.   Oznámené subjekty provádějí posuzování shody v souladu s 

postupy posuzování shody stanovenými v přílohách III až VII. 

2.   Posuzování shody se provádí přiměřeným způsobem, aby se 

zabránilo zbytečné zátěži hospodářských subjektů. 

Subjekty posuzování shody při výkonu své činnosti řádně 

zohlední velikost a strukturu podniku, odvětví, v němž působí, 

míru složitosti dané technologie dílčího systému nebo 

bezpečnostního prvku a hromadný či sériový způsob výroby. 

Tyto subjekty musí ovšem dodržovat míru přísnosti a úroveň 

ochrany, jež jsou vyžadovány, aby byl dílčí systém nebo 

bezpečnostní prvek v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. 

3.   Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce nesplnil 

základní požadavky stanovené v příloze II nebo odpovídající 

harmonizované normy nebo jiné technické specifikace, vyzve 

výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a nevydá 

certifikát nebo rozhodnutí o schválení. 

4.   Pokud v průběhu kontroly shody po vydání certifikátu či 

rozhodnutí o schválení oznámený subjekt zjistí, že dílčí systém 
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nebo bezpečnostní prvek již nesplňuje požadavky, vyzve 

výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a v případě 

nutnosti certifikát či rozhodnutí o schválení pozastaví nebo 

odejme. 

5.   Pokud nejsou nápravná opatření přijata nebo pokud nemají 

požadovaný účinek, oznámený subjekt podle potřeby omezí, 

pozastaví nebo odejme příslušné certifikáty či rozhodnutí o 

schválení. 

Článek 35 Odvolání proti rozhodnutím oznámených subjektů 

Oznámené subjekty zajistí, aby bylo možné se proti jejich 

rozhodnutím odvolat. 

  Vzhledem k soukromoprávnímu charakteru vztahu oznámených 

subjektů k jejich klientům je řešení všech sporů, včetně 

eventuálních odvolání vůči výsledkům činnosti oznámených 

subjektů, zajišťováno v ČR standardními postupy v rámci 

občanského práva. 

NA  

Článek 36 Informační povinnost oznámených subjektů 

1.   Oznámené subjekty informují oznamující orgán: 

a) o každém zamítnutí, omezení, pozastavení nebo odnětí 

certifikátu nebo rozhodnutích o schválení; 

b) o všech okolnostech majících vliv na působnost a podmínky 

oznámení; 

c) o každé žádosti o informace týkající se činností posuzování 

shody, kterou obdržely od orgánů dozoru nad trhem; 

d) na vyžádání o činnostech posuzování shody vykonaných v 

rámci působnosti jejich oznámení a o jakékoli jiné vykonané 

činnosti, včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek. 

2.   Oznámené subjekty poskytnou ostatním subjektům 

oznámeným podle tohoto nařízení, které vykonávají obdobné 

činnosti posuzování shody a zabývají se stejnými dílčími 

systémy nebo bezpečnostními prvky, příslušné informace o 

otázkách týkajících se negativních, a na žádost i pozitivních 

výsledků posuzování shody. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  
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Komise organizuje výměnu zkušeností mezi orgány členských 

států, které jsou odpovědné za politiku oznamování. 

Článek 38 Koordinace oznámených subjektů 

Komise zajistí zavedení a řádné provádění vhodné koordinace a 

spolupráce mezi subjekty oznámenými podle tohoto nařízení ve 

formě koordinační skupiny oznámených subjektů pro lanové 

dráhy. 

Oznámené subjekty se účastní práce této skupiny, a to přímo 

nebo prostřednictvím určených zástupců. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 39 Dozor nad trhem Unie a kontrola dílčích systémů a 

bezpečnostních prvků vstupujících na trh Unie 

Na dílčí systémy a bezpečnostní prvky se použijí čl. 15 odst. 3 

a články 16 až 29 nařízení (ES) č. 765/2008. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 40 odst. 

1 
Vnitrostátní postup pro nakládání s dílčími systémy nebo 

bezpečnostními prvky představujícími riziko 

1.   Pokud mají orgány dozoru nad trhem jednoho členského 

státu dostatečné důvody domnívat se, že dílčí systém nebo 

bezpečnostní prvek, na nějž se vztahuje toto nařízení, 

představuje riziko pro zdraví či bezpečnost osob nebo pro 

majetek, provedou hodnocení, zda dotčený dílčí systém nebo 

bezpečnostní prvek splňuje všechny příslušné požadavky 

stanovené tímto nařízením. Příslušné hospodářské subjekty s 

orgány dozoru nad trhem podle potřeby spolupracují. 

Pokud v průběhu hodnocení zmíněného v prvním pododstavci 

orgány dozoru nad trhem zjistí, že dílčí systém nebo 

bezpečnostní prvek nesplňuje požadavky stanovené tímto 

nařízením, neprodleně vyzvou příslušný hospodářský subjekt, 

aby přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení dílčího 

systému nebo bezpečnostního prvku do souladu s těmito 

požadavky, nebo k jeho stažení z trhu nebo z oběhu v jimi 

stanovené přiměřené lhůtě, která je úměrná povaze rizika. 

266/1994 
181/2006 

§ 55 odst. 2 Drážní úřad vykonává působnost orgánu dozoru podle 

ustanovení zvláštního právního předpisu nad stanovenými 

výrobky8h) a ostatními výrobky8i) určenými pro provozování 

dráhy a drážní dopravy, které jsou součástí dráhy nebo 

drážních vozidel, nad drážními vozidly, určenými technickými 

zařízeními a nad strukturálními a provozními subsystémy na 

dráhách zařazených do evropského železničního systému. 

PAD  
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Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený 

subjekt. 

Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se 

použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008. 

  

 

90/2016 § 49 odst. 1 Dozor nad tím, zda výrobky jsou dodávány na trh, uváděny do 

provozu nebo používány výrobcem pro vlastní potřebu v 

souladu se stanovenými požadavky nebo s požadavky 

příslušného nařízení Evropské unie, zda hospodářské subjekty 

plní své povinnosti stanovené tímto zákonem a zda výrobky 

nejsou neoprávněně opatřovány označením CE nebo jiným 

stanoveným označením podle tohoto zákona, nebo podle 

příslušného nařízení Evropské unie, provádí orgán dozoru, 

kterým je Česká obchodní inspekce, nebo další správní orgán, 

pokud tak jiný zákon stanoví. 

  

Článek 40 odst. 

2 až 8 
2.   Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad 

netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi 

a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a opatřeních, 

která má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout. 

3.   Hospodářský subjekt přijme veškerá vhodná nápravná 

opatření ohledně všech dotčených dílčích systémů a 

bezpečnostních prvků, které dodal na trh v celé Unii. 

4.   Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v 

odst. 1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná 

opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem veškerá vhodná 

předběžná opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání 

dílčího systému nebo bezpečnostního prvku na trh daného 

členského státu, nebo dílčí systém či bezpečnostní prvek 
stáhnout z trhu nebo z oběhu. 

Orgány dozoru nad trhem o takových opatřeních informují 

neprodleně Komisi a ostatní členské státy. 

5.   Součástí informací uvedených v druhém pododstavci 

odstavce 4 jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  
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nezbytné pro identifikaci nevyhovujícího dílčího systému nebo 

bezpečnostního prvku, údaje o původu dílčího systému nebo 

bezpečnostního prvku, povaze nesouladu a souvisejícího rizika, 

povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a 

o stanovisku příslušného hospodářského subjektu. Orgány 

dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu 
jedna z těchto skutečností: 

a) dílčí systém nebo bezpečnostní prvek nesplňuje požadavky 

týkající se zdraví či bezpečnosti osob nebo ochrany majetku; 
nebo 

b) nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 

17, na nichž je založen předpoklad shody. 

6.   Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup 

podle tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní 

členské státy o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech 

doplňujících údajích týkajících se nesouladu dotčeného dílčího 

systému nebo bezpečnostního prvku, které mají k dispozici, a v 

případě nesouhlasu s oznámeným vnitrostátním opatřením o 

svých námitkách. 

7.   Jestliže do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odst. 

4 druhém pododstavci nevznese žádný členský stát ani Komise 

námitku proti předběžnému opatření přijatému členským 

státem, považuje se uvedené opatření za důvodné. 

8.   Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným 

dílčím systémem nebo bezpečnostním prvkem neprodleně 

přijata náležitá restriktivní opatření, jako je stažení dílčího 

systému nebo bezpečnostního prvku z jejich trhu. 

Článek 41 Ochranný postup Unie 

1.   Pokud jsou po dokončení postupu stanoveného v čl. 40 

odst. 3 a 4 vzneseny námitky proti opatření přijatému členským 

státem nebo pokud se Komise domnívá, že je vnitrostátní 

opatření v rozporu s právními předpisy Unie, zahájí Komise 

neprodleně konzultace s členskými státy a příslušným 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32016R0424.doc      str. 37 z 45   

Celex: 32016R0424 Lhůta pro implementaci 21.04.2018 Úřední věstník                     L 81/51 Gestor MD Zpracoval (jméno+datum): Karolína Placzeková, 17.1.2020 
Anna Kolářová, 14.07.2020 

Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení 

směrnice 2000/9/ES 
Schválil    (jméno+datum): Kateřina Semelová, 30.05.2020 

Anna Kolářová, 14.07.2020 
                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID  
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

hospodářským subjektem nebo subjekty a provede hodnocení 

vnitrostátního opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení 

přijme Komise prováděcí akt, kterým rozhodne, zda je 

vnitrostátní opatření důvodné či nikoli. 

Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise 

o něm neprodleně informuje členské státy a příslušný 

hospodářský subjekt nebo subjekty. 

2.   Pokud je vnitrostátní opatření považováno za důvodné, 

všechny členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění 

toho, aby byl nevyhovující dílčí systém nebo bezpečnostní 

prvek stažen z jejich trhu, a informují o tom Komisi. Je-li 
vnitrostátní opatření považováno za nedůvodné, dotčený 

členský stát toto opatření zruší. 

3.   Pokud je vnitrostátní opatření považováno za důvodné a je-
li nesoulad dílčího systému nebo bezpečnostního prvku 

přisuzován nedostatkům v harmonizovaných normách, jak je 

uvedeno v čl. 40 odst. 5 písm. b) tohoto nařízení, použije 

Komise postup stanovený v článku 11 nařízení (EU) č. 

1025/2012. 

Článek 42 Dílčí systémy nebo bezpečnostní prvky, které jsou v souladu 

s právními předpisy, avšak představují riziko 

1.   Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 40 

odst. 1 zjistí, že ačkoli je dílčí systém nebo bezpečnostní prvek 

v souladu s tímto nařízením, představuje riziko pro zdraví či 

bezpečnost osob nebo pro majetek, vyzve příslušný 

hospodářský subjekt, aby přijal všechna vhodná opatření k 

zajištění toho, aby dotčený dílčí systém nebo bezpečnostní 

prvek při uvedení na trh dále nepředstavoval toto riziko, nebo 
aby daný dílčí systém nebo bezpečnostní prvek stáhl z trhu 

nebo z oběhu v přiměřené lhůtě, kterou může členský stát 

stanovit a která odpovídá povaze rizika. 

2.   Hospodářský subjekt přijme nápravná opatření ohledně 

všech dotčených dílčích systémů nebo bezpečnostních prvků, 
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které dodal na trh v celé Unii. 

3.   Členský stát o tom neprodleně informuje Komisi a ostatní 

členské státy. Informace musí obsahovat všechny dostupné 

podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčeného 

dílčího systému nebo bezpečnostního prvku, údaje o jeho 

původu a dodavatelského řetězce, údaje o povaze souvisejícího 

rizika a údaje o povaze a době trvání opatření přijatých na 

vnitrostátní úrovni. 

4.   Komise neprodleně zahájí konzultace s členskými státy a s 

příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede 

hodnocení přijatých vnitrostátních opatření. Na základě 

výsledků tohoto hodnocení Komise prostřednictvím 

prováděcích aktů rozhodne, zda jsou opatření důvodná, či 

nikoli, a v případě nutnosti navrhne vhodná opatření. 

Prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce 

jsou přijímány přezkumným postupem podle čl. 44 odst. 3. 

V řádně odůvodněných a naléhavých případech týkajících se 

zdraví a bezpečnosti osob přijme Komise okamžitě použitelné 

prováděcí akty postupem uvedeným v čl. 44 odst. 4. 

5.   Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům; 

Komise ho neprodleně sdělí členským státům a příslušnému 

hospodářskému subjektu nebo subjektům. 

Článek 43 Formální nesoulad 

1.   Aniž je dotčen článek 40, členský stát vyzve příslušný 

hospodářský subjekt, aby odstranil nesoulad, pokud zjistí jeden 

z těchto nedostatků: 

a) označení CE bylo umístěno v rozporu s článkem 30 nařízení 

(ES) č. 765/2008 nebo článkem 21 tohoto nařízení; 

b) označení CE nebylo umístěno; 

c) identifikační číslo oznámeného subjektu zapojeného do 

kontrolní fáze výroby bylo umístěno v rozporu s článkem 21 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  
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ID  
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

nebo nebylo umístěno; 

d) EU prohlášení o shodě není přiloženo k dílčímu systému 

nebo bezpečnostnímu prvku; 

e) nebylo vypracováno EU prohlášení o shodě; 

f) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně; 

g) chybí technická dokumentace nebo je neúplná; 

h) informace uvedené v čl. 11 odst. 6 nebo čl. 13 odst. 3 

chybějí, jsou nesprávné nebo neúplné; 

i) nebyl splněn jiný administrativní požadavek uvedený v 

článku 11 nebo článku 13. 

2.   Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, přijme 

dotčený členský stát veškerá vhodná opatření s cílem omezit 

nebo zakázat dodávání dílčího systému nebo bezpečnostního 

prvku na trh, nebo zajistit, aby byl dílčí systém nebo 

bezpečnostní prvek stažen z oběhu nebo z trhu. 

Článek 44 Postup projednávání ve výboru 

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro lanové dráhy. Tento výbor 

je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. 

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 
nařízení (EU) č. 182/2011. 

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 
nařízení (EU) č. 182/2011. 

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 

nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného 

nařízení. 

5.   Komise konzultuje s výborem všechny otázky, pro něž se 

podle nařízení (EU) č. 1025/2012 či jakéhokoli jiného právního 

předpisu Unie vyžadují konzultace s odborníky z příslušných 

odvětví. 
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Výbor může mimoto přezkoumávat jakékoli další otázky 

týkající se uplatňování tohoto nařízení, které může vznést jeho 

předseda nebo zástupce některého členského státu v souladu s 

jednacím řádem tohoto výboru. 

Článek 45 Sankce 

1.   Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a 

vnitrostátních právních předpisů přijatých podle tohoto nařízení 

ze strany hospodářských subjektů. Tyto sankce mohou 

zahrnovat trestní sankce za závažná porušení právních předpisů. 

Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující a 

mohou být zpřísněny, pokud se příslušný hospodářský subjekt 

již dříve dopustil podobného porušení tohoto nařízení. 

Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi nejpozději do 21. 
března 2018 a neprodleně ji informují o všech následných 

změnách, jež se těchto ustanovení týkají. 

2.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění 

toho, aby sankce za porušení tohoto nařízení hospodářskými 

subjekty byly vymáhány. 

90/2016 
183/2017 
265/2017 

§ 53 až § 55 § 53 

Přestupky fyzických osob 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) užije neoprávněně označení CE, jiné stanovené označení 

podle prováděcího právního předpisu vydaného k provedení 

tohoto zákona nebo označení podle příslušného nařízení 

Evropské unie, nebo 

b) padělá nebo pozmění osvědčení anebo jiný dokument 

vydávaný podle prováděcího právního předpisu vydaného k 

provedení tohoto zákona nebo podle příslušného nařízení 

Evropské unie, 

c) jako stavebník poruší povinnosti podle § 30. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 

000 Kč. 

 

§ 54 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 

přestupku tím, že 

a) užije neoprávněně označení CE, jiné stanovené označení 

podle prováděcího právního předpisu vydaného k provedení 

tohoto zákona nebo označení podle příslušného nařízení 

Evropské unie, 

b) padělá nebo pozmění osvědčení anebo jiný dokument 

vydávaný podle prováděcího právního předpisu vydaného k 

PAD  
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provedení tohoto zákona nebo podle příslušného nařízení 

Evropské unie, 

c) provede činnost při posouzení shody vyhrazenou pro účely 

tohoto zákona oznámenému subjektu bez oprávnění podle § 20 

odst. 1, 

d) nesplní některé z ochranných opatření vydaných podle § 50 

odst. 1, 3 nebo 4, nebo 

e) nesplní některé z uložených opatření podle § 49 odst. 2 

písm. b) nebo c). 

(2) Oznámený subjekt se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 20 odst. 1 provede činnost oznámeného 

subjektu bez příslušného oprávnění, nebo 

b) nesplní některou z povinností podle § 22 odst. 1 nebo 4, § 

24, § 25 odst. 1, 3 nebo 4 anebo § 26. 

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je 

hospodářským subjektem, nebo osoba, která podle příslušného 

nařízení Evropské unie je výrobcem, dovozcem, 
zplnomocněným zástupcem nebo distributorem, se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu se svými povinnostmi dodá na trh, 

uvede do provozu anebo použije pro vlastní potřebu výrobek 

a) bez označení CE nebo jiného stanoveného označení podle 

prováděcího právního předpisu vydaného k provedení tohoto 

zákona nebo bez dokumentu stanoveného nařízením vlády 

nebo příslušným nařízením Evropské unie, nebo 

b) s označením CE nebo jiným stanoveným označením podle 

prováděcího právního předpisu vydaného k provedení tohoto 

zákona nebo dokumentem, které jsou v rozporu s § 14 nebo § 

15, nebo s příslušným nařízením Evropské unie. 

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 

přestupku tím, že jako 
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a) hospodářský subjekt nesplní některou z povinností podle § 6 

až 9 a § 11 nebo některou z povinností podle § 29, 30, 32, 34, 

35, 37, 39, 40, 41, 44, 47 a 48, nebo 

b) osoba, která podle příslušného nařízení Evropské unie je 

výrobcem, zplnomocněným zástupcem, dovozcem nebo 

distributorem nesplní některou z povinností vyplývajících z 
příslušného nařízení Evropské unie. 

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 nebo 

odstavce 1 písm. d) nebo e), 

b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), 

b) nebo c) nebo odstavce 2 písm. a), 

c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), 

d) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4. 

 

§ 55 

Společná ustanovení k přestupkům  

(1) Přestupky podle § 53 a 54 projednává orgán dozoru, s 

výjimkou přestupků podle § 54 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2, 

které projednává Úřad. 

(2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. 

(3) U přestupků podle § 54 odst. 1 písm. d) a e) a § 54 odst. 3 

nelze upustit od uložení správního trestu. 

Článek 46 Přechodná ustanovení 

Členské státy nesmí bránit dodávání na trh dílčích systémů 

nebo bezpečnostních prvků, na které se vztahuje směrnice 

2000/9/ES a které jsou s uvedenou směrnicí ve shodě a byly 

uvedeny na trh před 21. dubnem 2018. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  
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Členské státy nesmí bránit uvedení do provozu lanových drah, 

na které se vztahuje směrnice 2000/9/ES a které jsou s 

uvedenou směrnicí ve shodě a byly instalovány před 21. 

dubnem 2018. 

Pro bezpečnostní prvky jsou podle tohoto nařízení platné 

certifikáty a rozhodnutí o schválení vydaná podle směrnice 

2000/9/ES. 

Článek 47 Zrušení 

Směrnice 2000/9/ES se zrušuje s účinkem od 21. dubna 2018. 

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na toto 

nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze 

X. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 48 odst. 

1 
Vstup v platnost a použitelnost 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení 

v Úředním věstníku Evropské unie. 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

Článek 48 odst. 

2 
Toto nařízení se použije od 21. dubna 2018 s výjimkou: 

a) článků 22 až 38 a článku 44, které se použijí od 21. října 

2016; 

b) čl. 45 odst. 1, který se použije od 21. března 2018. 

265/2017 Čl. III Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2017. PAD  

PŘÍLOHA I DÍLČÍ SYSTÉMY   Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

PŘÍLOHA II ZÁKLADNÍ POŽADAVKY   Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

PŘÍLOHA III POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY PRO DÍLČÍ 

SYSTÉMY A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY: MODUL B: EU 

PŘEZKOUŠENÍ TYPU – VÝROBNÍ TYP 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

PŘÍLOHA IV POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY PRO DÍLČÍ 

SYSTÉMY A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY: MODUL D: 

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ 

KVALITY VÝROBNÍHO PROCESU 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  
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PŘÍLOHA V POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY PRO DÍLČÍ 

SYSTÉMY A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY: MODUL F: 

SHODA S TYPEM NA ZALOŽENÁ NA OVĚŘOVÁNÍ 

DÍLČÍHO SYSTÉMU NEBO BEZPEČNOSTNÍHO 

PRVKU 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

PŘÍLOHA VI POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY PRO DÍLČÍ 

SYSTÉMY A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY: MODUL G: 
SHODA ZALOŽENÁ NA OVĚŘOVÁNÍ KAŽDÉHO 

JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

PŘÍLOHA VII POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY PRO DÍLČÍ 

SYSTÉMY A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY: MODUL H 1: 

SHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNÉM ZABEZPEČOVÁNÍ 

KVALITY A PŘEZKOUMÁNÍ NÁVRHU 

  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

PŘÍLOHA VIII TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRO DÍLČÍ SYSTÉMY 

A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY 
  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

PŘÍLOHA IX EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO DÍLČÍ SYSTÉMY A 

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY č. … 
  Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

PŘÍLOHA X SROVNÁVACÍ TABULKA   Přímo použitelné. Není nutná adaptace. NA  

 
 
 
Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 

č 
Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost 

předpisu 
1. 266/1994 Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách 01.01.1995 
3. 23/2000 Zákon č. 23/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 01.04.2000 
4.  181/2006 Zákon č. 181/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů 
01.07.2006 

5.  183/2006 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 01.04.2006 
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6.  186/2006 Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 11.05.2006 
7.  350/2012 Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

některé související zákony 
01.01.2013 

8. 90/2016 Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů 
 

15.04.2016 

9. 183/2017 Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých 
přestupcích 

01.07.2017 

10. 225/2017 Zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

další související zákony 
01.01.2018 

11 265/2017 Zákon č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997  Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

01.09.2017 

12 367/2019 Zákon č. 367/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 15.1.2020 
 
2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.

č. 
Číslo ID  Předkladate

l 
Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum 
předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1. 9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona zahájena předloženo 01.07.2023 
       
       
       
       

 
3. Poznámky  

Poř.

č. 
Text poznámky 
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Celex: 32018L0844 Lhůta pro implementaci 10. 3. 2020 Úřední věstník                     L 156 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Ing. Hana Schvarczová 3. 4. 2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 

2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Vladimír Sochor 3. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

Článek 1 odst. 1 

písm. a) 
1) Článek 2 se mění takto:  

a) bod 3 se nahrazuje tímto:  
„3. „technickým systémem budovy“ technické zařízení budovy nebo 

její ucelené části určené k vytápění prostor, chlazení prostor, větrání, 

přípravě teplé vody, zabudovanému osvětlení, automatizaci a 

kontrole budov, výrobě elektrické energie na místě nebo kombinace 
těchto systémů, včetně systémů, které využívají energii z 

obnovitelných zdrojů;“; 

406/2000 
ve znění 

3/2020 

§ 2 odst. 1 

písm. u) 
u) technickým systémem budovy zařízení určené k prostorovému 

vytápění, prostorovému chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu a 
osvětlení vnitřního prostoru budovy, přípravě teplé vody, 

automatizaci a řízení, místní výrobě elektřiny nebo kombinace 

těchto systémů včetně těch, které využívají energii z obnovitelných 
zdrojů, 

PT  

Článek 1 odst. 1 

písm. b) 
b) vkládá se nový bod, který zní:  
„3a. „systémem automatizace a kontroly budov“ systém sestávající 

ze všech produktů, softwaru a inženýrských služeb, které mohou 

podporovat energeticky účinný, hospodárný a bezpečný provoz 

technických systémů budovy pomocí automatického ovládání a 

usnadněním jejich manuálního řízení;“; 

406/2000 
ve znění 

3/2020  

§ 2 odst. 1 

písm. g) 
automatizačním a řídicím systémem budovy systém sestávající ze 

všech výrobků, softwaru a inženýrských služeb, které podporují 

energeticky účinný, hospodárný a bezpečný provoz technických 
systémů budovy pomocí automatického ovládání a umožňují ruční 

zásah pro nastavení některých vstupních parametrů, 

PT  

Článek 1 odst. 1 

písm. c) (bod 
15a, 15b) 

c) vkládají se nové body, které znějí:  

„15a. „otopnou soustavou“ kombinace prvků, které jsou potřebné 

pro vnitřní úpravu vzduchu, při níž je zvyšována teplota;  

15b. „zdrojem tepla“ část otopné soustavy, která vytváří užitečné 

teplo pomocí jednoho nebo více z následujících procesů:  

a) spalování paliv, například v kotli;  

b) Jouleův jev, k němuž dochází v topných tělesech systému 

elektrického odporového ohřevu;  

c) získávání tepla z okolního vzduchu, z odváděného vzduchu z 

ventilace, z vody nebo ze zemního zdroje tepelným čerpadlem;  

406/2000 
ve znění 
3/2020 

§ 2 odst. 1 

písm. i) 
systémem vytápění zařízení sloužící pro úpravu vnitřního prostředí, 

při níž dochází ke zvyšování teploty, které je součástí budovy 
PT 1 

Článek 1 odst. 1 

písm. c) (bod 

15c) 

15c. „smlouvou o energetických službách“ smlouva o energetických 

službách ve smyslu čl. 2 bodu 27 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2012/27/EU (*);  

___________  
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. 

října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 

2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. 

L 315, 14.11.2012, s. 1).“; 

406/2000 
ve znění 

3/2020 

§ 10e odst. 

1 
(1) Účelem energetické služby je ověřitelné a měřitelné nebo 

výpočtem stanovené zvýšení účinnosti užití energie nebo úspory 

spotřeby energie prostřednictvím energeticky účinných technologií 

nebo provozních činností, údržby nebo kontroly. 
 
 

PT 2 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 

2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Vladimír Sochor 3. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

  406/2000 
ve znění 

3/2020 

§ 10e odst. 
2 

(2) Energetická služba je poskytována na základě smlouvy o 

energetických službách, která je smluvním ujednáním mezi 

příjemcem a poskytovatelem energetických služeb o opatření ke 

zvýšení účinnosti užití energie, ověřované a kontrolované během 

celého trvání smluvního závazku, kdy jsou náklady na toto opatření 

placeny ve vztahu ke smluvně stanovené míře zvýšení účinnosti užití 

energie nebo k jinému dohodnutému kritériu energetické náročnosti, 

například finančním úsporám. 

  

Článek 1 odst. 1 

písm. d) 
) doplňuje se nový bod, který zní:  

„20. „izolovanou mikrosoustavou“ izolovaná mikrosoustava ve 

smyslu čl. 2 bodu 27 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/72/ES (*);  

___________  
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. 

července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a 

o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 55).“ 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. Ustanovení není objektivně 

možné naplnit, neboť v ČR se izolovaná mikrosoustava nevyskytuje. 
NT  

Článek 1 odst. 2 Vkládá se nový článek, který zní:  

„Článek 2a  

Dlouhodobá strategie renovací  

1. Každý členský stát vytvoří dlouhodobou strategii renovací na 

podporu renovace vnitrostátního fondu obytných a jiných než 

obytných budov, veřejných i soukromých, a to tak, aby nejpozději v 

roce 2050 disponoval energeticky vysoce účinným fondem budov 

bez emisí uhlíku, čímž podpoří nákladově efektivní transformaci 

stávajících budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 

Každá dlouhodobá strategie renovací se předloží v souladu s 

platnými povinnostmi v oblasti plánování a podávání zpráv a 

zahrnuje: CS 19. 6. 2018 Úřední věstník Evropské unie L 156/81 

a) přehled vnitrostátního fondu budov vycházející podle potřeby ze 

statistického vzorku a očekávaného podílu renovovaných budov v 

roce 2020;  

b) stanovení nákladově efektivních přístupů k renovacím podle typu 

budovy a klimatického pásma, případně se zohledněním 

potenciálních relevantních aktivačních momentů v průběhu doby 

406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 
3/2020 

§11 odst. 1 

písm. b) 
(1) Ministerstvo 
 
b) zpracovává Plán renovace budov ústředních institucí, který 

vychází ze Systému monitoringu spotřeby energie podle § 9b odst. 3, 

a Národní akční plán energetické účinnosti, jehož součástí jsou 

Národní akční plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou 

spotřebou energie a Strategie renovace fondu obytných a 

komerčních budov v České republice, provádí jejich aktualizaci a 

vyhodnocení, 

PT 3 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

životnosti budovy;  

c) politiky a opatření na podporu nákladově efektivních rozsáhlých 

renovací budov, včetně rozsáhlých renovací prováděných v několika 

fázích, a na podporu cílených nákladově úsporných opatření a 

renovací, například prostřednictvím zavedení dobrovolného režimu 

pasportů pro renovace budov;  

d) přehled politik a opatření zaměřených na energeticky 

nejnáročnější segmenty vnitrostátního fondu budov, problém 

rozdílných motivací a selhání trhu, jakož i nástin příslušných 

vnitrostátních kroků přispívajících ke zmírnění energetické chudoby;  

e) politiky a opatření zacílené na všechny veřejné budovy;  

f) přehled vnitrostátních iniciativ na podporu inteligentních 

technologií a dobře propojených budov a komunit, jakož i 

dovedností a vzdělávání v odvětví stavebnictví a energetické 

účinnosti a  
g) fakticky podložený odhad očekávaných úspor energie a dalších 

přínosů, například v oblasti zdraví, bezpečnosti a kvality vzduchu. 
2. V dlouhodobé strategii renovací stanoví každý členský stát plán s 

opatřeními a měřitelnými ukazateli pokroku stanovenými na 

vnitrostátní úrovni s ohledem na dlouhodobý cíl snížit do roku 2050 

emise skleníkových plynů v Unii o 80–95 % ve srovnání s rokem 
1990, aby zajistil energeticky vysoce účinný vnitrostátní fond budov 

bez emisí uhlíku a aby usnadnil nákladově efektivní transformaci 

stávajících budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. V 

plánu uvedou orientační dílčí cíle pro roky 2030, 2040 a 2050 a 
specifikují, jak tyto cíle přispívají k dosažení cílů Unie v oblasti 

energetické účinnosti v souladu se směrnicí 2012/27/EU. 
3. Na podporu mobilizace investic do renovací potřebných na 

dosažení cílů uvedených v odstavci 1 členské státy usnadní přístup k 

vhodným mechanismům pro:  

a) agregaci projektů, mimo jiné prostřednictvím investičních 

platforem či skupin a konsorcií malých a středních podniků, jež 

umožní přístup investorům a souborná řešení potenciálním klientům;  

b) snižování vnímané rizikovosti operací v oblasti energetické 

účinnosti pro investory a soukromý sektor;  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

c) využívání veřejných prostředků jako páky pro získání dalších 

soukromých investic nebo řešení specifického selhání trhu;  

d) směrování investic do energeticky účinného veřejného fondu 

budov souladu s pokyny agentury Eurostat; a  
e) zajištění přístupných a transparentních nástrojů pro poskytování 

poradenství, jako jsou jednotná kontaktní místa pro spotřebitele a 

služby energetického poradenství o příslušných energeticky 

úsporných renovacích a o finančních nástrojích.  
4. Komise shromáždí a poskytne alespoň veřejným orgánům 

osvědčené postupy v oblasti úspěšných veřejných i soukromých 

systémů financování energeticky úsporných renovací a informace o 

systémech agregace menších projektů energeticky úsporných 

renovací. Komise dále vymezí a poskytne osvědčené postupy 

týkající se finančních pobídek k renovaci ze spotřebitelského 

hlediska a zohlední přitom rozdíly mezi členskými státy v nákladové 

efektivnosti. 

5. Na podporu vývoje své dlouhodobé strategie renovací uspořádá 

každý členský stát na toto téma veřejnou konzultaci před tím, než 

tuto strategii předloží Komisi. Každý členský stát přiloží ke své 

dlouhodobé strategii renovací shrnutí výsledků svých veřejných 

konzultací.  
Každý členský stát při provádění svých dlouhodobých strategií 

renovací stanoví podmínky konzultace inkluzivním způsobem.  
 
6. Každý členský stát přiloží ke své dlouhodobé strategii renovací 

podrobnosti provádění své nejaktuálnější dlouhodobé strategie 

renovací, včetně detailů plánovaných politik a opatření. 
 
7. Každý členský stát může použít svou dlouhodobou strategii 

renovací pro účely řešení požární bezpečnosti a rizik spojených s 

intenzivní seismickou aktivitou, jež mají dopad na energeticky 

úsporné renovace a na životnost budov.“ 
Článek 1 odst. 3 

podbod 1) 
Článek 6 se nahrazuje tímto:  

„Článek 6  

Nové budovy  

406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 
225/2017 

§ 7 odst. 1  
V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit 

požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie podle prováděcího právního předpisu.  Splnění 

požadavků na energetickou náročnost budovy dokládá stavebník 

PT  
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Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby nové 

budovy splňovaly minimální požadavky na energetickou náročnost 

stanovené v souladu s článkem 4. 

průkazem energetické náročnosti budov v průběhu provádění stavby 

na vyžádání kontrolního orgánu podle tohoto zákona a k žádosti o 

kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. 
  9936     

  264/2020 § 6 odst. 1 Požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie a pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie 

od 1. ledna 2022, stanovené výpočtem na nákladově optimální 

úrovni, jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické 

náročnosti hodnocené budovy uvedené v § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) 

nejsou vyšší než referenční hodnoty ukazatelů energetické 

náročnosti pro referenční budovu. 

  

Článek 1 odst. 3 

podbod 2) 
2. Členské státy zajistí, aby byla před zahájením výstavby nových 

budov vzata v úvahu technická, environmentální a ekonomická 

proveditelnost vysoce účinných alternativních systémů, jsou-li k 
dispozici.“ 

406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 
225/2017 

§ 7 odst. 1 

písm. d) 
1)  V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit 

požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie podle prováděcího právního předpisu.  Splnění 

požadavků na energetickou náročnost budovy dokládá stavebník 

průkazem energetické náročnosti budov v průběhu provádění stavby 

na vyžádání kontrolního orgánu podle tohoto zákona a k žádosti o 

kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. 

PT  

  9936     
Článek 1 odst. 4 4) V článku 7 se pátý pododstavec nahrazuje tímto:  

„Členské státy podporují v souvislosti s budovami podstupujícími 

větší renovace vysoce účinné alternativní systémy, pokud je to 

technicky, funkčně a ekonomicky proveditelné, a věnují pozornost 

otázkám zdravého vnitřního prostředí, požární bezpečnosti a rizikům 

spojeným s intenzivní seismickou aktivitou.“ 

406/2000 
ve znění 

318/2012 
3/2020 

§ 7 odst. 2 
písm. b) 

 (2)  
V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník 

budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že 

společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce povinni plnit 

požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího 

právního předpisu. Plnění požadavků na energetickou náročnost 

budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné 

stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle 

prováděcího právního předpisu dokládá stavebník a ostatní osoby 
podle věty první průkazem energetické náročnosti budovy v průběhu 

provádění větší změny dokončené budovy na vyžádání kontrolního 

orgánu podle tohoto zákona a v případech stanovených prováděcím 

právním předpisem. 

PT 4 

  9936     

  406/2000 
ve znění 

3/2020 

§ 2 odst. 1 

písm. x) 
x) upravovaným vnitřním prostředím prostředí uvnitř obálky 

budovy, které je definováno návrhovými hodnotami teploty na 

vytápění nebo chlazení, 

  

  268/2009 § 10 odst. 1 
písm. a) 

(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala 

život a zdraví osob nebo zvířat3), bezpečnost, zdravé životní 
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(§, odst., 
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Pozná

mka 
 

podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby 

neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných 

právních předpisech9), zejména následkem 
a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a 

pro rostliny, 
  268/2009 § 10 odst. 1 

písm. h) 
(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala 

život a zdraví osob nebo zvířat3), bezpečnost, zdravé životní 

podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby 

neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných 

právních předpisech9), zejména následkem 
 
h) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu 

stavebních konstrukcí uvnitř staveb, 
 

  

  268/2009 § 10 odst. 1 
písm.i) 

(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala 

život a zdraví osob nebo zvířat3), bezpečnost, zdravé životní 

podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby 

neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných 

právních předpisech9), zejména následkem 
 
i) nedostatečných tepelně izolačních a zvukoizolačních vlastností 

podle charakteru užívaných místností, 

  

  268/2009 § 10 odst. 1 

písm. j) 
(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala 

život a zdraví osob nebo zvířat3), bezpečnost, zdravé životní 

podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby 

neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných 

právních předpisech9), zejména následkem 
 
j) nevhodných světelně technických vlastností. 

  

  268/2009 
ve znění 

20/2012 

§ 11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění  
(1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s 

normovými hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené 

osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, 

ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních budov a 

naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu. 
(2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s 

normovými hodnotami.   
(3) Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání 

venkovním vzduchem a vytápění v souladu s normovými 
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Pozná

mka 
 

hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty.  
(4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a 

případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním využití a 

na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami.  
(5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo 

nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace 

vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno 

v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního 

vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. 

Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, 
jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 

500 ppm.  
(6) V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být 

vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku 

spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče.  
(7) Záchody, prostory pro osobní hygienu a prostory pro vaření musí 

mít umělé osvětlení v souladu s normovými hodnotami, musí být 

účinně odvětrány v souladu s normovými hodnotami a musí být 

dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty.  
(8) Spíže a komory na uskladnění potravin musí být účinně 

odvětrány.  
(9) Komunikační prostory musí mít umělé osvětlení v souladu s 

normovými hodnotami a musí být odvětrány. 
  268/2009 

ve znění 

20/2012 

§ 14 Ochrana proti hluku a vibracím 
(1) Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a 

zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční 

klid a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo zvířat, a to i 

na sousedících pozemcích a stavbách. 
(2) Při zajišťování ochrany staveb proti vnějšímu hluku, zejména od 
dopravy, se musí přednostně uplatňovat opatření urbanistická před 

opatřeními chránícími jednotlivé stavby tak, aby byly splněny 

podmínky pro ochranu hluku v chráněném venkovním prostoru, 

chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném vnitřním 

prostoru staveb, 
(3) Požadovaná vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů 

budov, stěn, příček a stropů mezi místnostmi je dána normovými 

hodnotami. Požadovaná kročejová neprůzvučnost stropních 

konstrukcí s podlahami je dána normovými hodnotami. 
(4) Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace 
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mka 
 

musí být v budovách s obytnými a pobytovými místnostmi umístěna 

a instalována tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební 

konstrukce a jejich šíření, zejména do chráněného vnitřního prostoru 

stavby. 
(5) Instalační potrubí se musí vést a připevnit tak, aby nepřenášela 

do chráněných vnitřních prostorů stavby hluk způsobený při jejich 

používání ani zachycený hluk cizí. 
  268/2009 § 16 odst. 2 (2) Budovy s požadovaným stavem vnitřního prostředí musí být 

navrženy a provedeny tak, aby byly dlouhodobě po dobu jejich 

užívání zaručeny požadavky na jejich tepelnou ochranu splňující 
a) tepelnou pohodu uživatelů, 
b) požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov, 
c) tepelně vlhkostní podmínky technologií podle různých účelů 

budov, 
d) nízkou energetickou náročnost budov. 

  

  499/2006 
ve znění 

405/2017 

Příloha I, 

B.2.8 
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
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Článek 1 odst. 5 

podbod 1) 
Článek 8 se nahrazuje tímto:  

„Článek 8  

Technické systémy budov, elektromobilita a ukazatel připravenosti 

budov pro chytrá řešení  
1)Pro účely optimalizace využívání energie technickými systémy 

budovy stanoví členské státy systémové požadavky na celkovou 

energetickou náročnost, řádnou instalaci a odpovídající 

dimenzování, úpravu a kontrolu s ohledem na technické systémy, 

které jsou instalovány ve stávajících budovách. Členské státy mohou 

tyto systémové požadavky rovněž uplatnit na nové budovy. 
Stanoví se systémové požadavky na nové technické systémy 

budovy, jejich výměnu a modernizaci a použijí se, pokud je to 

technicky, ekonomicky a funkčně proveditelné. 
Členské státy vyžadují, aby byly nové budovy v technicky a 

ekonomicky proveditelných případech vybaveny samoregulačními 

zařízeními, jež individuálně regulují teplotu v každé místnosti nebo 

v odůvodněných případech v samostatné vytápěné zóně ucelené části 

budovy. Ve stávajících budovách se instalace takových 

samoregulačních zařízení vyžaduje v technicky a ekonomicky 

proveditelných případech při výměně zdrojů tepla 

406/2000 
ve znění 

318/2012 
3/2020 

§ 7 odst. 3 (3) V případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší 

změny dokončené budovy, při které jsou hodnoceny požadavky na 
snížení energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky 

budovy nebo technické systémy, a která je provedena do 10 let od 

vyhotovení průkazu energetické náročnosti této budovy, jsou 

vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, 

že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce povinni plnit 

požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího 

právního předpisu a pro stavbu splnit požadavky na energetickou 

náročnost pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo měněné 

technické systémy podle prováděcího právního předpisu; kopie 
dokladů, které se vztahují k měněným stavebním prvkům obálky 

budovy nebo měněným technickým systémům jsou povinni 

uchovávat 5 let. 

PT  

  9936     

  406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 
3/2020  

§ 7 odst. 4 (4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků 

jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek 

nevzniklo, správce jsou dále povinni  
a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími 

dodávku tepelné energie v rozsahu stanoveném prováděcím 

právním předpisem; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových 

prostor jsou povinni umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto 

přístrojů, 

  

  406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 
225/2017 

§ 7 odst. 1  
V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit 

požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie podle prováděcího právního předpisu.  Splnění 

požadavků na energetickou náročnost budovy dokládá stavebník 

průkazem energetické náročnosti budov v průběhu provádění stavby 

na vyžádání kontrolního orgánu podle tohoto zákona a k žádosti o 
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. 
  9936     

  268/2009 § 38 odst. 5 (5) V otopných soustavách musí být osazena zařízení umožňující 

měření a nastavení parametrů otopných soustav. Při provozu 

otopných soustav se musí zajistit řízení tepelného výkonu v 

závislosti na potřebě tepla. 

  

  264/2020 § 3 odst. 7 (7) Výpočet účinnosti technických systémů vytápění, chlazení, 

nucené větrání, úpravy vlhkosti vzduchu, přípravy teplé vody a 

osvětlení vnitřního prostoru budovy se provede podle příslušných 

českých technických norem. 

  

  264/2020 Příloha I 

tab. 3 
Referenční parametry a hodnoty pro měněné technické systémy 

budovy 

Parametr  označení jednotka Referenční hodnota 

Účinnost výroby energie zdrojem tepla pro 

vytápění a/nebo přípravu teplé vody ηH,gen,R % 80 

Chladící faktor kompresorového zdroje 

chladu EERC,gen,R W/W 2,7 

Chladící faktor ostatních zdrojů chladu EERC,gen,R W/W 0,5 

Topný faktor tepelného čerpadla 
COPH,gen,R W/W 3,0 

Účinnost zpětného získávání tepla – 
rovnotlaký systém nuceného větrání 

ηH,hr,sys (%) 60 
 

  

Článek 1 odst. 5 

podbod 2-4) 
2. Pokud jde o nové jiné než obytné budovy a jiné než obytné 

budovy procházející větší renovací, které mají více než deset 

parkovacích míst, zajistí členské státy instalaci nejméně jedné 

dobíjecí stanice ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/94/EU (*) a kabelovodů, tedy vedení elektrických kabelů, 

nejméně pro každé páté parkovací místo, aby byla v pozdější fázi 

umožněna instalace dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, pokud:  

a) parkoviště je umístěno uvnitř budovy a u větších renovací se 

268/2009 
ve znění 

20/2012 

§ 34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a 

vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací 
 
(1) Vnitřní silnoproudé rozvody se připojují na distribuční sítě 

přípojkou, nebo rozšířením distribuční soustavy elektřiny. Vnitřní 

rozvody elektronických komunikací se připojují na vnější síť 

elektronických komunikací přípojkou. 
(2) Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat v souladu 

s normovými hodnotami požadavky na 

PT 5 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

renovační opatření týkají i parkoviště či elektrických rozvodů 

budovy nebo  

b) parkoviště s budovou fyzicky sousedí a u větších renovací se 

renovační opatření týkají i parkoviště či elektrických rozvodů 

parkoviště.  
Komise do 1. ledna 2023 podá zprávu Evropskému parlamentu a 

Radě o tom, jak by politika Unie v oblasti budov mohla případně 

přispět k podpoře elektromobility, a případně za tím účelem navrhne 

opatření. 
3. Do 1. ledna 2025 členské státy stanoví požadavky týkající se 

instalace minimálního počtu dobíjecích stanic do všech jiných než 

obytných budov s více než dvaceti parkovacími místy. 
4. Členské státy se mohou rozhodnout, že požadavky uvedené v 

odstavcích 2 a 3 nestanoví nebo nepoužijí ve vztahu k budovám, 

které vlastní nebo užívají malé a střední podniky definované v hlavě 

I přílohy doporučení Komise 2003/361/ES (**). 
___________  
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. 
října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Úř. věst. 

L 307, 28.10.2014, s. 1). 
(**) Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici malých a 

středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36). 

a) bezpečnost osob, zvířat a majetku, 
b) provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu 

provozu a vlivu prostředí, 
c) přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění 

případných poruch, 
d) snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemísťování 

elektrických zařízení a strojů, 
e) dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční 

při požáru, 
f) zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých napětí při 

křižování a souběhu silnoproudých vedení a vedení elektronických 

komunikací, 
g) v elektrických rozvodech staveb instalovat vždy zařízení s 

takovou elektromagnetickou kompatibilitou21) a odolností, aby tato 

zařízení v elektromagnetickém prostředí uspokojivě fungovala, aniž 

by sama způsobovala nepříznivé elektromagnetické rušení jiného 

zařízení v tomto prostředí. 
(3) Transformační stanice a náhradní zdroje elektrické energie 

umístěné v budovách musí vyhovět všem požadavkům na zajištění 

bezpečnosti, hygienickým požadavkům, požadavkům na ochranu 

životního prostředí a požárně bezpečnostním požadavkům. 
(4) Stavba musí umožňovat vstup silnoproudých kabelů a kabelů sítí 

elektronických komunikací do budovy, umístění rozvodných skříní a 

provedení vnitřních silnoproudých rozvodů a vnitřních rozvodů sítí 

elektronických komunikací až ke koncovým bodům sítě. Požadavky 

na koncové body sítě elektronických komunikací jsou upraveny 

jiným právním předpisem22). Vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní 

rozvody sítí elektronických komunikací musí splňovat požadavky na 

zabezpečení proti zneužití. 
(5) Každá stavba musí mít trvale přístupné a viditelně trvale 

označené zařízení umožňující vypnutí elektrické energie. 
(6) U staveb se zřizuje hlavní ochranná přípojnice a její uzemnění se 

provede propojením se základovým zemničem. 
(7) Zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A musí 

splňovat národně stanovené parametry. Minimální vybavení bytu 

elektrickým zařízením a přístroji je dáno normovými hodnotami. 
  268/2009 

ve znění 

323/2017 

§ 48a Technické specifikace pro dobíjecí stanice a čerpací stanice 

pohonných hmot31) 
(1) Běžné dobíjecí stanice na střídavý proud pro elektrická vozidla 
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Citace ustanovení Číslo Sb. 
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(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
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Pozná

mka 
 

musí být vybaveny alespoň zásuvkami nebo vozidlovými 

zásuvkovými přípojkami s jedním kolíkem a dvěma dutinkami v 

souladu s normovými hodnotami32). 
(2) Vysoce výkonné dobíjecí stanice na střídavý proud pro elektrická 

vozidla musí být vybaveny alespoň zásuvkovými přípojkami s 

jedním kolíkem a dvěma dutinkami v souladu s normovými 

hodnotami32). 
(3) Vysoce výkonné dobíjecí stanice na stejnosměrný proud pro 

elektrická vozidla musí být vybaveny alespoň zásuvkovými 

přípojkami kombinovaného nabíjecího systému typu Combo 2 v 

souladu s normovými hodnotami33). 
   31) Čl. 4 odst. 4 a čl. 5 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury 

pro alternativní paliva. 
 
32) ČSN EN 62196-2 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková 

spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel 

vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou 

kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na 

střídavý proud. 
 
33) ČSN EN 62196-3 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková 

spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel 

vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou 

kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s 

kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý/stejnosměrný proud. 
  183/2006 

ve znění 

350/2012 
194/2017 
225/2017 

§ 103 odst. 

1 písm. e) 

bod. 10 

(1)Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují 
… 
10. vodovodní, kanalizační a energetické přípojky a přípojky 

elektronických komunikací včetně připojení stavby a odběrných 

zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících 

doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci 

stavby hlavní; 

  

Článek 1 odst. 5 

podbod 5) 
5. Pokud jde o nové obytné budovy a obytné budovy procházející 

větší renovací, které mají více než deset parkovacích míst, zajistí 

členské státy instalaci kabelovodů, tedy vedení pro elektrické 

kabely, pro každé parkovací místo, aby byla v pozdější fázi 

umožněna instalace dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, pokud: 
a) parkoviště je umístěno uvnitř budovy a u větších renovací se 

268/2009 
ve znění 

20/2012 

§ 34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a 

vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací 
 
(1) Vnitřní silnoproudé rozvody se připojují na distribuční sítě 

přípojkou, nebo rozšířením distribuční soustavy elektřiny. Vnitřní 

rozvody elektronických komunikací se připojují na vnější síť 

PT 5 
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Pozná

mka 
 

renovační opatření týkají i parkoviště či elektrických rozvodů 

budovy nebo  
b) parkoviště s budovou fyzicky sousedí a u větších renovací se 
renovační opatření týkají i parkoviště či elektrických rozvodů 

parkoviště. 

elektronických komunikací přípojkou. 
(2) Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat v souladu 
s normovými hodnotami požadavky na 
a) bezpečnost osob, zvířat a majetku, 
b) provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu 

provozu a vlivu prostředí, 
c) přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění 

případných poruch, 
d) snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemísťování 

elektrických zařízení a strojů, 
e) dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční 

při požáru, 
f) zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých napětí při 

křižování a souběhu silnoproudých vedení a vedení elektronických 

komunikací, 
g) v elektrických rozvodech staveb instalovat vždy zařízení s 

takovou elektromagnetickou kompatibilitou21) a odolností, aby tato 

zařízení v elektromagnetickém prostředí uspokojivě fungovala, aniž 

by sama způsobovala nepříznivé elektromagnetické rušení jiného 

zařízení v tomto prostředí. 
(3) Transformační stanice a náhradní zdroje elektrické energie 

umístěné v budovách musí vyhovět všem požadavkům na zajištění 

bezpečnosti, hygienickým požadavkům, požadavkům na ochranu 

životního prostředí a požárně bezpečnostním požadavkům. 
(4) Stavba musí umožňovat vstup silnoproudých kabelů a kabelů sítí 

elektronických komunikací do budovy, umístění rozvodných skříní a 

provedení vnitřních silnoproudých rozvodů a vnitřních rozvodů sítí 

elektronických komunikací až ke koncovým bodům sítě. Požadavky 

na koncové body sítě elektronických komunikací jsou upraveny 

jiným právním předpisem22). Vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní 

rozvody sítí elektronických komunikací musí splňovat požadavky na 

zabezpečení proti zneužití. 
(5) Každá stavba musí mít trvale přístupné a viditelně trvale 

označené zařízení umožňující vypnutí elektrické energie. 
(6) U staveb se zřizuje hlavní ochranná přípojnice a její uzemnění se 

provede propojením se základovým zemničem. 
(7) Zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A musí 

splňovat národně stanovené parametry. Minimální vybavení bytu 

elektrickým zařízením a přístroji je dáno normovými hodnotami. 
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  268/2009 
ve znění 

323/2017 

§ 48a Technické specifikace pro dobíjecí stanice a čerpací stanice 

pohonných hmot31) 
(1) Běžné dobíjecí stanice na střídavý proud pro elektrická vozidla 

musí být vybaveny alespoň zásuvkami nebo vozidlovými 

zásuvkovými přípojkami s jedním kolíkem a dvěma dutinkami v 

souladu s normovými hodnotami32). 
(2) Vysoce výkonné dobíjecí stanice na střídavý proud pro elektrická 

vozidla musí být vybaveny alespoň zásuvkovými přípojkami s 

jedním kolíkem a dvěma dutinkami v souladu s normovými 

hodnotami32). 
(3) Vysoce výkonné dobíjecí stanice na stejnosměrný proud pro 

elektrická vozidla musí být vybaveny alespoň zásuvkovými 

přípojkami kombinovaného nabíjecího systému typu Combo 2 v 

souladu s normovými hodnotami33). 
   31) Čl. 4 odst. 4 a čl. 5 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury 

pro alternativní paliva. 
 
32) ČSN EN 62196-2 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková 

spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel 

vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou 
kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na 

střídavý proud. 
 
33) ČSN EN 62196-3 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková 

spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel 

vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou 
kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s 

kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý/stejnosměrný proud. 

  

  183/2006 
ve znění 

350/2012 
194/2017 
225/2017 

§ 103 odst. 

1 písm. e) 

bod. 10 

(1)Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují 
… 
10. vodovodní, kanalizační a energetické přípojky a přípojky 

elektronických komunikací včetně připojení stavby a odběrných 

zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících 

doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci 

stavby hlavní; 

  

Článek 1 odst. 5 

podbod 6) 
6. Členské státy se mohou rozhodnout nepoužít odstavce 2, 3 a 5 na 

konkrétní kategorie budov v těchto případech: 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

Ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá. 

NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

a) pokud jde o odstavce 2 a 5, žádosti o stavební povolení či 

rovnocenné žádosti byly podány před 10. březnem 2021;  

b) požadované kabelovody by závisely na izolovaných 

mikrosoustavách nebo se budovy nacházejí v nejvzdálenějších 

regionech ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU, pokud by 

to mělo za důsledek zásadní problémy pro provoz místní energetické 

soustavy a ohrožení stability místní sítě;  

c) náklady na instalaci dobíjecích stanic a kabelovodů přesahují 7 % 

celkových nákladů na danou větší renovaci budovy;  
d) na veřejnou budovu se již vztahují srovnatelné požadavky v 

souladu s provedením směrnice 2014/94/EU 
Článek 1 odst. 5 

podbod 7) 
7. Aniž je dotčeno právo členských států upravující majetkové a 

nájemní poměry, stanoví členské státy opatření v zájmu 

jednoduššího zavádění dobíjecích stanic v nových i stávajících 

obytných i jiných než obytných budovách a zabývají se případnými 

regulačními překážkami, včetně povolovacích a schvalovacích 

postupů. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických 

nebo právnických osob. 

NT  

Článek 1 odst. 5 

podbod 8) 
8. Členské státy zváží potřebu soudržných politik pro budovy, tzv. 

měkkou mobilitu a zelenou mobilitu a pro územní plánování. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

Ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá. 

NT  

Článek 1 odst. 5 

podbod 9) 
9. Členské státy zajistí, aby při instalaci, nahrazení nebo modernizaci 

technického systému budovy byla posouzena celková energetická 

náročnost pozměněné části a v případě potřeby, aby byl posouzen 

celý pozměněný systém. Výsledky se zdokumentují a tato 
dokumentace bude předána vlastníkovi budovy tak, aby zůstala k 

dispozici a mohla být použita pro ověření souladu s minimálními 

požadavky stanovenými podle odstavce 1 tohoto článku a za účelem 

vydání certifikátů energetické náročnosti budovy. Aniž je dotčen 

článek 12, členské státy rozhodnou, zda budou vyžadovat vydání 

nového certifikátu energetické náročnosti. 

406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 
225/2017 

§ 7 odst. 1 (1), 
V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit 

požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie podle prováděcího právního předpisu.  Splnění 

požadavků na energetickou náročnost budovy dokládá stavebník 

průkazem energetické náročnosti budov v průběhu provádění stavby 

na vyžádání kontrolního orgánu podle tohoto zákona a k žádosti o 

kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. 

PT  

  9936     
  406/2000 

ve znění 

318/2012 
3/2020 

§ 7 odst. 2 

písm. a) 
(2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, 

vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že 

společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce povinni plnit 

požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího 

právního předpisu. Plnění požadavků na energetickou náročnost 

budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle 

prováděcího právního předpisu dokládá stavebník a ostatní osoby 

podle věty první průkazem energetické náročnosti budovy v průběhu 

provádění větší změny dokončené budovy na vyžádání kontrolního 

orgánu podle tohoto zákona a v případech stanovených prováděcím 

právním předpisem. 
  9936     
  406/2000 

ve znění 

318/2012 
3/2020 

§ 7 odst. 3 (3) V případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší 

změny dokončené budovy, při které jsou hodnoceny požadavky na 

snížení energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky 

budovy nebo technické systémy, a která je provedena do 10 let od 

vyhotovení průkazu energetické náročnosti této budovy, jsou 

vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že 

společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce povinni plnit 

požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího 

právního předpisu a pro stavbu splnit požadavky na energetickou 

náročnost pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo měněné 

technické systémy podle prováděcího právního předpisu; kopie 
dokladů, které se vztahují k měněným stavebním prvkům obálky 

budovy nebo měněným technickým systémům jsou povinni 

uchovávat 5 let. 

  

  9936     
  406/2000 

ve znění 

3/2020 

§ 10 odst. 7 

písm. a) 
(7) Energetický specialista je povinen  
  
a) předat zprávu o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného 

systému vytápění a větrání a zprávu o kontrole systému klimatizace 
a kombinovaného systému klimatizace a větrání, průkaz, písemnou 

zprávu o provedeném energetickém auditu nebo energetický 

posudek zadavateli, 

  

  264/2020 § 3 odst. 1 (1) Ukazatele energetické náročnosti budovy jsou 
a) primární energie z neobnovitelných zdrojů energie vztažená na 

metr čtvereční energeticky vztažné plochy, 
b) celková dodaná energie za rok vztažená na metr čtvereční 

energeticky vztažné plochy, 
c) dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, 

nucené větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a 

osvětlení vnitřního prostoru budovy za rok vztažené na metr 

čtvereční energeticky vztažné plochy, 
d) průměrný součinitel prostupu tepla, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

e) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové 

hranici, 
f) účinnost technických systémů. 

  264/2020 Příloha č. 1 

tab. 3 
Referenční parametry a hodnoty pro měněné technické systémy 

budovy 

Parametr  označení jednotk
a 

Referenční 

hodnota 

Účinnost výroby energie zdrojem tepla pro 

vytápění a/nebo přípravu teplé vody ηH,gen,R % 80 

Chladící faktor kompresorového zdroje 

chladu 
EERC,gen,

R W/W 2,7 

Chladící faktor ostatních zdrojů chůadu EERC,gen,

R W/W 0,5 

Topný faktor tepelného čerpadla 

COPH,gen,

R W/W 3,0 

Účinnost zpětného získávání tepla -
rovnotlaký systém nuceného větrání 

ηH,hr,sys (%) 60 
 

  

Článek 1 odst. 5 

podbod 10) 
10. Komise přijme do 31. prosince 2019 akt v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 23, kterým se doplňuje tato směrnice 

stanovením nepovinného společného systému Unie pro hodnocení 

připravenosti budov pro chytrá řešení. Hodnocení vychází z 

posouzení schopností budovy nebo její ucelené části přizpůsobit svůj 

provoz potřebám uživatelů a sítě a zlepšovat svoji energetickou 

účinnost a snižovat celkovou náročnost.  

V souladu s přílohou Ia nepovinné společné systém Unie pro 

hodnocení připravenosti pro chytrá řešení:  

a) stanoví definici ukazatele připravenosti pro chytrá řešení a  
b) stanoví metodiku jeho výpočtu 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské 

komise. 

NT  

Článek 1 odst. 5 

podbod 11) 
11. Komise po konzultaci příslušných zúčastněných subjektů přijme 

do 31. prosince 2019 prováděcí akt, který podrobně stanoví 

technické parametry pro účinné provádění systému uvedeného v 

odstavci 10 tohoto článku, včetně časového harmonogramu 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské 

komise. 

NT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               ST 32018L0844.docSrovnávací tabulka EPBD III 3.10.2018.doc      
str. 18 z 37   

Celex: 32018L0844 Lhůta pro implementaci 10. 3. 2020 Úřední věstník                     L 156 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Ing. Hana Schvarczová 3. 4. 2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 

2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Vladimír Sochor 3. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

nezávazné testovací fáze na vnitrostátní úrovni, a vyjasní doplňkový 

vztah systému k certifikátům energetické náročnosti uvedeným v 

článku 11.  

Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 26 

odst. 3.  

___________  

(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. 

října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Úř. věst. 

L 307, 28.10.2014, s. 1).  
(**) Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici malých a 

středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).“ 
Článek 1 odst. 6 
(čl. 10 odst. 6) 

V článku 10 se odstavec 6 nahrazuje tímto:  

„6. Členské státy zajistí provázanost svých finančních opatření v 

oblasti energeticky úsporných renovací budov se zamýšlenými nebo 

již dosaženými úsporami energie stanovenými podle jednoho či více 

z těchto kritérií:  

a) energetická náročnost zařízení či materiálu použitých k renovaci; 

v tomto případě má být zařízení či materiál použitý k renovaci 

instalován osobami s příslušnou úrovní certifikace či kvalifikace;  

b) standardní hodnoty výpočtu úspor energie v budovách;  

c) zlepšení dosažené takovou renovací porovnáním certifikátů 

energetické náročnosti vydaných před renovací a po ní;  

d) výsledky energetického auditu;  
e) výsledky jiné relevantní, transparentní a přiměřené metody, která 

prokazuje snížení energetické náročnosti. 

406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 
3/2020 

§ 9a odst. 1 

písm. d) 
(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy 

nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro  
  
d) posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování 

energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti užití energie, 

snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití 

obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby 

elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, 

evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků 

pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, 

pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům 

jednotlivého programu podpory jinak 

PT  

  406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 
3/2020 

§ 9a odst. 1 

písm. e) 
(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy 

nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro  
  
e) vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci 

programů podle písmene d), pokud poskytovatel podpory nestanoví 

s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu jinak. 

  

Článek 1 odst. 6 
(čl. 10 odst. 6a, 

6b) 

6a. Databáze pro certifikáty energetické náročnosti umožní 

shromažďování údajů o měřené či vypočítané spotřebě energie 
zahrnutých budov, což obnáší alespoň veřejné budovy, pro něž byl v 

406/2000 
ve znění 

103/2015 

§ 9b odst. 3 (3) Systém monitoringu spotřeby energie je neveřejným 

informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o 

budovách vlastněných a užívaných ústředními institucemi o celkové 

PT 6 
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

souladu s článkem 12 vydán certifikát energetické náročnosti 

uvedený v článku 13. 
 
6b. Na požádání jsou pro statistické a výzkumné účely a majiteli 

budovy zpřístupněny alespoň souhrnné anonymizované údaje 

splňující požadavky Unie i členských států na ochranu údajů.“ 

energeticky vztažné ploše nad 250 m2 a jejich spotřebě energie. 

Systém monitoringu spotřeby energie vede ministerstvo. Ústřední 

instituce každoročně nejpozději do konce prvního čtvrtletí 

následujícího kalendářního roku zadávají způsobem umožňujícím 

dálkový přístup tyto údaje do Systému monitoringu spotřeby 

energie. Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie 

stanoví prováděcí právní předpis. 
  406/2000 

ve znění 

3/2020 

§ 10 odst. 7 

písm. d) 
(7) Energetický specialista je povinen  
d) průběžně předávat způsobem umožňujícím dálkový přístup do 

evidence ministerstva o provedených činnostech energetických 

specialistů písemnou zprávu o provedeném energetickém auditu 
a dále údaje týkající se energetického posudku, průkazu, zprávy o 

kontrole systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a 

větrání a zprávy o kontrole systémů klimatizace a kombinovaných 

systémů klimatizace a větrání minimálně v rozsahu stanoveném 

prováděcím právním předpisem, 

  

  406/2000 
ve znění 

3/2020 

§ 10 odst. 7 

písm. a) 
(7) Energetický specialista je povinen  
a) předat zprávu o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného 

systému vytápění a větrání a zprávu o kontrole systému klimatizace 
a kombinovaného systému klimatizace a větrání, průkaz, písemnou 

zprávu o provedeném energetickém auditu nebo energetický  

posudek zadavateli, 

  

  106/1999 
ve znění 

61/2006 
222/2015 

§ 1 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a 

upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje 
podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím. 

  

Článek 1 odst. 7 
(čl 14) 

Články 14 a 15 se nahrazují tímto:  

„Článek 14  

Inspekce otopných soustav  
1.Členské státy stanoví opatření potřebná k zajištění pravidelných 

inspekcí přístupných částí otopných soustav či kombinovaných 

systémů pro vytápění a větrání prostor o jmenovitém výkonu vyšším 

než 70 kW, jako jsou zdroj tepla, řídicí systém a oběhové čerpadlo 

(čerpadla) používané k vytápění budov. Součástí inspekce je 

posouzení účinnosti a dimenzování zdroje tepla vzhledem k 

požadavkům na vytápění budovy a v příslušných případech 

zohlednění schopností otopné soustavy či kombinovaného systému 

406/2000 
ve znění 

3/2020 

§ 6a odst. 1 

písm. a) 
(1) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, 

že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce 5) jsou u 

provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného 

systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 

kW povinni 
a) zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, 

jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole systému vytápění a 

kombinovaného systému vytápění a větrání, 

PT  
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písm., atd.) 
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Pozná

mka 
 

pro vytápění a větrání prostor optimalizovat výkon v typických či 

průměrných provozních podmínkách. 
Pokud nejsou v otopné soustavě či kombinovaném systému pro 

vytápění a větrání prostor nebo ohledně požadavků na vytápění 

budovy po inspekci provedené v souladu s tímto odstavcem 

provedeny žádné změny, členské státy se mohou rozhodnout, že 

nebudou vyžadovat opakované posouzení dimenzování zdroje tepla. 
2. Technické systémy budov, na něž se výslovně vztahuje dohodnuté 

kritérium energetické náročnosti nebo smluvní ujednání o dohodnuté 

míře zvýšení energetické účinnosti, jako jsou smlouvy o 

energetických službách, nebo které provozuje provozovatel služby či 

sítě, a které jsou tudíž předmětem systémových opatření pro 

sledování výkonu, jsou osvobozeny od požadavků stanovených v 

odstavci 1 za předpokladu, že celkový dopad takového přístupu je 

rovnocenný dopadu opatření podle odstavce 1. 
3. Alternativně k odstavci 1 a za předpokladu, že celkový dopad je 

rovnocenný dopadu opatření podle odstavce 1, si mohou členské 

státy zvolit, že přijmou opatření s cílem zajistit, aby uživatelům bylo 

poskytnuto poradenství o výměně zdrojů tepla, dalších změnách 

otopné soustavy či kombinovaného systému pro vytápění a větrání 

prostor a alternativních řešeních pro posouzení účinnosti a vhodného 

dimenzování těchto soustav a systémů.  

Před uplatněním alternativních opatření podle prvního pododstavce 
tohoto odstavce každý členský stát formou zprávy předložené 

Komisi doloží, že dopad takových opatření je rovnocenný dopadu 

opatření podle odstavce 1.  
Tato zpráva se předloží v souladu s platnými povinnostmi v oblasti 

plánování a podávání zpráv. 
4. Členské státy stanoví požadavky s cílem zajistit, aby jiné než 

obytné budovy s otopnou soustavou či kombinovaným systémem 

pro vytápění a větrání prostor o jmenovitém výkonu vyšším než 290 

kW byly v technicky a ekonomicky proveditelných případech do 

roku 2025 vybaveny systémy automatizace a kontroly budov.  

Systémy automatizace a kontroly budov jsou schopné:  

a) nepřetržitě monitorovat, registrovat, analyzovat spotřebu energie a 

umožňovat její regulaci;  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

b) referenčně srovnávat energetickou účinnost budovy, zjišťovat 

ztráty účinnosti technických systémů budovy a informovat osobu 

odpovědnou za zařízení nebo technickou správu budovy o 

možnostech zlepšení energetické účinnosti a  
c) umožňovat komunikaci s připojenými technickými systémy 

budovy a jinými spotřebiči v budově, jakož i interoperabilitu s 

technickými systémy budovy, které zahrnují různé typy chráněných 

technologií a zařízení od různých výrobců. 
5. Členské státy mohou stanovit požadavky k zajištění toho, aby 

obytné budovy byly vybaveny:  

a) funkcí průběžného elektronického monitorování, které měří 

účinnost systémů a informuje majitele nebo správce budovy v 

případě výrazného poklesu účinnosti a v případě nutnosti provedení 

údržby, a  
b) účinnými řídicími funkcemi za účelem zajištění optimální výroby, 

distribuce, skladování a využívání energie. 
6. Budovy, které splňují požadavky uvedené v odstavcích 4 nebo 5, 

jsou osvobozeny od požadavků stanovených v odstavci 1. 
  406/2000 

ve znění 

3/2020 

§ 6a odst. 5 Povinnost zajištění kontroly podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na 

systémy vytápění, kombinované systémy vytápění a větrání, systémy 

klimatizace a kombinované systémy klimatizace a větrání  
a) pro jejichž řízení je instalován automatizační a řídicí 

systém budovy, který splňuje požadavky stanovené 

prováděcím právním předpisem, 
b) na jejichž provozování se vztahuje smlouva o 

energetických službách podle § 10e, nebo 
c) umístěné v budovách uvedených v § 7 odst. 5 písm. g) až 

j). 

  

  406/2000 
ve znění 

3/2020 

§ 6a odst. 6 (6) Prováděcí právní předpis stanoví  
 

a) způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného 

systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a 

větrání a provozovaného systému klimatizace nebo 

kombinovaného systému klimatizace a větrání, 
b) rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, 
c) vzor a obsah zprávy o kontrole systému vytápění a 

kombinovaného systému vytápění a větrání a zprávy o 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému 

klimatizace a větrání, 
d) požadavky na automatizační a řídicí systém budovy. 

  194/2013 § 2 písm. d) Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie zahrnuje 
d) hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro 

vytápění a přípravu teplé vody v případě kotle umístěného přímo v 

zásobované budově; způsob hodnocení je uveden v příloze č. 1 k 

této vyhlášce, 

  

  194/2013 § 2 písm. e) e) hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie; způsob 

hodnocení je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce  
  

  194/2013 § 3 odst. 3 3) V případě, že se nejedná o první kontrolu provedenou podle této 

vyhlášky nebo první kontrolu po uvedení kotle a rozvodů tepelné 

energie do provozu, může v částech zprávy o kontrole kotlů a 

rozvodů tepelné energie uvedených v odstavci 1 písm. a), b) nebo f) 

nebo v odstavci 2 písm. a), b) nebo f), pokud v nich nedošlo od 

předchozí kontroly ke změně, být uveden křížek. U hodnocení 

dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění a 

přípravu teplé vody v případě kotle umístěného přímo v zásobované 

budově, které je součástí hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie 

podle odstavce 1 písm. c), není nutné hodnocení opakovat, pokud od 

předchozí kontroly nedošlo vlivem provedených opatření ke změně 

spotřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Součástí takové 

zprávy je předchozí zpráva o kontrole kotlů a rozvodů tepelné 

energie, která obsahuje vyplněné všechny části zprávy uvedené v 

odstavci 1 nebo 2 

  

Článek 1 odst. 7 
(čl 15) 

Článek 15  

Inspekce klimatizačních systémů  

1. Členské státy stanoví nezbytná opatření k zavedení pravidelné 

inspekce přístupných částí klimatizačních systémů či 

kombinovaných systémů pro klimatizaci a větrání o jmenovitém 

výkonu větším než 70 kW. Součástí inspekce je posouzení účinnosti 

a dimenzování klimatizačního systému v porovnání s požadavky na 

chlazení budovy a v příslušných případech zohlednění schopností 

klimatizačního systému či kombinovaného systému pro klimatizaci a 
větrání optimalizovat jejich hospodárnost v typických či průměrných 

provozních podmínkách.  

Pokud nejsou v klimatizačním systému či v kombinovaném systému 

406/2000 
ve znění 

3/2020 

§ 6a odst. 2 

písm. a) 
2) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, 

že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce5) jsou u 

provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému 
klimatizace a větrání se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni  
  

a) zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto 

systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole 

systému klimatizace a kombinovaného systému 

klimatizace a větrání,, 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

pro klimatizaci a větrání nebo ohledně požadavků na chlazení 

budovy po inspekci provedené v souladu s tímto odstavcem 

provedeny žádné změny, členské státy se mohou rozhodnout, že 

nebudou vyžadovat opakované posouzení dimenzování 

klimatizačního systému.  
Členské státy, které zachovávají přísnější požadavky podle čl. 1 

odst. 3, jsou osvobozeny od povinnosti oznamovat je Komisi. 
 
2. Technické systémy budov, na něž se výslovně vztahuje dohodnuté 

kritérium energetické náročnosti nebo smluvní ujednání o dohodnuté 

míře zvýšení energetické účinnosti, jako jsou smlouvy o 

energetických službách, nebo které provozuje provozovatel služby či 

sítě, a které jsou tudíž předmětem systémových opatření pro 

sledování výkonu, jsou osvobozeny od požadavků stanovených v 

odstavci 1 za předpokladu, že celkový dopad takového přístupu je 

rovnocenný dopadu opatření podle odstavce 1. 
 
3. Alternativně k odstavci 1 a za předpokladu, že celkový dopad je 

rovnocenný dopadu opatření podle odstavce 1, si mohou členské 

státy zvolit, že přijmou opatření s cílem zajistit, aby uživatelům bylo 

poskytnuto poradenství o výměně klimatizačních systémů či 

kombinovaných systémů pro klimatizaci a větrání, dalších změnách 

klimatizačního systému či kombinovaného systému pro klimatizaci a 

větrání a alternativních řešeních pro posouzení účinnosti a vhodného 

dimenzování těchto systémů. 
Před uplatněním alternativních opatření podle prvního pododstavce 

tohoto odstavce každý členský stát formou zprávy předložené 

Komisi doloží, že dopad takových opatření je rovnocenný dopadu 

opatření podle odstavce 1.  
Tato zpráva se předloží v souladu s platnými povinnostmi v oblasti 
plánování a podávání zpráv 
 
4. Členské státy stanoví požadavky s cílem zajistit, aby jiné než 

obytné budovy s klimatizačním systémem či s kombinovanými 

systémy pro klimatizaci a větrání o jmenovitém výkonu vyšším než 

290 kW byly v technicky a ekonomicky proveditelných případech 

do roku 2025 vybaveny systémy automatizace a kontroly budov.  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

Systémy automatizace a kontroly budov jsou schopné:  

a) nepřetržitě monitorovat, registrovat, analyzovat spotřebu energie a 

umožňovat její regulaci;  

b) referenčně srovnávat energetickou účinnost budovy, zjišťovat 

ztráty účinnosti technických systémů budovy a informovat osobu 

odpovědnou za zařízení nebo technickou správu budovy o 

možnostech zlepšení energetické účinnosti a  
c) umožňovat komunikaci s připojenými technickými systémy 

budovy a jinými spotřebiči v budově, jakož i interoperabilitu s 

technickými systémy budovy, které zahrnují různé typy chráněných 

technologií a zařízení od různých výrobců. 
 
5. Členské státy mohou stanovit požadavky k zajištění toho, aby 
obytné budovy byly vybaveny:  

a) funkcí průběžného elektronického monitorování, které měří 

účinnost systémů a informuje majitele nebo správce budovy v 

případě výrazného poklesu účinnosti a v případě nutnosti provedení 

údržby, a  
b) účinnými řídicími funkcemi za účelem zajištění optimální výroby, 

distribuce, skladování a využívání energie. 
 
6. Budovy, které splňují požadavky uvedené v odstavci 4 nebo 5, 

jsou osvobozeny od požadavků stanovených v odstavci 1.“ 
  406/2000 

ve znění 

3/2020 

§ 6a odst. 5 Povinnost zajištění kontroly podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na 

systémy vytápění, kombinované systémy vytápění a větrání, systémy 

klimatizace a kombinované systémy klimatizace a větrání  
d) pro jejichž řízení je instalován automatizační a řídicí 

systém budovy, který splňuje požadavky stanovené 

prováděcím právním předpisem, 
e) na jejichž provozování se vztahuje smlouva o 

energetických službách podle § 10e, nebo 
f) umístěné v budovách uvedených v § 7 odst. 5 písm. g) až 

j). 

  

  406/2000 
ve znění 

3/2020 

§ 6a odst. 6 (6) Prováděcí právní předpis stanoví  
e) způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného 

systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

větrání a provozovaného systému klimatizace nebo 

kombinovaného systému klimatizace a větrání, 
f) rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, 
g) vzor a obsah zprávy o kontrole systému vytápění a 

kombinovaného systému vytápění a větrání a zprávy o 

kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému 

klimatizace a větrání, 
h) požadavky na automatizační a řídicí systém budovy. 

 
  194/2013 § 2 písm. d) Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie zahrnuje 

d) hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro 

vytápění a přípravu teplé vody v případě kotle umístěného přímo v 

zásobované budově; způsob hodnocení je uveden v příloze č. 1 k 

této vyhlášce, 

  

Článek 1 odst. 8 Článek 19 se nahrazuje tímto:  

„Článek 19  

Přezkum  

Komise, které je nápomocen výbor zřízený článkem 26, přezkoumá 

do 1. ledna 2026 tuto směrnici z hlediska zkušeností získaných 

během jejího uplatňování a z hlediska dosaženého pokroku, a v 
případě potřeby předloží návrhy.  

V rámci tohoto přezkumu Komise posoudí, jak by členské státy 

mohly v politice Unie v oblasti budov a energetické účinnosti 

uplatňovat přístupy na úrovni okresů či městských částí a zároveň 

zajistit, aby každá budova splňovala minimální požadavky 

energetické náročnosti, například prostřednictvím plánů celkových 

renovací zahrnujících namísto jednotlivých budov vícero budov v 

určitém územním kontextu.  
Komise zejména posoudí, zda je třeba dále vylepšovat certifikáty 

energetické náročnosti v souladu s článkem 11.“ 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoci / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské 

komise. 

NT  

Článek 1 odst. 9 9) Vkládá se nový článek, který zní:  

„Článek 19a  

Studie proveditelnosti  
Komise dokončí do roku 2020 studii proveditelnosti, v níž vyjasní 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoci / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské 

komise. 

NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

možnosti a časový harmonogram k zavedení inspekcí samostatných 

systémů větrání a dobrovolného systému pasportů pro renovaci 

budov, který doplňuje certifikáty energetické náročnosti, s cílem 

poskytnout dlouhodobý postupný plán renovací konkrétní budovy na 

základě kritérií kvality v návaznosti na energetický audit, a nastíní 

příslušná opatření a renovace, které by mohly snížit energetickou 

náročnost;“ 
Článek 1 odst. 

10 
V čl. 20 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:  
„2. Členské státy zejména poskytnou vlastníkům nebo nájemcům 

budov informace o certifikátech energetické náročnosti, zejména o 

jejich účelu a cílech, o nákladově efektivních opatřeních a případně 

o finančních nástrojích pro účely snížení energetické náročnosti 

budovy a o nahrazení kotlů na fosilní paliva udržitelnějšími 

alternativami. Členské státy poskytnou informace prostřednictvím 

přístupných a transparentních nástrojů pro poradenství, jako je 

poradenství v oblasti renovací a jednotná kontaktní místa;“ 

406/2000 
ve znění 

177/2006 
165/2012 
3/2020 

§ 5 odst. 3 

písm. f) 
(3) K uskutečnění Programu mohou být poskytovány dotace ze 

státního rozpočtu na 
g) osvětu, výchovu, vzdělávání a poradenství v oblasti nakládání s 

energií 

PT 7 

  406/2000 
ve znění 

177/2006 
318/2012 
103/2015 
3/2020 

§ 5 odst. 3 

písm. i) 
4) K uskutečnění Programu mohou být poskytovány dotace ze 

státního rozpočtu na 
i) zavádění systémů hospodaření s energií, průkazu energetické 

náročnosti budov a provádění energetických auditů a 

energetických posudků, 

  

  406/2000 
ve znění 

3/2020 

§ 5 odst. 3 

písm. k) 
4) K uskutečnění Programu mohou být poskytovány dotace ze 

státního rozpočtu na 
k) přípravu energeticky úsporných projektů zaměřených na 

snižování energetické náročnosti budov a energetického 

hospodářství, 

  

  406/2000 
ve znění 

103/2015 
3/2020 

§ 5 odst. 3 

písm. l) 
l) podporu informování domácností o přínosech energetických 

auditů, průkazů energetické náročnosti a energetických posudků, 
  

Článek 1 odst. 

11 
Článek 23 se nahrazuje tímto:  

„Článek 23  

Výkon přenesené pravomoci  
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku. 
 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 
pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské 

komise. 

NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v 

článcích 5, 8 a 22 je Komisi svěřena na dobu pěti let od 9. července 
2018. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději 

devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení 

pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 

Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. 
 
3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci 

uvedené v článcích 5, 8 a 22 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení 

se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí 

nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku 

Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. 
 
4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede 

konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy 

v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze 

dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. 
 
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí 

současně Evropskému parlamentu a Radě. 
 
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 5, 8 a 22 vstoupí 

v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento 

akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před 

uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží 

o dva měsíce.“ 
Článek 1 odst. 

12 
Články 24 a 25 se zrušují.   Nerelevantní z hlediska transpozice. 

Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických 

nebo právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci 

nebo osob pověřených výkonem veřejné správy. 

NT  

Článek 1 odst. 

13 
Článek 26 se nahrazuje tímto:  

„Článek 26  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské 

komise. 

NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

Postup projednávání ve výboru  

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu 

nařízení (EU) č. 182/2011.  

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení 

(EU) č. 182/2011  
3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení 

(EU) č. 182/2011.“ 
Článek 1 odst. 

14 
Přílohy se mění v souladu s přílohou této směrnice   Nerelevantní z hlediska transpozice. Ustanovení má proklamativní, 

deklaratorní či jiný obecný soft law charakter a nemá žádné 

bezprostřední dopady do práv fyzických nebo právnických osob, ani 

do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem 

veřejné správy. 

NT  

Článek 2 Změna směrnice 2012/27/EU  

Článek 4 směrnice 2012/27/EU se nahrazuje tímto:  

„Článek 4  

Renovace budov  
První verze dlouhodobé strategie členských států za účelem uvolnění 

investic do renovace vnitrostátního fondu obytných a komerčních 

budov, a to jak veřejných tak soukromých, bude zveřejněna do 30. 

dubna 2014 a poté každé tři roky aktualizována a předložena Komisi 

jako součást vnitrostátního akčního plánu energetické účinnosti.“ 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi členskými 

státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, konkrétně notifikační 

povinnost. 

NT  

Článek 3 odst. 1 Provedení  

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy 

nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 10. března 2020. 

Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve 
stávajících právních a správních předpisech provádějících směrnici 

2010/31/EU nebo směrnici 2012/27/EU se považují za odkazy na 

uvedené směrnice ve znění této směrnice. Způsob odkazu a znění 

prohlášení si stanoví členské státy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi členskými 

státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, konkrétně notifikační 

povinnost. 

NT  

Článek 3 odst. 2 2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení 

vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi členskými 

NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

této směrnice státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, konkrétně notifikační 

povinnost. 
Článek 4 Vstup v platnost  

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie.  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických 

nebo právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci 

nebo osob pověřených výkonem veřejné správy. 

NT  

Článek 5 Určení  

Tato směrnice je určena členským státům.  

Ve Štrasburku dne 30. května 2018 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických 

nebo právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci 

nebo osob pověřených výkonem veřejné správy. 

NT  

Příloha bod 1 
písm. a) 

Přílohy směrnice 2010/31/EU se mění takto:  

1) Příloha I se mění takto:  

a) bod 1 se nahrazuje tímto:  
„1. Energetická náročnost budovy je určena na základě vypočtené či 

skutečné spotřeby energie a odráží typickou spotřebu energie pro 

vytápění prostor, chlazení prostor, přípravu teplé vody, větrání, 

zabudované osvětlení a jiné technické systémy budov; 
 
Energetická náročnost budovy musí být vyjádřena číselným 

ukazatelem spotřeby primární energie v kWh/(m2.r) pro účely 

certifikace energetické náročnosti a souladu s minimálními 

požadavky na energetickou náročnost. Metodika používaná pro 

stanovení energetické náročnosti budovy musí být transparentní a 

otevřená inovacím.  
Členské státy popíší svou vnitrostátní metodiku výpočtu podle 

vnitrostátních příloh souhrnných norem, totiž ISO 52000-1, 52003-1, 
52010-1, 52016-1 a 52018-1, jež byly vypracovány na základě 

mandátu M/480, který obdržel Evropský výbor pro normalizaci 

(CEN). Toto ustanovení nepředstavuje právní kodifikaci těchto 

norem.“ 

406/2000 
ve znění 

318/2012 

§ 2 odst. 1 

písm. f) 
f) energetickou náročností budovy vypočtené množství energie 

nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, 

zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, 

přípravu teplé vody a osvětlení, 

PT  

  264/2020 § 3 odst. 1 

písm. a) 
(1) Ukazatele energetické náročnosti budovy jsou 
a) primární energie z neobnovitelných zdrojů energie vztažená na 

metr čtvereční energeticky vztažné plochy,, 

  

  264/2020 Příloha č. 4,  g   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

Vzor 
průkazu 

energetické 

náročnosti 

budovy, 
protokol 
průkazu, 
Písm. I 

PRIMÁRNÍ ENERGIE 

Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u 

nové budovy a u změny dokončené budovy při 

plnění požadavku na energetickou náročnost 

budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) 

X --- --- --- --- --- 

Primárn

í energie 

z neobno
vitelných 

zdrojů 

energie 

kWh/
m2.rok         

 
 

Příloha bod 1 

písm. b)  
bod 2 se nahrazuje tímto:  
„2. Energetické potřeby týkající se vytápění prostor, chlazení 

prostor, přípravy teplé vody, větrání, osvětlení a dalších technických 

systémů budovy se vypočítají za účelem dosažení optimální úrovně 

zdravého vnitřního prostředí, kvality vnitřního vzduchu a komfortu 

stanovených členskými státy na vnitrostátní nebo regionální úrovni. 
Výpočet primární energie je založen na primárních energetických 

nebo váhových faktorech pro jednotlivé energetické nosiče, jež 

mohou být založeny na vnitrostátních, regionálních či místních 

ročních, případně též sezónních či měsíčních vážených průměrech 

nebo na konkrétnějších informacích dostupných pro jednotlivé 

dálkové soustavy. 
Primární energetické faktory nebo váhové faktory vymezí členské 

státy. Při uplatňování těchto faktorů na výpočet energetické 

náročnosti členské státy zajistí, aby cílem byla optimální energetická 

náročnost pláště budovy.  
Při výpočtech primárních energetických faktorů za účelem výpočtu 

energetické náročnosti budov mohou členské státy zohlednit 

obnovitelné zdroje energie dodávané energetickým nosičem a 

obnovitelné zdroje energie vyráběné a využívané na místě za 

předpokladu, že je uplatňování nediskriminační.“; 

406/2000 
ve znění 

3/2020 

§ 2 písm. x)  upravovaným vnitřním prostředím prostředí uvnitř obálky budovy, 

které je definováno návrhovými hodnotami teploty na vytápění nebo 

chlazení 

PT  

  258/2000 § 13 odst. 1 Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy8) při   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

ve znění 

274/2003 
267/2015 

ochraně zájmů chráněných tímto zákonem v řízeních o povolení 

záměrů výroben tepla o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, 

která vedou stavební úřady podle stavebního zákona, s výjimkou 

řízení, vedených jinými stavebními úřady podle stavebního zákona. 

Státní energetická inspekce je dále dotčeným orgánem státní správy 

při ochraně zájmů chráněných tímto zákonem při kolaudačním 

řízení, která vedou stavební úřady podle stavebního zákona k 

výstavbě nové budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou 

větší než 350 m2 a větší změně dokončené budovy s celkovou 

energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2  a v řízení o 

povolení záměru změny způsobu vytápění budovy připojené na 

soustavu zásobování tepelnou energií, která vedou stavební úřady 

podle stavebního zákona. Státní energetická inspekce vydává v 

těchto řízeních vyjádření. 
  9936     
  268/2009 

ve znění 

20/2012 

§ 11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění  
   
 (2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v 

souladu s normovými hodnotami.  
  
 (3) Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání 

venkovním vzduchem a vytápění v souladu s normovými 

hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty.  
  
 (4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, 

umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním 

využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami.  
  
 (5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné 

přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s 

možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností 

musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství 

vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo 
minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního 

prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním 

vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 500 ppm.  
  
 (6) V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, 

musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče.  
  
 (7) Záchody, prostory pro osobní hygienu a prostory pro 

vaření musí mít umělé osvětlení v souladu s normovými hodnotami, 

musí být účinně odvětrány v souladu s normovými hodnotami a 

musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty.  
  
 (8) Spíže a komory na uskladnění potravin musí být účinně 

odvětrány.  
  
 (9) Komunikační prostory musí mít umělé osvětlení v 

souladu s normovými hodnotami a musí být odvětrány. 
  264/2020 § 5 odst. 1 (1) Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie pro 

hodnocenou budovu se vypočítá jako součet součinů dodané energie, 

v rozdělení po jednotlivých energonositelích, stanovené podle § 4 a 

příslušných faktorů primární energie z neobnovitelných zdrojů 

energie uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce. V případě dodávky 

vyrobené energie mimo budovu se stejným postupem do primární 

energie z neobnovitelných zdrojů energie zahrne i energie dodaná 

mimo budovu a energie, která slouží k její výrobě 

  

  264/2020 Příloha č. 3 Hodnoty faktorů primární energie pro hodnocenou budovu 
 

Energonositel 
Faktor primární energie 

z neobnovitelných zdrojů energie 
(-) 

Zemní plyn 1,0 

Tuhá fosilní paliva 1,0 

Propan-butan/LPG 1,2 

Topný olej 1,2 

Elektřina 2,6 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

Dřevěné peletky 0,2 

Kusové dřevo, dřevní štěpka 0,1 

Energie okolního prostředí 

(elektřina a teplo) 0 

Elektřina - dodávka mimo 

budovu -2,6 

Teplo - dodávka mimo budovu -1,3 

Účinná soustava zásobování 

tepelnou energií s vyšším než 

80% podílem obnovitelných 

zdrojů energie 
0,2 

Účinná soustava zásobování 

tepelnou energií s 80% 
a nižším podílem 

obnovitelných zdrojů energie 

0,9 

Ostatní soustavy zásobování 

tepelnou energií 1,3 

Ostatní neuvedené 

energonositele 1,2 

Odpadní teplo z technologie 0 
 

Příloha bod 1 

písm. c) 
c) vkládá se nový bod, který zní:  

„2a. Členské státy mohou pro účely vyjádření energetické 

náročnosti určité budovy vymezit další číselné ukazatele celkové 

spotřeby primární energie z neobnovitelných a obnovitelných zdrojů 

a emisí skleníkových plynů vyprodukovaných v kgCO2 eq/(m2 .r).“; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá. 

NT  

Příloha bod 1 

písm. d) 
d) v bodě 4 se návětí nahrazuje tímto:  
„4. Bere se v úvahu příznivý vliv těchto hledisek:“. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických 

nebo právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci 

nebo osob pověřených výkonem veřejné správy. 

NT  

Příloha bod 2 
(Příloha IA bod 

Vkládá se nová příloha, která zní:    Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

1) „PŘÍLOHA IA  

SPOLEČNÝ OBECNÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ 

PŘIPRAVENOSTI BUDOV PRO CHYTRÁ ŘEŠENÍ  

1. Komise stanoví definici ukazatele připravenosti pro chytrá řešení 

a metodiku jeho výpočtu, s cílem hodnotit schopnosti budovy nebo 

jejich ucelené části přizpůsobit svůj provoz potřebám uživatelů a sítě 

a zlepšovat svoji energetickou účinnost a snižovat celkovou 
náročnost. CS L 156/90 Úřední věstník Evropské unie 19. 6. 2018 

Ukazatel připravenosti pro chytrá řešení zahrnuje prvky zlepšené 

úspory energie, referenční srovnávání a prvky flexibility, rozšířené 

funkce a schopnosti vyplývající ze vzájemně více propojených a 

inteligentních zařízení.  
Metodika zohlední prvky jako inteligentní měřiče, systémy 

automatizace a kontroly budov, samoregulační zařízení pro regulaci 

vnitřní teploty vzduchu, zabudované domácí spotřebiče, dobíjecí 

stanice pro elektrická vozidla, skladování energie a podrobně 

popsané funkce a interoperabilitu těchto prvků, jakož i vnitřní 

prostředí, úroveň energetické účinnosti a náročnosti a flexibilitu, 

kterou umožňují 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské 

komise. 

Příloha bod 2 
(Příloha IA bod 

2) 

2. Metodika stojí na třech klíčových funkcích souvisejících s 

budovou a jejími technickými systémy:  

a) schopnost zachovat míru energetické náročnosti a energeticky 

účinný provoz budovy přizpůsobením spotřeby energie například 

využíváním energie z obnovitelných zdrojů;  

b) schopnost přizpůsobovat svůj provozní mód v reakci na potřeby 

uživatelů s náležitým zohledněním uživatelské vstřícnosti, zachování 

zdravého vnitřního prostředí a schopnosti podávat zprávy o 

využívání energie a  
c) flexibilita, pokud jde o celkové potřeby budovy z hlediska 

elektřiny, včetně její schopnosti umožnit účast na aktivní i pasivní a 

implicitní i explicitní reakci na potřeby, vzhledem k síti, například 

flexibilitou a schopností přesouvat zatížení. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské 
komise. 

NT  

Příloha bod 2 
(Příloha IA bod 

3) 

3. Metodika může dále zohledňovat:  

a) interoperabilitu mezi systémy (inteligentní měřiče, systémy 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské 

NT  
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Celex: 32018L0844 Lhůta pro implementaci 10. 3. 2020 Úřední věstník                     L 156 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Ing. Hana Schvarczová 3. 4. 2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 

2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Vladimír Sochor 3. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

automatizace a kontroly budov, zabudované domácí spotřebiče, 

samoregulační zařízení pro regulaci vnitřní teploty vzduchu v 
budově a senzory kvality vnitřního vzduchu a ventilace) a  
b) příznivý vliv stávajících komunikačních sítí, zejména existenci 

fyzické infrastruktury uvnitř budovy připravené pro 

vysokorychlostní připojení, jako je například dobrovolné označení 
„připraveno na širokopásmové připojení“, a existenci přístupového 

bodu u více bytových budov v souladu s článkem 8 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU (*). 
 
___________  
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. 

května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (Úř. věst. L 155, 

23.5.2014, s. 1).“ 

komise. 

Příloha bod 2 
(Příloha IA bod 

4) 

4. Metodika nemá negativní dopad na stávající vnitrostátní režimy 

certifikace energetické náročnosti a vychází ze souvisejících iniciativ 

na vnitrostátní úrovni při současném zohlednění zásady vlastnictví 

uživatelem, ochrany údajů, soukromí a bezpečnosti v souladu s 

příslušnými právními předpisy Unie v oblasti ochrany údajů a 

soukromí, jakož i nejlepších dostupných technik pro kybernetickou 

bezpečnost. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské 

komise. 

NT  

Příloha bod 2 
(Příloha IA bod 

5) 

5. Metodika stanoví nejvhodnější formát parametru ukazatele 

připravenosti pro chytrá řešení a musí být jednoduchá, transparentní 

a snadno pochopitelná pro spotřebitele, vlastníky, investory a 

účastníky trhu reagující na poptávku.  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 
pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské 

komise. 

NT  

Příloha bod 3 
písm. a) 

3) Příloha II se mění takto:  

a) první odstavec bodu 1 se nahrazuje tímto:  
„Příslušné orgány nebo subjekty, na které byla příslušnými orgány 

přenesena odpovědnost za provádění nezávislého kontrolního 

systému, namátkově vyberou ze všech každoročně vydaných 

certifikátů energetické náročnosti a provedou jejich ověření. Vzorek 

musí být dostatečně velký, aby byly zajištěny statisticky významné 

výsledky ohledně souladu.“; 

406/2000 
ve znění 

103/2015 
3/2020 

§ 13 odst. 1 (1) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy8) 

při ochraně zájmů chráněných tímto zákonem v řízeních o povolení 

záměrů výroben tepla o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, 
která vedou stavební úřady podle stavebního zákona, s výjimkou 

řízení, vedených jinými stavebními úřady podle stavebního zákona. 

Státní energetická inspekce je dále dotčeným orgánem státní správy 

při ochraně zájmů chráněných tímto zákonem při kolaudačním 
řízení, která vedou stavební úřady podle stavebního zákona k 

výstavbě nové budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou 

větší než 350 m2 a větší změně dokončené budovy s celkovou 

energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2  a v řízení o 

PT 8 
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Celex: 32018L0844 Lhůta pro implementaci 10. 3. 2020 Úřední věstník                     L 156 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Ing. Hana Schvarczová 3. 4. 2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 

2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Vladimír Sochor 3. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 
Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno
cení * 
 

Pozná

mka 
 

povolení záměru změny způsobu vytápění budovy připojené na 

soustavu zásobování tepelnou energií, která vedou stavební úřady 

podle stavebního zákona. Státní energetická inspekce vydává v 

těchto řízeních vyjádření. 
  9936     

Příloha bod 3 

písm. b) 
b) doplňuje se nový bod, který zní: 
„3. Když se informace přidávají do databáze, musí mít vnitrostátní 

orgány možnost pro účely monitorování a ověřování určit původce 

daného doplnění.“ 

406/2000 
ve znění 

3/2020 

§ 10 odst. 7 

písm. c) 
(67 Energetický specialista je povinen  
  
c) opatřit písemnou zprávu o provedeném energetickém auditu, 

energetický posudek, průkaz nebo zprávu o kontrole systému 

vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání nebo 

zprávu o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému 

klimatizace a větrání, vlastnoručním podpisem, případně podpisem 

osoby pověřené k jednání, svým jménem, svým identifikačním 

číslem, je-li mu přiděleno, číslem dokumentu vygenerovaným z 

evidence ministerstva o provedených činnostech energetického 

specialisty a číslem oprávnění k výkonu činnosti energetického 

specialisty uděleným ministerstvem a datem zpracování; v případě 

právnické osoby jménem a podpisem osoby určené podle odstavce 2 

písm. b) bodu 3 

PT  

  406/2000 
ve znění 

3/2020 

§ 10 odst. 7 

písm. d) 
(7) Energetický specialista je povinen  
  
d) průběžně předávat způsobem umožňujícím dálkový přístup do 

evidence ministerstva o provedených činnostech energetických 

specialistů písemnou zprávu o provedeném energetickém auditu 
a dále údaje týkající se energetického posudku, průkazu, zprávy o 

kontrole systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a 

větrání a zprávy o kontrole systémů klimatizace a kombinovaných 

systémů klimatizace a větrání minimálně v rozsahu stanoveném 

prováděcím právním předpisem, 

  

 
 
 
 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 
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Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu 
1.  106/1999 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
2.  258/2000 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
3.  406/2000 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
4.  274/2003 Zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 

5.  61/2006 
Zákon č. 61/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 
6.  177/2006 Zákon č. 177/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
7.  499/2006 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  
8.  268/2009 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
9.  20/2012 Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
10. 1 165/2012 Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 
11.  318/2012 Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
12.  264/2020 Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov 
13.  194/2013 Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 
14.  103/2015 Zákon č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů 
15. 2 222/2015 Zákon č. 222/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
16.  267/2015 Zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 
17.  225/2017 Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
18.  405/2017 Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
19.  3/2020 Zákon č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
20.  350/2012 Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 
21.  194/2017 Zákon č. 94/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů 
22.  323/2017 Vyhláška č. 323/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 
23.  183/2006 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 
 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č

. 
Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum 
předložení vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1.  9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 24. 6. 2019 28.5.2020 1.7.2023 
2.        
3.        

 
 
 

3. Poznámky  
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Poř.č

. 
Text poznámky 

1 Termín „zdroj tepla“ je definován v přímo účinné legislativě EU, konkrétně nařízení Komise (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů , nařízení Komise (EU) č. 814/2013 ze dne 2. srpna 2013 , kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů vody a zásobníků teplé vody, nařízení Komise (EU) 2016/2281 ze dne 30. listopadu 2016, 

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, pokud jde o požadavky na 
ekodesign ohřívačů vzduchu, chladicích zařízení, vysokoteplotních procesních chladičů a ventilátorových konvektorů a nařízení Komise (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva. 
2 Definice byla zákonem č.3/2020, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů přesunuta z § 2 do § 10e odst. 1. 
3 Ustanovení bylo implementováno v rámci nelegislativních dokumentů. Dlouhodobá strategie je samostatným strategickým dokumentem, jejíž dílčí části, resp. milníky jsou obsaženy v Národním 

klimatickém plánu podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 

2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013. 
4 V ČR se nenachází na seizmicky aktivní území. 
  

5 Na základě rešerše ČR došla k závěru, že při aplikaci výjimek nedojde ve většině případů k naplnění požadavků, a tudíž není relevantní požadavek transponovat. 
6 https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/odborne-cinnosti/informace-o-prubezne-evidenci-prukazu-energeticke-narocnosti-budov-v-cr--249720/ 
7 Požadované informace jsou poskytovány prostřednictvím dotačních osvětových projektů, konkrétně skrze střediska EKIS, projekty prukaznadum.cz a renovuj-dům.cz, a projekt chytra-volba.cz. 
8 Měněno zákonem č.3/2020, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 
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Celex: 32018L2001 Lhůta pro implementaci 30.6.2021 Úřední věstník                     L 328/82 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Ing. Miroslav Krejčů 17. 10. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z 

obnovitelných zdrojů 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavel Jirásek 23. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Článek 1 Předmět 
 
Tato směrnice stanoví společný rámec pro podporu energie z 

obnovitelných zdrojů. Stanoví závazný cíl Unie pro celkový podíl energie 

z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie Unie v roce 

2030. Směrnice rovněž stanoví pravidla finanční podpory elektřiny z 

obnovitelných zdrojů, samospotřeby této elektřiny a využívání energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení a v odvětví dopravy, 

regionální spolupráce mezi členskými státy a mezi členskými státy a 

třetími zeměmi, záruk původu, správních postupů, informování a odborné 

přípravy. Stanoví rovněž kritéria udržitelnosti a úspor emisí skleníkových 

plynů pro biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 
 

NT  

Článek 2 odst. 1 Definice 
 
Pro účely této směrnice se použijí relevantní definice obsažené ve 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES. 
Dále se rozumí: 
1) „energií z obnovitelných zdrojů“ energie z obnovitelných nefosilních 

zdrojů, totiž energie větrná, energie slunečního záření (termální a 

fotovoltaická), geotermální, energie okolního prostředí, energie z přílivu 

nebo vln a jiná energie z oceánů, energie vody, energie biomasy, energie 

skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a 

energie bioplynu; 

165/2012 § 2 písm. a) Pro účely tohoto zákona se rozumí  
a) obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, 

jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, 

energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie 

skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod 

a energie bioplynu, 

DT  

  9593     
Článek 2 odst. 2 2) „energií okolního prostředí“ přirozeně se vyskytující tepelná energie a 

energie nahromaděná v prostředí vymezeném určitými hranicemi, která 

může být uložena v ovzduší, s výjimkou odpadního vzduchu, nebo v 

povrchových či odpadních vodách; 

9593   NT  

Článek 2 odst. 3 3) „geotermální energií“ energie uložená ve formě tepla pod zemským 

povrchem; 
9593   NT  

Článek 2 odst. 4 4) „hrubou konečnou spotřebou energie“ energetické komodity dodané 

k energetickým účelům pro průmysl, dopravu, domácnosti, služby 

včetně veřejných služeb, zemědělství, lesnictví a rybolov, spotřeba 

elektřiny a tepla v odvětví energetiky při výrobě elektřiny, tepla a paliv 
používaných v odvětví dopravy a ztráty elektřiny a tepla při distribuci a 

přenosu; 

165/2012 § 2 písm. i) Pro účely tohoto zákona se rozumí  
i) hrubou konečnou spotřebou energie dodaná energie k dalšímu využití 

pro průmysl, dopravu, zemědělství a lesnictví, domácnosti a služby, 

včetně elektřiny a tepla spotřebovaného odvětvím energetiky při výrobě 

elektřiny a tepla a ztrát elektřiny a tepla v sítích, 

DT  

  458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi, 

  

  9593     
Článek 2 odst. 5 5) „režimem podpory“ jakýkoli nástroj, režim či mechanismus 

uplatňovaný členským státem či skupinou členských států, který 

podporuje užívání energie z obnovitelných zdrojů snížením nákladů na 

165/2012 
ve znění 
131/2015  

§ 1 odst. 2 

písm. a) 
Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního 

prostředí 
a) podpořit využití obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a 

PT  
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tuto energii, zvýšením její prodejní ceny nebo zvýšením množství takto 
prodané energie prostřednictvím povinnosti využívat energii 

z obnovitelných zdrojů nebo jiným způsobem, včetně mimo jiné 

investiční pomoci, osvobození od daně, snížení daně nebo vrácení daně, 

režimů podpory formou povinnosti využívat energii z obnovitelných 

zdrojů, včetně režimů využívajících zelené certifikáty, a režimů přímé 

podpory cen, včetně výkupních cen a plateb klouzavých nebo pevných 

bonusů; 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, 

  165/2012 § 4 odst. 7 Rozsah a výši podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů stanoví Úřad 

podle tohoto zákona v  cenovém rozhodnutí. 
  

  406/2000 
ve znění 

393/2007 
165/2012 
318/2012 
177/2006 

§ 5 odst. 1 (1) Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a 

druhotných zdrojů energie (dále jen "Program") je dokument vyjadřující 

cíle v oblasti zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické 

náročnosti a využití obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu se 

schválenou státní energetickou koncepcí a zásadami udržitelného rozvoje. 

  

  338/1992 
ve znění 
344/2013 
23/2015 

§ 4 odst. 1 
písm. h) 

1) Od daně z pozemků jsou osvobozeny 
h) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbami sloužícími výlučně k 

účelu zlepšení stavu životního prostředí, stanovené vyhláškou 

Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem životního 

prostředí České republiky, 

  

Článek 2 odst. 6 6) „povinností využívat energii z obnovitelných zdrojů“ režim podpory, 

který požaduje po výrobcích energie, aby zahrnuli určitý podíl energie 

z obnovitelných zdrojů do své výroby, po dodavatelích energie, aby 

zahrnuli určitý podíl energie z obnovitelných zdrojů do své dodávky, 

nebo po spotřebitelích energie, aby zahrnuli určitý podíl energie 

z obnovitelných zdrojů do své spotřeby, včetně režimů, které umožňují 

plnit tyto požadavky používáním zelených certifikátů; 

165/2012 
ve znění 

131/2015 

§ 1  (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a 

upravuje 
a) podporu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie (dále jen 

„obnovitelný zdroj“), druhotných energetických zdrojů (dále jen 

„druhotný zdroj“) a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, 

výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s 

tím spojené, 
b) obsah a tvorbu Národního akčního plánu České republiky pro energii z 

obnovitelných zdrojů (dále jen „Národní akční plán“), 
c) podmínky pro vydávání, evidenci a uznávání záruk původu energie z 

obnovitelných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 

tepla, 
d) podmínky pro vydávání osvědčení o původu elektřiny vyrobené z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných 

zdrojů, 
e) financování podpory elektřiny z podporovaných zdrojů a tepla z 

obnovitelných zdrojů a poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu 

těchto nákladů, 
f) odvod z elektřiny ze slunečního záření. 
 
(2) Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního 

prostředí 

PT  
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a) podpořit využití obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, 
b) zajistit zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních 

energetických zdrojů k dosažení stanovených cílů1), 
c) přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému 

rozvoji společnosti, 
d) vytvořit podmínky pro naplnění závazného cíle podílu energie z 

obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v České 

republice při současném zohlednění zájmů zákazníků na minimalizaci 

dopadů podpory na ceny energií pro zákazníky v České republice. 
 (3) Ustanovení tohoto zákona upravující postup pro stanovení výše a 

rozsahu podpory se nepoužijí, pokud by podpora stanovená na jejich 

základě byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory 

stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise 
vydanými na jeho základě. 

Článek 2 odst. 7 7) „finančním nástrojem“ finanční nástroj ve smyslu čl. 2 bodu 29 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046; 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 
charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 
 
 

NT  

Článek 2 odst. 8 8) „malými a středními podniky“ mikropodniky a malé nebo střední 

podniky ve smyslu článku 2 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES; 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 
https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-male-a-stredni-
podnikatele/Chcete-dotace/OPPI/Radce/Definice-maleho-a-stredniho-
podnikatele 
 
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 
charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 
 

NT  

Článek 2 odst. 9 9) „odpadním teplem a chladem“ teplo nebo chlad nevyhnutelně vzniklé 

jako vedlejší produkt v průmyslových zařízeních nebo zařízeních na 

výrobu elektřiny nebo v terciárním sektoru, kde byl nebo bude použit 

proces kombinované výroby tepla a elektřiny nebo kde není 

kombinovaná výroba tepla a elektřiny proveditelná, jež by se bez 

přístupu do soustavy dálkového vytápění nebo chlazení bez využití 

rozptýlily do vzduchu nebo vody; 

9678   NT  

Článek 2 odst. 10 10) „modernizací“ obnova elektráren vyrábějících energii z 

obnovitelných zdrojů, včetně úplného nebo částečného nahrazení 

9678   NT  
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zařízení nebo provozních systémů a vybavení za účelem náhrady 

výkonu či zvýšení účinnosti nebo výkonu zařízení; 
Článek 2 odst. 11 11) „provozovatelem distribuční soustavy“ provozovatel ve smyslu čl. 2 

bodu 6 směrnice 2009/72/ES a čl. 2 bodu 6 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/73/ES; 

165/2012 
ve znění 
131/2015 

§ 2 písm. s) s) provozovatelem regionální distribuční soustavy držitel licence na 

distribuci elektřiny, jehož distribuční soustava je přímo připojena na 

přenosovou soustavu,  

PT  

Článek 2 odst. 12 12) „zárukou původu“ elektronický dokument, jehož jediným účelem je 

doložit konečnému spotřebiteli, že daný podíl či dané množství energie 

byly vyrobeny z obnovitelných zdrojů; 

9593   NT  

Článek 2 odst. 13 13) „zbytkovým energetickým mixem“ celková roční skladba zdrojů 

energie členského státu kromě podílu pokrytého zrušenými zárukami 

původu; 

9593   NT  

  9857     
Článek 2 odst. 14 14) „samospotřebitelem elektřiny z obnovitelných zdrojů“ konečný 

zákazník provozující zařízení ve vlastních prostorách umístěných ve 

vymezených hranicích nebo, pokud to členský stát povolí, v jiných 

prostorách, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů pro svou 

vlastní spotřebu a který může ukládat nebo prodávat elektřinu 

z obnovitelných zdrojů, kterou sám vyrobil, za předpokladu, že 

u samospotřebitelů elektřiny z obnovitelných zdrojů, kteří nejsou 

domácnostmi, uvedené činnosti nepředstavují jejich hlavní obchodní 

nebo profesní činnost; 

9593   NT  

  9857     
Článek 2 odst. 15 15) „společně jednajícími samospotřebiteli elektřiny z obnovitelných 

zdrojů“ skupina alespoň dvou společně jednajících samospotřebitelů 
elektřiny z obnovitelných zdrojů ve smyslu bodu 14, kteří se nacházejí 

ve stejné budově či objektu s více bytovými jednotkami; 

9593   NT  

  9857     
Článek 2 odst. 16 16) „společenstvím pro obnovitelné zdroje“ právní subjekt:  

a) který je v souladu s platným vnitrostátním právem založen na 

otevřené a dobrovolné účasti, je samostatný a je účinně kontrolován 

podílníky nebo členy, kteří se nacházejí v blízkosti projektů energie 

z obnovitelných zdrojů vlastněných a vybudovaných tímto právním 

subjektem;  
b) jehož podílníky nebo členy jsou fyzické osoby, malé a střední 

podniky nebo místní orgány, včetně obcí;  
c) jehož hlavním účelem není vytváření zisku, ale poskytování 

environmentálních, hospodářských nebo sociálních společenských 

přínosů svým podílníkům nebo členům anebo místním oblastem, kde 

provozuje svou činnost; 

9593   NT  

  9857     
Článek 2 odst. 17 17) „smlouvou o nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů“ smlouva, jíž 

se fyzická nebo právnická osoba zavazuje koupit elektřinu z 

obnovitelných zdrojů přímo od jejího výrobce; 

458/2000 
ve znění 
131/2015 

§ 50 odst. 4 (4) Smlouvou o zajištění služby přenosové soustavy se zavazuje 

provozovatel přenosové soustavy zajišťovat službu přenosové soustavy a 

účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit cenu služby přenosové 

soustavy. Smlouva o zajištění služby přenosové soustavy musí obsahovat 

DT  
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ujednání o závaznosti Pravidel provozování přenosové soustavy, termín 

zahájení přenosu elektřiny, způsob měření elektřiny a výčet předávacích 

míst. Smlouva o zajištění služby přenosové soustavy vyžaduje písemnou 

formu. 
  458/2000 

ve znění 
131/2015 

§ 50 odst. 6 (6) Smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy se zavazuje 

provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi, výrobci elektřiny, 

obchodníkovi s elektřinou pro dodávku elektřiny zákazníkovi nebo 

výrobci elektřiny, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě na 

hladině nízkého napětí, nebo provozovateli distribuční soustavy 

nepřipojené přímo k přenosové soustavě služby distribuční soustavy 

zajišťovat službu distribuční soustavy a zákazník, výrobce elektřiny, 

obchodník s elektřinou nebo provozovatel distribuční soustavy se 

zavazuje zaplatit cenu služby distribuční soustavy. Smlouva o zajištění 

služby distribuční soustavy musí obsahovat termín zahájení poskytování 

služby distribuční soustavy, hodnotu rezervovaného příkonu nebo 

výkonu sjednanou ve smlouvě o připojení, způsob měření elektřiny a 

jejího průběhu a výčet odběrných nebo předávacích míst. Smlouva o 

zajištění služby distribuční soustavy musí dále obsahovat opatření 

přijímaná při předcházení stavu nouze a ve stavu nouze. 

  

  9593     
  9857     
Článek 2 odst. 18 18) „přímým obchodováním“ s energií z obnovitelných zdrojů prodej 

energie z obnovitelných zdrojů mezi účastníky trhu na základě smlouvy 

s předem stanovenými podmínkami pro automatizované provádění a 

vypořádání obchodu buď přímo mezi účastníky trhu, nebo nepřímo 

prostřednictvím certifikovaného účastníka trhu, který je třetí stranou, 

jako je například agregátor. Právem na přímé obchodování nejsou 

dotčena práva a povinnosti zúčastněných stran, jako jsou koncoví 

zákazníci, výrobci, dodavatelé nebo agregátoři; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 
charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 
 

NT  

Článek 2 odst. 19 19) „dálkovým vytápěním“ nebo „dálkovým chlazením“ distribuce 
tepelné energie prostřednictvím soustavy ve formě páry, horké vody 

nebo ochlazených kapalin z centrálního zdroje nebo decentralizovaných 

zdrojů výroby do více budov či míst za účelem použití k vytápění nebo 

chlazení prostoru nebo procesu; 

406/2000 
ve znění 

177/2006 
299/2011 
318/2012  

§ 2 odst. 1 
písm. i) 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

i) vytápěním proces sdílení tepla do vytápěného prostoru zajišťovaný 

příslušným technickým zařízením za účelem vytváření tepelné pohody či 

požadovaných standardů vnitřního prostředí, který se člení na ústřední 

vytápění, bytové individuální vytápění a lokální vytápění, 

PT  

  406/2000 
ve znění 

177/2006 
299/2011 
318/2012 

§ 2 odst. 1 

písm. j)  
j) ústředním vytápěním nebo chlazením vytápění nebo chlazení, kde zdroj 
tepla nebo chladu je umístěn mimo vytápěné nebo chlazené prostory a 

slouží pro vytápění nebo chlazení více bytových či nebytových prostor,“. 

  

  458/2000 
ve znění 
211/2011 

§ 2 odst. 2 
písm. c) bod 

14 

14) soustavou zásobování tepelnou energií soustava tvořená vzájemně 

propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným 

zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, 

ohřev teplé vody a technologické procesy, je-li provozována na základě 
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licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie; 

soustava zásobování tepelnou energií je zřizována a provozována ve 

veřejném zájmu, 
Článek 2 odst. 20 20) „účinným dálkovým vytápěním a chlazením“ soustava dálkového 

vytápění nebo chlazení ve smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 2012/27/EU; 
165/2012 
ve znění 
131/2015 

§ 2 písm. v) v) účinnou soustavou zásobování tepelnou energií soustava zásobování 

tepelnou energií, do které bylo v předcházejícím kalendářním roce 

dodáno alespoň 50 % tepla z obnovitelných zdrojů, 50 % tepla z 

druhotných zdrojů, 75 % tepla z kombinované výroby tepla a elektřiny 

nebo 50 % tepla z kombinace uvedených možností. 

PT  

  406/2000 
ve znění 
103/2015 

§ 2 odst. 1 

písm. x) 
x) účinným vytápěním a chlazením způsob vytápění nebo chlazení, který 

nákladově efektivně snižuje množství vstupní primární energie nezbytné 

k dodání jednotky energie do stavby v porovnání s výchozím stavem při 

zohlednění energie potřebné pro získání vstupní primární energie, její 

přeměnu, přepravu a distribuci, 

  

Článek 2 odst. 21 21) „vysoce účinnou kombinovanou výrobou tepla a elektřiny“ 

kombinovaná výroba tepla a elektřiny ve smyslu čl. 2 bodu 34 směrnice 

2012/27/EU; 

165/2012 § 2 písm g) g) kombinovanou výrobou elektřiny a tepla přeměna primární energie na 

energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím 

procesu v jednom výrobním zařízení,. 

PT  

  165/2012 
ve znění 
131/2015 

§ 6 odst. 1 (1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované 

výroby elektřiny a tepla podle tohoto zákona se za elektřinu z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla považuje elektřina 

vyrobená ve společném procesu spojeném s dodávkou užitečného tepla 
v zařízení, na které ministerstvo vydalo osvědčení o původu elektřiny z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, při jejíž výrobě se 

dosahuje úspory primární energie ve výši nejméně 10 % oproti oddělené 

výrobě elektřiny a tepla. V případě zařízení s instalovaným elektrickým 

výkonem nižším než 1 MW se za elektřinu z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla považuje elektřina, při jejíž 

výrobě se dosahuje kladné hodnoty úspory primární energie 

  

Článek 2 odst. 22 22) „certifikátem energetické náročnosti“ certifikát energetické 

náročnosti ve smyslu čl. 2 bodu 12 směrnice 2010/31/EU. 
406/2000 
ve znění 
318/2012 

§ 2 odst. 1 

písm. m) 
m) průkazem energetické náročnosti dokument, který obsahuje 

stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části 

budovy, 

PT  

Článek 2 odst. 23 23) „odpadem“ odpad ve smyslu čl. 3 bodu 1 směrnice 2008/98/ES, 

vyjma látky, jež byly záměrně upraveny nebo znehodnoceny tak, aby 

odpovídaly této definici; 

185/2001 
ve znění 
169/2013 

§ 3 odst. 1 (1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl 

nebo povinnost se jí zbavit. 
PT  

Článek 2 odst. 24 24) „biomasou“ biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků 

biologického původu ze zemědělství, z lesnictví a souvisejících odvětví 

a z rybolovu a akvakultury, včetně rostlinných a živočišných látek, jakož 

i biologicky rozložitelná část odpadů, včetně průmyslových a 

komunálních odpadů biologického původu; 

165/2012 § 2 písm. b) Pro účely tohoto zákona se rozumí  
b) biomasou biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků 

biologického původu z provozování zemědělství a hospodaření v lesích 

a souvisejících průmyslových odvětvích, zemědělské produkty pěstované 

pro energetické účely a biologicky rozložitelná část průmyslového 

a komunálního odpadu, 

DT  

  9593     
Článek 3 odst. 25 25) „zemědělskou biomasou“ biomasa vyrobená v zemědělství; 9593    NT  
Článek 2 odst. 26 26) „lesní biomasou“ biomasa vyrobená v lesnictví; 9593    NT  
Článek 2 odst. 27 27) „palivy z biomasy“ plynná a pevná paliva vyrobená z biomasy; 9678   NT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               ST 32018L2001.docx      str. 7 z 155   

Celex: 32018L2001 Lhůta pro implementaci 30.6.2021 Úřední věstník                     L 328/82 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Ing. Miroslav Krejčů 17. 10. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z 

obnovitelných zdrojů 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavel Jirásek 23. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Článek 2 odst. 28 28) „bioplynem“ plynná paliva vyrobená z biomasy; 165/2012  § 2 písm. c c) bioplynem plynné palivo vyráběné z biomasy používané pro výrobu 

elektřiny, tepla nebo pro výrobu biometanu, 
PT  

Článek 2 odst. 29 29) „biologickým odpadem“ biologický odpad ve smyslu čl. 3 bodu 4 

směrnice 2008/98/ES; 
185/2001 
ve znění 
154/2010 
31/2011 
169/2013 

§ 3  Pojem odpad 
 
(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl 

nebo povinnost se jí zbavit. 
  
(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc 

k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji 
osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez 

ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke 

zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc osoba sama. 
  
(3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle odstavce 8 

neprokáže opak, úmysl zbavit se movité věci se předpokládá, pokud její 

původní účelové určení zaniklo. 
  
(4) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá k 

původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na 

základě zvláštního právního předpisu.11) 
  
(5) Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není 

výroba nebo získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším 

produktem, pokud 
a) vzniká jako nedílná součást výroby,  
b) její další využití je zajištěno, 
c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než 

je běžná výrobní praxe, a 
d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy11a) a 

nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví. 
  
(6) Některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl 

odpad předmětem některého ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky: 
a) věc se běžně využívá ke konkrétním účelům, 
b) pro věc existuje trh nebo poptávka, 
c) věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené 

zvláštními právními předpisy nebo normami použitelnými na výrobky, 
d) využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy11a) a 

nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví 

a 
e) věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena 

přímo použitelným předpisem Evropské unie53). 
  

PT  
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(7) Pro konkrétní způsoby použití vedlejších produktů podle odstavce 5 a 

výrobků z odpadů podle odstavce 6 musí být splněna kritéria pro využití 

odpadů, pokud jsou stanovena. 
  
(8) V pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, rozhoduje 

krajský úřad na žádost vlastníka této movité věci nebo z moci úřední. 
  
(9) Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem 

průmyslu a obchodu může stanovit vyhláškou kritéria upřesňující, kdy 

movitá věc může být považována za vedlejší produkt a nikoli odpad a kdy 

odpad přestává být odpadem. 
Článek 2 odst. 30 30) „oblastí získávání surovin“ zeměpisně vymezená oblast, z níž je 

získávána lesní biomasa jakožto surovina, z níž jsou k dispozici 

důvěryhodné a nezávislé informace a v níž jsou podmínky dostatečně 

homogenní pro vyhodnocení rizika z hlediska toho, zda je tato lesní 

biomasa využívána udržitelně a legálně; 

226/2013 
ve znění 
183/2017 

§ 1  § 1 
Předmět úpravy 
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské 

unie centrální evidenci systémů náležité péče za účelem kontroly uvádění 

nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků vyrobených z tohoto 

dřeva (dále jen „centrální evidence“) na trh hospodářskými subjekty, 

stanoví působnost a pravomoc orgánů státní správy v oblasti uvádění 

dřeva a dřevařských výrobků na trh a správní tresty za přestupky v oblasti 

uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. 

PT  

  226/2013 § 11 § 11 
Systém náležité péče  
Hospodářský subjekt může za základ systému náležité péče využít lesní 

hospodářský plán nebo protokolem převzatou lesní hospodářskou osnovu 

a navazující lesní hospodářskou evidenci doplněnou o údaje uvedené v čl. 

6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví 

povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 

výrobky 

  

Článek 2 odst. 31 31) „obnovou lesa“ obnova lesního porostu, k níž dochází přirozenou či 

umělou cestou poté, co byl předchozí lesní porost odstraněn vykácením 

nebo v důsledku přirozených příčin včetně požáru nebo bouře; 

289/1995  § 2  § 2  
Vymezení pojmů  
h) obnovou lesa soubor opatření vedoucích ke vzniku následného 

lesního porostu 

PT  

Článek 2 odst. 32 32) „biokapalinou“ kapalné palivo používané pro energetické účely jiné 

než dopravu, včetně výroby elektřiny, vytápění a chlazení, vyráběné 

z biomasy; 

165/2012 § 2 písm. d) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
d) biokapalinou kapalné palivo vyráběné z biomasy používané pro 

výrobu elektřiny a tepla, 

PT  

Článek 2 odst. 33 33) „biopalivem“ kapalné palivo používané pro dopravu vyráběné 

z biomasy; 
311/2006 
ve znění 
152/2017 

§ 2 písm. k) k) biopalivem kapalné nebo plynné palivo určené k použití v dopravě a 

vyráběné z biomasy, 
PT   

Článek 2 odst. 34 34) „pokročilými biopalivy“ biopaliva vyrobená ze surovin uvedených v 

příloze IX části A; 
9593   NT  

Článek 2 odst. 35 35) „recyklovanými palivy s obsahem uhlíku“ kapalná a plynná paliva 

vyrobená ze zdrojů kapalného či pevného odpadu neobnovitelného 

původu, které nejsou vhodné pro materiálové využití v souladu s článkem 

4 směrnice 2008/98/ES, nebo z plynů ze zpracování odpadu a výfukových 

9593   NT  
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plynů neobnovitelného původu, které vznikají jako nevyhnutelný a 

nezáměrný důsledek výrobního procesu v průmyslových zařízeních; 
Článek 2 odst. 36 36) „kapalnými a plynnými palivy z obnovitelných zdrojů nebiologického 

původu používanými v odvětví dopravy“ kapalná či plynná paliva 

používaná v odvětví dopravy jiná než biopaliva nebo bioplyn, jejichž 

energetický obsah je získáván z jiných obnovitelných zdrojů než z 

biomasy; 

9593   NT  

Článek 2 odst. 37 37) „biopalivy, biokapalinami a palivy z biomasy s nízkým rizikem 

nepřímé změny ve využívání půdy“ biopaliva, biokapaliny a paliva 

z biomasy, jejichž suroviny byly vyrobeny v režimech, které zamezují 

vytěsňovacím účinkům biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy na bázi 

potravinářských a krmných plodin prostřednictvím zlepšených 

zemědělských postupů, jakož i pěstováním plodin v oblastech, jež se dříve 

pro pěstování plodin nevyužívaly, a které byly vyrobeny v souladu s 

kritérii udržitelnosti pro biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy 
stanovenými v článku 29; 

9593   NT  

Článek 2 odst. 38 38) „dodavatelem paliva“ subjekt dodávající palivo na trh, jenž 

odpovídá za přihlášení paliva v místě placení spotřební daně, nebo 

v případě elektřiny jakýkoli jiný příslušný subjekt určený členským 

státem, pokud se spotřební daň nehradí nebo v jiných řádně 

odůvodněných případech; 

9593   NT  

  9616     
       
Článek 2 odst. 39 39) „plodinami bohatými na škrob“ plodiny zahrnující především 

obiloviny bez ohledu na to, zda jsou využita pouze zrna, nebo celá 

plodina, například v případě kukuřice na zelené krmení; hlízy a 

okopaniny, například brambory, topinambury, batáty, maniok a jamy; 
jakož i plodiny s oddenkovými hlízami, například kolokázie a 

xantosoma; 

189/2018 Příloha 3 Obiloviny*) a jiné plodiny bohaté na škrob**) 
*) Bez ohledu na to, zda jsou využita pouze zrna nebo celá plodina, 

například v případě kukuřice na zelené krmení. 
**) Především hlízy a okopaniny (například brambory, topinambury, 

batáty, maniok a jamy) a plodiny z oddenkovými hlízami (například 

kolokázie a xantosama). 

DT  

  9635     
Článek 2 odst. 40 40) „potravinářskými a krmnými plodinami“ plodiny bohaté na škrob, 

cukernaté plodiny nebo olejniny vypěstované na zemědělské půdě jako 

hlavní plodiny, s výjimkou zbytků, odpadu nebo lignocelulózové 

vláknoviny a dočasných plodin, jako jsou meziplodiny a krycí plodiny, 

pokud použití těchto dočasných plodin nevyvolává poptávku po další 

půdě; 

189/2018 Příloha 4  POŽADAVKY NA BIOPALIVA, KTERÁ MAJÍ NÍZKÝ DOPAD V 

SOUVISLOSTI S NEPŘÍMOU ZMĚNOU VE VYUŽÍVÁNÍ PŮDY 
 
 Požadavky na biopaliva, která mají nízký dopad v souvislosti s 
nepřímou změnou ve využívání půdy, splňují biopaliva, která jsou 

vyrobena z následujících vstupních surovin: 
  
a) řasy, pokud jsou pěstovány na pevnině ve vodních nádržích nebo 

fotobioreaktorech, 
  
b) podíl biomasy na směsném komunálním odpadu, nikoli však tříděný 

domácí odpad, který spadá pod cíle recyklace podle čl. 11 odst. 2 písm. 

DT  
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Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. 

listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, 
  
c) biologický odpad z domácností, na který se vztahuje tříděný sběr ve 

smyslu § 4 odst. 1 písm. n) zákona o odpadech, 
  
d) podíl biomasy na průmyslovém odpadu, který není vhodný pro 

využití v potravinovém nebo krmivovém řetězci, včetně materiálů 

pocházejících z maloobchodu a velkoobchodu a zemědělsko-
potravinářského průmyslu, jakož i odvětví rybolovu a akvakultury, ale 

ne použité kuchyňské oleje a živočišné tuky kategorie 1 nebo 2 podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, 
  
e) sláma, 
  
f) chlévská mrva a kal z čistíren odpadních vod, 
  
g) odpadní vody z lisovny palmového oleje a trsy prázdných palmových 

plodů, 
  
h) dehet z tálového oleje, 
  
i) surový glycerin, 
  
j) bagasa, 
  
k) matoliny a vinné kaly, 
  
l) ořechové skořápky, 
  
m) plevy, 
  
n) kukuřičné klasy zbavené zrn, 
  
o) podíl biomasy na odpadu a zbytcích z lesnictví a z dřevozpracujících 

odvětví, jako jsou kůra, větve, nekomerční pročistky, listí, jehličí, 

koruny stromů, piliny, hobliny, černý louh, hnědý louh, kal z vláknovin, 

lignin a tálový olej, 
  
p) jiné nepotravinářské celulózové vláknoviny*) 
  
q) jiné lignocelulózové vláknoviny**), s výjimkou pilařského dřeva a 

dýhařského dřeva, 
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Poznámka 

 

r) obnovitelná kapalná a plynná paliva nebiologického původu 

používaná v odvětví dopravy, 
  
s) uhlík zachycený a využívaný pro účely dopravy, jde-li o energii z 
obnovitelných zdrojů, nebo 
  
t) bakterie, jde-li o energii z obnovitelných zdrojů. 
  
 *) Zahrnují zbytky potravinářských a krmných plodin 

(například sláma, kukuřičné šustí, plevy a lusky), energetické traviny s 

nízkým obsahem škrobu (například jílek, proso prutnaté, ozdobnice, trsť 

rákosovitá a krycí plodiny vysévané před zasetím a po sklizení hlavních 

plodin), průmyslové zbytky (včetně zbytků potravinářských a krmných 

plodin po extrakci rostlinných olejů, cukrů, škrobů a bílkovin) a 
vláknovinu z biologického odpadu. 
  
 **) Například biomasa pocházející z lesů, energetické dřeviny 

a zbytky a odpady z lesnictví a dřevozpracujících odvětví. 
  9635     
Článek 2 odst. 41 41) „lignocelulózovou vláknovinou“ vláknovina obsahující lignin, 

celulózu a hemicelulózu, například biomasa pocházející z lesů, 

energetické dřeviny a zbytky a odpady z lesnictví a dřevozpracujících 

odvětví; 

189/2018 § 2 písm. b) Pro účely tohoto nařízení se rozumí  
b) lignocelulózovou vláknovinou vláknovina obsahující lignin, celulózu 

a hemicelulózu, 

PT  

Článek 2 odst. 42 42) „nepotravinářskou celulózovou vláknovinou“ suroviny skládající se 

především z celulózy a hemicelulózy a mající nižší obsah ligninu než 

lignocelulózové vláknoviny, včetně zbytků potravinářských a krmných 

plodin, například slámy, kukuřičného šustí, plev a lusků; energetické 

traviny s nízkým obsahem škrobu, například jílek, proso prutnaté, 

ozdobnice, trsť rákosovitá; krycí plodiny vysévané před zasetím a po 

sklizení hlavních plodin; pícniny; průmyslové zbytky včetně zbytků 

potravinářských a krmných plodin po extrakci rostlinných olejů, cukrů, 

škrobů a bílkovin; a vláknovina z biologického odpadu, přičemž pícniny 

a krycí plodiny jsou chápány jako dočasné, krátkodobě oseté pastviny 

obsahující směs travin a luštěnin s nízkým obsahem škrobu za účelem 

zajištění píce pro hospodářská zvířata a zlepšení úrodnosti půdy 

k dosažení vyšších výnosů hlavních plodin na orné půdě; 

189/2018  § 2 písm. c) c) nepotravinářskou celulózovou vláknovinou vstupní suroviny 

skládající se především z celulózy a hemicelulózy a mající nižší obsah 

ligninu než lignocelulózové vláknoviny, 

PT  

Článek 2 odst. 43 43) „zbytkem“ látka, která není konečným produktem, jenž má být 

přímo vyroben v procesu výroby; nejedná se o primární cíl výrobního 

procesu a proces nebyl záměrně upraven pro jeho výrobu; 21.12.2018 L 

328/104 Úřední věstník Evropské unie CS. 

189/2018  § 2 písm. d) d) zbytkem ze zpracování látka, která není konečným produktem, jenž 

má být přímo vyroben v procesu výroby; nejedná se o primární cíl 

výrobního procesu a proces nebyl záměrně upraven pro jeho výrobu, 

PT  

Článek 2 odst. 44 44) „zbytky ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví“ zbytky, 

které pocházejí přímo ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví 

a které nezahrnují zbytky ze souvisejících odvětví nebo zpracování; 

189/2018 § 2 písm. g) § 2 
g) zbytky ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví zbytky, které 

pocházejí přímo ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví; 

nezahrnují zbytky ze souvisejících odvětví nebo zpracování,  

PT  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Článek 2 odst. 45 45) „skutečnou hodnotou“ úspory emisí skleníkových plynů v některém 

kroku konkrétního procesu výroby biopaliva, biokapaliny nebo paliva 

z biomasy nebo v celém procesu této výroby, vypočítaná podle 

metodiky stanovené v příloze V části C nebo v příloze VI části B; 

189/2018 § 3 odst. 4 

písm. b) 
(4) Úspora emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního 

cyklu biopaliva oproti emisím skleníkových plynů vzniklých během 

úplného životního cyklu referenční fosilní pohonné hmoty se stanoví 
 
a) použitím standardních hodnot úspor emisí skleníkových plynů pro 

biopaliva uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení, 
 
b) výpočtem ze skutečných hodnot emisí skleníkových plynů při 

používání biopaliv zjištěných způsobem uvedeným v části B přílohy č. 1 

k tomuto nařízení, nebo 
 
c) výpočtem podle vzorců uvedených v bodech 1 a 3 části B přílohy č. 1 

k tomuto nařízení za použití některých dílčích standardních hodnot emisí 

skleníkových plynů pro biopaliva uvedených v části C přílohy č. 1 k 

tomuto nařízení. 

PT  

Článek 2 odst. 46 46) „typizovanou hodnotou“ odhad emisí skleníkových plynů a úspor 

emisí skleníkových plynů u konkrétního způsobu výroby biopaliva, 

biokapaliny nebo paliva z biomasy, jenž je reprezentativní pro spotřebu 

v Unii; 

189/2018 § 3 odst. 4 

písm. b) 
(4) Úspora emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního 

cyklu biopaliva oproti emisím skleníkových plynů vzniklých během 

úplného životního cyklu referenční fosilní pohonné hmoty se stanoví 
 
a) použitím standardních hodnot úspor emisí skleníkových plynů pro 

biopaliva uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení, 
 
b) výpočtem ze skutečných hodnot emisí skleníkových plynů při 

používání biopaliv zjištěných způsobem uvedeným v části B přílohy č. 1 

k tomuto nařízení, nebo 
 
c) výpočtem podle vzorců uvedených v bodech 1 a 3 části B přílohy č. 1 

k tomuto nařízení za použití některých dílčích standardních hodnot emisí 

skleníkových plynů pro biopaliva uvedených v části C přílohy č. 1 k 

tomuto nařízení. 

PT  

Článek 2 odst. 47 47) „standardizovanou hodnotou“ hodnota odvozená z typizované 

hodnoty použitím předem určených faktorů, která může být za okolností 

určených v této směrnici použita namísto skutečné hodnoty. 

189/2018 § 3 odst. 4 

písm. b) 
(4) Úspora emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního 

cyklu biopaliva oproti emisím skleníkových plynů vzniklých během 

úplného životního cyklu referenční fosilní pohonné hmoty se stanoví 
 
a) použitím standardních hodnot úspor emisí skleníkových plynů pro 

biopaliva uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení, 
 
b) výpočtem ze skutečných hodnot emisí skleníkových plynů při 

používání biopaliv zjištěných způsobem uvedeným v části B přílohy č. 1 

k tomuto nařízení, nebo 
 
c) výpočtem podle vzorců uvedených v bodech 1 a 3 části B přílohy č. 1 

k tomuto nařízení za použití některých dílčích standardních hodnot emisí 

PT  
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Poznámka 

 

skleníkových plynů pro biopaliva uvedených v části C přílohy č. 1 k 

tomuto nařízení. 
Článek 3 odst. 1 Závazný celkový cíl Unie pro rok 2030 

 
1. Členské státy společně zajistí, aby podíl energie z obnovitelných 

zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie Unie dosáhl v roce 2030 

nejméně 32 %. Komise tento cíl posoudí s cílem předložit do roku 2023 

legislativní návrh na jeho zvýšení, pokud budou náklady na výrobu 

energie z obnovitelných zdrojů dále významně sníženy, bude-li třeba 

splnit mezinárodní závazky Unie ohledně dekarbonizace nebo bude-li 
toto zvýšení odůvodněno významným snížením spotřeby energie v Unii. 

458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015  

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi,  

DT  

  9678     
Článek 3 odst. 2 2. Členské státy stanoví své příspěvky ke společnému splnění závazného 

celkového cíle Unie stanoveného v odstavci 1 tohoto článku v rámci 

svých integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu 

v souladu s články 3 až 5 a 9 až 14 nařízení (EU) 2018/1999. Při 

vypracovávání návrhů integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti 

energetiky a klimatu mohou členské státy zvážit použití vzorce 

uvedeného v příloze II zmíněného nařízení. 
Pokud Komise na základě posouzení návrhů integrovaných 

vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu předložených podle 

článku 9 nařízení (EU) 2018/1999 dojde k závěru, že příspěvky 

členských států nestačí ke společnému splnění závazného celkového cíle 

Unie, použijí postup podle článků 9 a 31 uvedeného nařízení. 

458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi,  

DT  

  9678     
Článek 3 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby jejich vnitrostátní politiky, které zahrnují 

povinnosti vyplývající z článků 25 až 28 této směrnice, a režimy 

podpory byly koncipovány s řádným přihlédnutím k hierarchii způsobů 

nakládání s odpady stanovené v článku 4 směrnice 2008/98/ES, aby se 

zamezilo nežádoucím narušujícím účinkům na trzích se surovinami. 

Členské státy neposkytnou podporu energii z obnovitelných zdrojů 

vyrobené při spalování odpadu, jestliže nebyly dodrženy povinnosti 

v oblasti tříděného sběru stanovené v uvedené směrnici. 

458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi,  

DT  

  9678     
Článek 3 odst. 4 4. Od 1. ledna 2021 nesmí být podíl energie z obnovitelných zdrojů na 

hrubé konečné spotřebě energie v jednotlivých členských státech nižší 

než základní podíl uvedený ve třetím sloupci tabulky v příloze I části A 

této směrnice. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění 

souladu s tímto základním podílem. Nezachová-li některý členský stát 

svůj základní podíl měřený v průběhu kteréhokoli jednoročního období, 

použijí se čl. 32 odst. 4 první a druhý pododstavec nařízení (EU) 

2018/1999. 

458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi,  

DT  

  9678     
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Článek 3 odst. 5 5. Komise podporuje vysoké ambice členských států prostřednictvím 

podpůrného rámce zahrnujícího intenzivní využití finančních prostředků 

Unie, včetně dodatečných prostředků k usnadnění řádného přechodu 

uhlíkově náročných regionů na vyšší podíl energie z obnovitelných 

zdrojů, zejména finančních nástrojů, obzvláště pro tyto účely:  
a) snížení kapitálových nákladů projektů v oblasti energie z 

obnovitelných zdrojů;  
b) příprava projektů a programů pro začlenění obnovitelných zdrojů do 

energetické soustavy, zvýšení její spolehlivosti, udržení stability sítě a 

řízení přetížení sítě;  
c) rozvoj infrastruktury přenosové a distribuční soustavy, inteligentních 

sítí, skladovacích zařízení a propojení s cílem dosáhnout do roku 2030 

cíle 15 % propojení elektrizačních soustav v zájmu zvýšení technicky a 

ekonomicky dostupné úrovně energie z obnovitelných zdrojů v 

elektrizační soustavě; 
d) zvýšení regionální spolupráce mezi členskými státy a mezi členskými 

státy a třetími zeměmi prostřednictvím společných projektů, společných 
režimů podpory a zpřístupnění režimů podpory elektřiny 

z obnovitelných zdrojů výrobcům, kteří se nacházejí v jiných členských 

státech. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy  Evropské komise, 
 

NT  

Článek 3 odst. 6 6. Komise zřídí podpůrnou platformu na podporu členských států, které 

využívají mechanismy spolupráce, aby přispěly k závaznému celkovému 

cíli Unie stanovenému v odstavci 1. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  

Článek 4 odst. 1 Režimy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů 
 
1. V zájmu dosažení či překonání cíle Unie stanoveného v čl. 3 odst. 1 a 

příslušných příspěvků členských států k tomuto cíli stanovených na 

vnitrostátní úrovni pro zavádění energie z obnovitelných zdrojů mohou 

členské státy uplatňovat režimy podpory. 

165/2012 § 8 odst. 1 Formy podpory elektřiny 
(1) Podpora elektřiny se uskutečňuje formou zelených bonusů na 
elektřinu nebo výkupních cen.  

PT  

Článek 4 odst. 2 2. Režimy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů poskytují pobídky 

k začleňování elektřiny z obnovitelných zdrojů do trhu s elektřinou 

způsobem, jenž je založen na trhu a reaguje na něj, přičemž se zamezí 

zbytečnému narušení trhů s elektřinou a rovněž se zohlední možné 

náklady na integraci systému a stabilita sítě. 

165/2012 
ve znění 
131/2015 

§ 8 Formy podpory elektřiny 
(1) Podpora elektřiny se uskutečňuje formou zelených bonusů na 

elektřinu nebo výkupních cen. 
(2) Právo zvolit podporu elektřiny formou výkupních cen má pouze 

výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii vody, a to 

ve výrobně elektřiny o instalovaném výkonu do 10 MW včetně a ostatní 

výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výrobně elektřiny o 

instalovaném výkonu do 100 kW včetně. V ostatních případech, včetně 

elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem do 

100 kW společně z obnovitelných zdrojů a neobnovitelných zdrojů, má 

výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů právo pouze na podporu 

elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu. Výrobce elektřiny z 

obnovitelných zdrojů má právo, pokud je to v souladu s výše uvedeným, 

DT  
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odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

změnit formu podpory elektřiny podle odstavce 1 pouze k 1. lednu pro 

daný kalendářní rok. 
(3) Výrobce je povinen zaregistrovat prostřednictvím vykupujícího nebo 

povinně vykupujícího anebo přímo v systému operátora trhu zvolenou 

formu podpory elektřiny a její změnu. 
(4) Podporu elektřiny formou výkupních cen nelze v rámci jedné 

výrobny elektřiny kombinovat s podporou elektřiny formou zelených 

bonusů na elektřinu. Podporu elektřiny formou výkupních cen nelze 

zvolit pro výrobny elektřiny, které jsou připojeny k elektrizační soustavě 

prostřednictvím jiné výrobny elektřiny nebo pokud je připojeno 

prostřednictvím jednoho odběrného místa více výroben elektřiny. 
(5) Termíny a postup pro výběr formy podpory elektřiny a její změny a 

postup při registraci v systému operátora trhu stanoví prováděcí právní 

předpis. 
(6) V případě elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, z druhotných 

zdrojů nebo z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je 

možný souběh podpory elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu. 
       
Článek 4 odst. 3 3. Režimy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou koncipovány 

tak, aby maximalizovaly začlenění elektřiny z obnovitelných zdrojů do 

trhu s elektřinou a zajistily, aby výrobci energie z obnovitelných zdrojů 

reagovali na tržní cenové signály a maximalizovali své tržní příjmy. 
Za tímto účelem se podpora v rámci režimů přímé podpory cen 

poskytuje ve formě tržní prémie, která může být mimo jiné klouzavá 

nebo pevná. 
Členské státy mohou z tohoto odstavce vyjmout malá zařízení a 

demonstrační projekty, aniž je dotčeno použitelné právo Unie v oblasti 

vnitřního trhu s elektřinou. 

165/2012 
ve znění 
131/2015 

§ 8 Formy podpory elektřiny 
(1) Podpora elektřiny se uskutečňuje formou zelených bonusů na 

elektřinu nebo výkupních cen. 
(2) Právo zvolit podporu elektřiny formou výkupních cen má pouze 

výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii vody, a to 

ve výrobně elektřiny o instalovaném výkonu do 10 MW včetně a ostatní 

výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výrobně elektřiny o 

instalovaném výkonu do 100 kW včetně. V ostatních případech, včetně 

elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem do 

100 kW společně z obnovitelných zdrojů a neobnovitelných zdrojů, má 

výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů právo pouze na podporu 

elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu. Výrobce elektřiny z 

obnovitelných zdrojů má právo, pokud je to v souladu s výše uvedeným, 

změnit formu podpory elektřiny podle odstavce 1 pouze k 1. lednu pro 

daný kalendářní rok. 
(3) Výrobce je povinen zaregistrovat prostřednictvím vykupujícího nebo 

povinně vykupujícího anebo přímo v systému operátora trhu zvolenou 

formu podpory elektřiny a její změnu. 
(4) Podporu elektřiny formou výkupních cen nelze v rámci jedné 

výrobny elektřiny kombinovat s podporou elektřiny formou zelených 

bonusů na elektřinu. Podporu elektřiny formou výkupních cen nelze 

zvolit pro výrobny elektřiny, které jsou připojeny k elektrizační soustavě 

prostřednictvím jiné výrobny elektřiny nebo pokud je připojeno 

prostřednictvím jednoho odběrného místa více výroben elektřiny. 

DT  
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(5) Termíny a postup pro výběr formy podpory elektřiny a její změny a 

postup při registraci v systému operátora trhu stanoví prováděcí právní 

předpis. 
(6) V případě elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, z druhotných 

zdrojů nebo z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je 
možný souběh podpory elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu. 

  9678     
Článek 4 odst. 4 4. Členské státy zajistí, aby podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů 

byla poskytována otevřeně, transparentně, konkurenčně, 

nediskriminačně a nákladově efektivně. 
Členské státy mohou z výběrových řízení vyjmout malá zařízení a 

demonstrační projekty. 
Členské státy mohou rovněž zvážit zřízení mechanismů k zajištění 

regionální diverzifikace při zavádění elektřiny z obnovitelných zdrojů, a 

zejména zajištění nákladově efektivní integrace systému. 

165/2012 
ve znění 
131/2015 

§ 8 Formy podpory elektřiny 
(1) Podpora elektřiny se uskutečňuje formou zelených bonusů na 

elektřinu nebo výkupních cen. 
(2) Právo zvolit podporu elektřiny formou výkupních cen má pouze 

výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii vody, a to 

ve výrobně elektřiny o instalovaném výkonu do 10 MW včetně a ostatní 

výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výrobně elektřiny o 

instalovaném výkonu do 100 kW včetně. V ostatních případech, včetně 

elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem do 

100 kW společně z obnovitelných zdrojů a neobnovitelných zdrojů, má 

výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů právo pouze na podporu 

elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu. Výrobce elektřiny z 

obnovitelných zdrojů má právo, pokud je to v souladu s výše uvedeným, 

změnit formu podpory elektřiny podle odstavce 1 pouze k 1. lednu pro 

daný kalendářní rok. 
(3) Výrobce je povinen zaregistrovat prostřednictvím vykupujícího nebo 

povinně vykupujícího anebo přímo v systému operátora trhu zvolenou 

formu podpory elektřiny a její změnu. 
(4) Podporu elektřiny formou výkupních cen nelze v rámci jedné 

výrobny elektřiny kombinovat s podporou elektřiny formou zelených 

bonusů na elektřinu. Podporu elektřiny formou výkupních cen nelze 

zvolit pro výrobny elektřiny, které jsou připojeny k elektrizační soustavě 

prostřednictvím jiné výrobny elektřiny nebo pokud je připojeno 

prostřednictvím jednoho odběrného místa více výroben elektřiny. 
(5) Termíny a postup pro výběr formy podpory elektřiny a její změny a 

postup při registraci v systému operátora trhu stanoví prováděcí právní 

předpis. 
(6) V případě elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, z druhotných 

zdrojů nebo z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je 

možný souběh podpory elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu. 

DT  

  9678     
Článek 4 odst. 5 5. Členské státy mohou výběrová řízení omezit na konkrétní 

technologie, pokud by zpřístupnění režimů podpory všem výrobcům 

elektřiny z obnovitelných zdrojů vedlo k suboptimálnímu výsledku 

s ohledem na: 
a) dlouhodobý potenciál konkrétní technologie;  
b) nezbytnost docílit diverzifikace;  

9678   NT  
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c) náklady na integraci do sítě;  
d) omezení soustavy a stabilitu sítě;  
e) potřebu zamezit deformaci trhů se surovinami v případě biomasy. 

Článek 4 odst. 6 6. Pokud je podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů poskytována 

prostřednictvím výběrových řízení, členské státy s cílem dosáhnout 

vysoké míry realizace projektů:  
a) zavedou a zveřejní nediskriminační a transparentní kritéria pro 

způsobilost účastnit se výběrových řízení a stanoví jasná data a pravidla 

pro realizaci projektu;  
b) zveřejní informace o předchozích výběrových řízeních, včetně měr 

realizace projektů. 

9678   NT  

Článek 4 odst. 7 7.Za účelem zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů v 

nejvzdálenějších regionech a na malých ostrovech mohou členské státy 

upravit režimy finanční podpory pro projekty v těchto regionech s cílem 

zohlednit výrobní náklady spojené s jejich specifickými podmínkami 

spočívajícími v izolaci a vnější závislosti. 

9678   NT  

Článek 4 odst. 8 8. Do 31. prosince 2021 a poté každé tři roky informuje Komise 

Evropský parlament a Radu o účinnosti podpory elektřiny z 

obnovitelných zdrojů poskytnuté prostřednictvím výběrových řízení 

v Unii a analyzuje zejména způsobilost výběrových řízení: 
a) dosahovat snížení nákladů;  
b) dosahovat technologického zlepšení;  
c) dosahovat vysoké míry realizace;  
d) zajistit účast malých aktérů a případně místních orgánů za 

nediskriminačních podmínek;  
e) omezovat dopady na životní prostředí;  
f) zajistit lokální akceptovatelnost;  
g) zaručit bezpečnost dodávek a integraci sítě.  

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  

Článek 4 odst. 9 9. Tento článek se použije, aniž jsou dotčeny články 107 a 108 Smlouvy 

o fungování EU. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice 

 
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 
 

NT  

Článek 5 odst. 1 Zpřístupnění režimů podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů 
 
1. Členské státy mají v souladu s články 7 až 13 této směrnice právo 

rozhodnout o rozsahu, v jakém podpoří elektřinu z obnovitelných zdrojů 

vyrobenou v jiném členském státě. Členské státy nicméně mohou účast 

na režimech podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů umožnit 

výrobcům, kteří se nacházejí v jiných členských státech, za podmínek 

stanovených v tomto článku. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
 
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 
 

NT  
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Při zpřístupňování režimů podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů 

mohou členské státy stanovit, aby podpora pro orientační podíl nově 

podporované kapacity nebo rozpočtu, který je na ni vyčleněn, byla 

v každém roce přístupná výrobcům, kteří se nacházejí v jiných 

členských státech. 
Tyto orientační podíly mohou každoročně dosáhnout alespoň 5 % 

v letech 2023 až 2026 a alespoň 10 % v letech 2027 až 2030 nebo 

úrovně propojení elektrizační soustavy dotčeného členského státu v 

kterémkoli daném roce, je-li nižší. 
Za účelem získání dalších zkušeností s prováděním mohou členské státy 

uspořádat jeden nebo více pilotních režimů, v jejichž rámci se podpora 

zpřístupní výrobcům, kteří se nacházejí v jiných členských státech. 
Článek 5 odst. 2 2. Členské státy mohou vyžadovat důkaz fyzického dovozu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů. Za tímto účelem mohou členské státy účast na 

svých režimech podpory omezit na výrobce, kteří se nacházejí v 

členských státech, s nimiž díky propojovacímu vedení existuje přímé 

propojení. Členské státy však nemění ani jiným způsobem neovlivňují 

mezioblastní programy a přidělené kapacity kvůli výrobcům 

zúčastněným na přeshraničních režimech podpory. Přeshraniční přenos 

elektřiny se určuje výhradně na základě výsledku přidělování kapacity 

podle práva Unie v oblasti vnitřního trhu s elektřinou. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
 
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 
charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 
 

NT  

Článek 5 odst. 3 3. Pokud se členský stát rozhodne zpřístupnit režimy podpory 
výrobcům, kteří se nacházejí v jiných členských státech, dohodnou se 

příslušné členské státy na zásadách této účasti. Tyto dohody obsahují 

přinejmenším zásady přidělování elektřiny z obnovitelných zdrojů, která 

je předmětem přeshraniční podpory. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
 
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 
 

NT  

Článek 5 odst. 4 4. Komise je příslušným členským státům na jejich žádost během 

vyjednávacího procesu a zavádění ujednání o spolupráci nápomocna 

s tím, že poskytuje informace a analýzy včetně kvantitativních i 

kvalitativních údajů o přímých a nepřímých nákladech a o přínosech 

spolupráce, jakož i poradenství a odborné znalosti. Komise může 

podporovat nebo usnadňovat výměnu osvědčených postupů a může 

vytvářet vzory dohod o spolupráci s cílem vyjednávací proces usnadnit. 
Komise do roku 2025 posoudí náklady a přínosy zavádění elektřiny 

z obnovitelných zdrojů v Unii podle tohoto článku. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
 
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 
. 

NT  

Článek 5 odst. 5 5. Komise do roku 2023 provede hodnocení provádění tohoto článku. 

Toto hodnocení posoudí potřebu zavést pro členské státy povinnost 

částečně zpřístupnit své režimy podpory elektřiny z obnovitelných 

zdrojů výrobcům, kteří se nacházejí v jiných členských státech, s cílem 

zajistit do roku 2025 zpřístupnění v rozsahu 5 % a do roku 2030 

zpřístupnění v rozsahu 10 %. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Článek 6 odst. 1 Stabilita finanční podpory 
 
1. Aniž jsou dotčeny úpravy nezbytné pro soulad s články 107 a 108 

Smlouvy o fungování EU, zajistí členské státy, aby úroveň podpory 

poskytnuté projektům energie z obnovitelných zdrojů ani s tím spojené 

podmínky nebyly revidovány způsobem, jenž by měl negativní dopad na 

práva udělená v rámci uvedené podpory a podrýval ekonomickou 

životaschopnost již podpořených projektů. 

165/2012 § 1 odst.3 (3) Ustanovení tohoto zákona upravující postup pro stanovení výše a 

rozsahu podpory se nepoužijí, pokud by podpora stanovená na jejich 

základě byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory 

stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise 

vydanými na jeho základě. 

PT  

Článek 6 odst. 2 2. Členské státy mohou upravit úroveň podpory v souladu s objektivními 

kritérii, jsou-li taková kritéria stanovena v původní koncepci režimu 

podpory. 

165/2012 § 1 odst.3 (3) Ustanovení tohoto zákona upravující postup pro stanovení výše a 

rozsahu podpory se nepoužijí, pokud by podpora stanovená na jejich 

základě byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory 

stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise 

vydanými na jeho základě. 

PT  

Článek 6 odst. 3 3.Členské státy zveřejní referenční dlouhodobý harmonogram s 

předpokládaným přidělením podpory, který pokrývá nejméně pět 

následujících let, nebo tři roky v případě omezení vyplývajících z 

rozpočtového plánování, včetně orientačního časového plánu, případně 

četnosti výběrových řízení, očekávané kapacity a rozpočtu nebo 

maximální podpory, která má být podle předpokladů přidělena na 

jednotku, a ve vhodných případech i předpokládaných způsobilých 

technologií. Tento harmonogram se aktualizuje jednou ročně, nebo 

kdykoli je třeba zohlednit nejnovější vývoj na trhu či předpokládané 

přidělení podpory. 

458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. s) s) zveřejňuje informace týkající se jednotlivých forem podpory elektřiny 

z podporovaných zdrojů a podpory tepla z obnovitelných zdrojů, 
DT  

  9678     
Článek 6 odst. 4 4. Členské státy alespoň jednou za pět let posoudí účinnost svých režimů 

podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů a jejich hlavní distributivní 

účinky na jednotlivé skupiny spotřebitelů a na investice. Toto posouzení 

zohlední dopad případných změn těchto režimů podpory. Výsledky 

tohoto posouzení se zohlední v orientačním dlouhodobém plánování, 

kterým se řídí rozhodnutí o podpoře a koncepce nové podpory. Členské 

státy začlení toto posouzení do aktualizací integrovaných vnitrostátních 

plánů v oblasti energetiky a klimatu a zpráv o pokroku a v souladu 

s nařízením (EU) 2018/1999. 

9678   NT  

Článek 7 odst. 1 
 

Výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů 
 
1. Hrubá konečná spotřeba energie z obnovitelných zdrojů se 

v jednotlivých členských státech vypočte jako součet:  
a) hrubé konečné spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů;  
b) hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů v odvětví 

vytápění a chlazení a  
c) konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy.  
S ohledem na první pododstavec písm. a), b) nebo c) se plyn, elektřina a 

vodík z obnovitelných zdrojů při výpočtu podílu hrubé konečné spotřeby 

energie z obnovitelných zdrojů zohlední pouze jednou. 

458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015  

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi,  

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

S výhradou čl. 29 odst. 1 druhého pododstavce se nezohlední biopaliva, 

biokapaliny ani paliva z biomasy, které nesplňují kritéria udržitelnosti a 

úspor emisí skleníkových plynů stanovená v čl. 29 odst. 2 až 7 a 10. 
Článek 7 odst. 2 2. Pro účely odst. 1 prvního pododstavce písm. a) se hrubá konečná 

spotřeba elektřiny z obnovitelných zdrojů vypočte jako množství 

elektřiny vyrobené v členském státě z obnovitelných zdrojů, včetně 

výroby elektřiny samospotřebiteli elektřiny z obnovitelných zdrojů a 

společenstvími pro obnovitelné zdroje a s vyloučením výroby elektřiny 

v přečerpávacích elektrárnách z přečerpané vody. 
V hybridních zařízeních využívajících obnovitelné a neobnovitelné 

zdroje se zohlední pouze část elektřiny vyrobená z obnovitelných zdrojů. 

Pro účely tohoto výpočtu se přínos každého zdroje energie vypočte na 

základě jeho energetického obsahu. 
Elektřina vyrobená z vodní a větrné energie se zohlední v souladu 

s normalizačními pravidly uvedenými v příloze II. 

458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015   

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi,  

PT  

Článek 7 odst. 3  3. Pro účely odst. 1 prvního pododstavce písm. b) se hrubá konečná 

spotřeba energie z obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení 

vypočte jako součet množství energie pro dálkové vytápění a chlazení 

vyrobené ve členském státě z obnovitelných zdrojů a spotřeby další 

energie z obnovitelných zdrojů v průmyslu, domácnostech, službách, 

zemědělství, lesnictví a rybolovu pro účely vytápění, chlazení a 

zpracování. 
V hybridních zařízeních využívajících obnovitelné a neobnovitelné 

zdroje se zohlední pouze část energie pro vytápění a chlazení vyrobená 

z obnovitelných zdrojů. Pro účely tohoto výpočtu se podíl každého 

zdroje energie vypočte na základě jeho energetického obsahu. 
Pro účely odst. 1 prvního pododstavce písm. b) se zohlední energie 

okolního prostředí a geotermální energie využitá pro vytápění a chlazení 

prostřednictvím tepelných čerpadel a soustav dálkového chlazení, pokud 

konečný výkon významně převyšuje primární příkon potřebný k pohonu 

tepelných čerpadel. Množství tepla nebo chladu, které má být 

považováno za energii z obnovitelných zdrojů pro účely této směrnice, 

se vypočítá v souladu s metodikou stanovenou v příloze VII a zohlední 

se při tom využití energie ve všech odvětvích konečné spotřeby.  
Tepelná energie vyrobená energeticky pasivními systémy, v nichž se 

nižší spotřeby energie dosahuje pasivně prostřednictvím konstrukce 
budov nebo teplem vyrobeným z energie z neobnovitelných zdrojů, se 

pro účely odst. 1 prvního pododstavce písm. b) nezohledňuje.  
Do 31. prosince 2021 přijme Komise akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 35, jimiž doplní tuto směrnici stanovením, 

metodiky pro výpočet množství energie z obnovitelných zdrojů využité 

pro chlazení a dálkové chlazení a změní přílohu VII.  
Tato metodika zahrne minimální sezónní výkonnostní faktory pro 

tepelná čerpadla fungující v opačném režimu. 

458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015  

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi,  

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Článek 7 odst. 4 4. Pro účely odst. 1 prvního pododstavce písm. c) se použijí tyto 

požadavky:  
a) Konečná spotřeba energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy 

se vypočítá jako součet veškerých biopaliv, paliv z biomasy a kapalných 

a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu 

používaných a spotřebovaných v odvětví dopravy. Kapalná a plynná 

paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu používaná 

v odvětví dopravy, vyrobená z elektřiny z obnovitelných zdrojů, se však 

považují za součást výpočtu podle odst. 1 prvního pododstavce písm. a) 

pouze při výpočtu množství elektřiny vyrobené v členském státě 

z obnovitelných zdrojů.  
b) Pro účely výpočtu konečné spotřeby energie v odvětví dopravy se 

použijí hodnoty týkající se energetického obsahu paliv používaných 

v odvětví dopravy uvedené v příloze III. Pro účely stanovení 

energetického obsahu paliv používaných v odvětví dopravy 

neuvedených v příloze III členské státy použijí k určení výhřevnosti 

paliv příslušné normy Evropské organizace pro normalizaci (ESO). 

Nebyla-li pro tento účel přijata norma ESO, použijí se příslušné normy 

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). 

458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015   

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi,  

PT  

Článek 7 odst. 5 5. Podíl energie z obnovitelných zdrojů se vypočte jako procentně 

vyjádřený podíl hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů 

a hrubé konečné spotřeby energie ze všech zdrojů.  
Součet uvedený v odst. 1 prvním pododstavci tohoto článku se pro účely 

prvního pododstavce tohoto odstavce upraví v souladu s články 8, 10, 12 
a 13.  
Při výpočtu hrubé konečné spotřeby energie členského státu za účelem 

posouzení toho, jak dodržuje cíle a orientační plán stanovené v této 

směrnici, se má za to, že množství energie spotřebované v letecké 

dopravě dosahuje podílu nejvýše 6,18 % na hrubé konečné spotřebě 

energie tohoto členského státu. V případě Kypru a Malty se má za to, že 

množství energie spotřebované v letecké dopravě dosahuje podílu 

nejvýše 4,12 % na hrubé konečné spotřebě energie těchto členských 

států. 

458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015   

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi,  

PT  

Článek 7 odst. 6 6. Při výpočtu podílu energie z obnovitelných zdrojů se použijí metodika 

a definice stanovené v nařízení (ES) č. 1099/2008.  
Členské státy zajistí konzistentnost statistických informací použitých při 

výpočtu těchto podílů jednotlivých odvětví a celkových podílů a 

statistických informací oznámených Komisi podle uvedeného nařízení. 

458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015   

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 
informací a předkládá je Komisi,  

PT  

Článek 8 odst. 1 Platforma Unie pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a 

statistické převody mezi členskými státy 
 
1. Členské státy se mohou dohodnout na statistickém převodu určitého 

množství energie z obnovitelných zdrojů z jednoho členského státu do 

jiného členského státu. Převáděné množství se:  

458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 

energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavel Jirásek 23. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

a) odečte od množství energie z obnovitelných zdrojů, které je 

zohledněno při výpočtu podílu energie z obnovitelných zdrojů 

převádějícího členského státu pro účely této směrnice, a  
b) přičte k množství energie z obnovitelných zdrojů, které je zohledněno 

při výpočtu podílu energie z obnovitelných zdrojů přijímajícího 

členského státu pro účely této směrnice. 
Článek 8 odst. 2 2. V zájmu snazšího dosažení cíle Unie uvedeného v čl. 3 odst. 1 této 

směrnice a příspěvku každého členského státu k tomuto cíli v souladu 
s čl. 3 odst. 2 této směrnice a v zájmu usnadnění statistických převodů 

v souladu s odstavcem 1 tohoto článku zřídí Komise Platformu Unie pro 
rozvoj obnovitelných zdrojů energie (dále jen „URDP“). Členské státy 

mohou této platformě dobrovolně předkládat roční údaje o svých 

příspěvcích k cíli Unie nebo jakýkoli soubor ukazatelů stanovený pro 

sledování pokroku v provádění nařízení (EU) 2018/1999, včetně výše 

očekávaného nesplnění nebo překročení jejich příspěvku a uvedení ceny, 

za jakou jsou ochotny akceptovat převod případné nadprodukce energie 

z obnovitelných zdrojů z jiného členského státu nebo do něho. Cena 

těchto převodů se stanoví v jednotlivých případech na základě 

mechanismu URDP pro přiřazování poptávky k nabídce. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise, 
 

NT  

Článek 8 odst. 3 3. Komise zajistí, aby URDP byla schopna přiřazovat poptávku po 

množstvích energie z obnovitelných zdrojů k nabídce těchto množství, 

jež jsou zohledňována při výpočtu podílu energie z obnovitelných zdrojů 

členských států založeném na cenách nebo jiných kritériích upřesněných 

členským státem, do něhož je energie převáděna.  
Komise je zmocněna přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 35, jimiž doplní tuto směrnici zřízením URDP a stanovením 

podmínek finalizace převodů, jak je uvedeno v odstavci 5 tohoto článku. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise, 
 

NT  

Článek 8 odst. 4 4. Ujednání uvedená v odstavci 1 a 2 mohou být v platnosti po dobu 

jednoho kalendářního roku nebo více let. Taková ujednání mezi 

členskými státy musí být oznámena Komisi nebo finalizována na URDP 

nejpozději 12 měsíců po skončení každého roku, ve kterém jsou 
v účinnosti. Informace podávané Komisi zahrnují množství a cenu 

dotčené energie. V případě převodů finalizovaných na URDP se 

zúčastněné strany a informace o konkrétním převodu zveřejní. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise, 
 

NT  

Článek 8 odst. 5 5. Převody nabývají účinku poté, co všechny zúčastněné členské státy 

oznámí převod Komisi, nebo poté, co jsou splněny zúčtovací podmínky 

na ERDP. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 9 odst. 1 Společné projekty členských států 
 
1. Dva nebo více členských států mohou spolupracovat na jakémkoli 

typu společných projektů v souvislosti s výrobou elektřiny a energie pro 

vytápění nebo chlazení z obnovitelných zdrojů. Do této spolupráce 

mohou být zapojeni i soukromé subjekty. 

458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 

energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavel Jirásek 23. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Článek 9 odst. 2 2. Členské státy oznámí Komisi podíl nebo množství elektřiny nebo 

energie pro vytápění nebo chlazení z obnovitelných zdrojů vyrobené 

jakýmkoli zařízením v rámci společného projektu na jejich území, které 

bylo uvedeno do provozu po 25. červnu 2009, nebo prostřednictvím 

zvýšené kapacity zařízení, které bylo renovováno po uvedeném dni, jenž 

má být považován za započitatelný do podílu energie z obnovitelných 

zdrojů jiného členského státu pro účely této směrnice. 

458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. 

q) 

Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé  
konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících  
informací a předkládá je Komisi, 
 

PT  

  458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. s) s) zveřejňuje informace týkající se jednotlivých forem podpory elektřiny 

z podporovaných zdrojů a podpory tepla z obnovitelných zdrojů, 
  

  458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. 

u) 
u) eviduje množství elektřiny z podporovaných zdrojů, biometanu a 

decentrální výroby elektřiny a množství tepla z obnovitelných zdrojů, 
  

  458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. 

v) 
v) zveřejňuje informace o dostupnosti všech obnovitelných zdrojů pro 

dopravu a jejich výhodách z hlediska ochrany životního prostředí, 
  

  458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 

energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

  

Článek 9 odst. 3 3. V oznámení uvedeném v odstavci 2 musí být:  
a) popsáno navrhované zařízení nebo označeno renovované zařízení;  
b) uveden podíl nebo množství elektřiny nebo energie pro vytápění nebo 

chlazení vyrobené v daném zařízení, jenž má být považován za 

započítaný do podílu energie z obnovitelných zdrojů jiného členského 

státu;  
c) uveden členský stát, v jehož prospěch je oznámení učiněno, a  
d) uvedena doba, v celých kalendářních letech, během níž mají být 

elektřina nebo energie pro vytápění nebo chlazení vyrobené v daném 

zařízení z obnovitelných zdrojů považovány za započitatelné do podílu 

energie z obnovitelných zdrojů jiného členského státu. 

458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

 
r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 

energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  

Článek 9 odst. 4 4. Doba trvání společného projektu uvedeného v tomto článku může 

přesahovat rok 2030. 
458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

 
r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 

energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               ST 32018L2001.docx      str. 24 z 155   

Celex: 32018L2001 Lhůta pro implementaci 30.6.2021 Úřední věstník                     L 328/82 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Ing. Miroslav Krejčů 17. 10. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z 

obnovitelných zdrojů 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavel Jirásek 23. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Článek 9 odst. 5 5. Oznámení podle tohoto článku nesmí být změněno nebo staženo, aniž 

by bylo dosaženo dohody mezi členským státem, který oznámení učinil, 

a členským státem určeným v souladu s odst. 3 písm. c). 

458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

 
r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 

energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  

Článek 9 odst. 5 6. Na žádost dotčených členských států Komise usnadňuje zavádění 

společných projektů členských států, zejména prostřednictvím 

specializované technické podpory a podpory projektového rozvoje. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy  Evropské komise, 
 

NT  

Článek 10 odst. 1 Účinky společných projektů členských států 
 
1. Do tří měsíců od konce každého roku, který je součástí doby 

uvedené v čl. 9 odst. 3 písm. d), vydá členský stát, který učinil 

oznámení podle článku 9, oficiální oznámení, ve kterém uvede:  
a) celkové množství elektřiny nebo energie pro vytápění nebo 

chlazení vyrobené během daného roku z obnovitelných zdrojů 

zařízením, které bylo předmětem oznámení podle článku 9, a  
b) množství elektřiny nebo energie pro vytápění nebo chlazení 

vyrobené během daného roku z obnovitelných zdrojů uvedeným 

zařízením, které má být započítáno do podílu energie z 

obnovitelných zdrojů jiného členského státu v souladu s oznámením. 

458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

 
r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 

energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  

Článek 10 odst. 2 2. Oznamující členský stát předloží oficiální oznámení členskému státu, 

v jehož prospěch bylo oznámení učiněno, a Komisi. 
458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 

energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  

Článek 10 odst. 3 3. Pro účely této směrnice se množství elektřiny nebo energie pro 

vytápění nebo chlazení z obnovitelných zdrojů oznámené podle odst. 1 

písm. b):  
a) odečte z množství elektřiny nebo energie pro vytápění nebo chlazení 

z obnovitelných zdrojů, které je zohledněno při výpočtu podílu energie 

z obnovitelných zdrojů členského státu vydávajícího oficiální oznámení 

podle odstavce 1, a  
b) připočte k množství elektřiny nebo energie pro vytápění nebo 

chlazení z obnovitelných zdrojů, které je zohledněno při výpočtu podílu 

energie z obnovitelných zdrojů členského státu, jenž obdržel oficiální 

oznámení podle odstavce 2. 

458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 

energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Článek 11 odst. 1 Společné projekty členských států a třetích zemí 
 
1. Jeden nebo více členských států mohou spolupracovat s jednou nebo 

více třetími zeměmi na všech typech společných projektů v souvislosti 

s výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů. Do této spolupráce mohou 

být zapojeni i soukromé subjekty a musí se provádět v plném souladu 

s mezinárodním právem. 

458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 
energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  

Článek 11 odst. 2 2. Elektřina z obnovitelných zdrojů vyrobená ve třetí zemi se zohlední 

pro účely výpočtu podílů energie z obnovitelných zdrojů členských států 

pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:  
a) elektřina je spotřebována v Unii, což se považuje za splněné, pokud: 
 i) k přidělené propojovací kapacitě bylo všemi příslušnými 

provozovateli přenosové soustavy v zemi původu, v zemi určení a 

případně ve třetí zemi tranzitu trvale přiděleno stejné množství elektřiny 

jako započtená elektřina, 
 ii) v systému bilance bylo příslušným provozovatelem přenosové 

soustavy na straně Unie, pokud jde o propojovací vedení, trvale 

zaregistrováno stejné množství elektřiny jako započtená elektřina a  
 iii) jmenovitý výkon a výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 

v zařízení podle písmene b) se vztahují ke stejnému období;  
b) elektřina je vyrobena zařízením, které bylo uvedeno do provozu po 

25. červnu 2009, nebo prostřednictvím zvýšené kapacity zařízení, které 

bylo renovováno po uvedeném dni, v rámci společného projektu podle 

odstavce 1;  
c) množství vyrobené a vyvezené elektřiny nezískalo ve třetí zemi 

podporu z jiného režimu podpory, než je investiční pomoc poskytnutá 

danému zařízení, a  
d) elektřina byla vyrobena v souladu s mezinárodním právem ve třetí 

zemi, která je signatářem Úmluvy Rady Evropy o ochraně lidských práv 

a základních svobod či jiných mezinárodních úmluv nebo smluv 

o lidských právech. 

458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 

energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 
cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  

Článek 11 odst. 3 3. Pro účely odstavce 4 mohou členské státy požádat Komisi, aby byla 

zohledněna elektřina z obnovitelných zdrojů vyrobená a spotřebovaná ve 

třetí zemi v souvislosti s vybudováním propojovacího vedení s velmi 

dlouhou lhůtou dokončení mezi členským státem a třetí zemí, pokud 

jsou splněny tyto podmínky:  
a) stavba propojovacího vedení začne do 31. prosince 2026;  
b) propojovací vedení nemůže být uvedeno do provozu do 31. prosince 

2030;  
c) propojovací vedení může být uvedeno do provozu do 31. prosince 

2032;  
d) po svém uvedení do provozu bude propojovací vedení používáno pro 

vývoz elektřiny z obnovitelných zdrojů do Unie v souladu s odstavcem 

2;  

458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 

energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

e) žádosti se vztahují ke společnému projektu, který splňuje kritéria 

uvedená v odst. 2 písm. b) a c) a který bude používat propojovací vedení 

po jeho uvedení do provozu, jakož i k množství elektřiny 

nepřevyšujícímu množství vyvážené do Unie po uvedení propojovacího 

vedení do provozu. 
Článek 11 odst. 4 4. Podíl nebo množství elektřiny vyrobené jakýmkoli zařízením na 

území třetí země, jenž má být považován za započitatelný do podílu 

energie z obnovitelných zdrojů jednoho nebo více členských států pro 

účely této směrnice, se oznámí Komisi. Je-li dotčen více než jeden 

členský stát, rozdělení tohoto podílu nebo množství mezi členské státy 

se oznámí Komisi. Tento podíl nebo množství nesmí překročit podíl 

nebo množství skutečně vyvezené do Unie a v ní spotřebované, musí 

odpovídat podílu nebo množství uvedenému v odst. 2 písm. a) bodech i) 

a ii) tohoto článku a musí splňovat podmínky stanovené v odst. 2 písm. 

a). Oznámení podává každý členský stát, do jehož celkového cíle se má 

podíl nebo množství elektřiny započítat. 

458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 

energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  

Článek 11 odst. 5 5. V oznámení uvedeném v odstavci 4 musí být:  
a) popsáno navrhované zařízení nebo označeno renovované zařízení;  
b) uveden podíl nebo množství elektřiny vyrobený v zařízení, jenž má 

být považován za započitatelný do podílu energie z obnovitelných 

zdrojů členského státu, a také odpovídající finanční ujednání s výhradou 

požadavků týkajících se důvěrnosti;  
c) uvedena doba, v celých kalendářních letech, během níž má být 

elektřina považována za započítanou do podílu energie z obnovitelných 

zdrojů členského státu, a  
d) zahrnuto písemné potvrzení písmen b) a c) třetí zemí, na jejímž území 

má být dané zařízení uvedeno do provozu, a uvedeny podíl nebo 

množství elektřiny vyrobené v tomto zařízení, které budou využity 

přímo danou třetí zemí.  

458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 

energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  

Článek 11 odst. 6 6. Doba trvání společného projektu uvedeného v tomto článku může 

přesahovat rok 2030. 
458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 

energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  

Článek 11 odst. 7 7. Oznámení podle tohoto článku lze změnit nebo stáhnout pouze 

v případě, že bylo dosaženo dohody mezi členským státem, který 

oznámení učinil, a třetí zemí, která potvrdila společný projekt v souladu 

s odst. 5 písm. d). 

458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 

energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Článek 11 odst. 8 8. Členské státy a Unie vyzvou příslušné orgány zřízené Smlouvou o 

energetickém společenství, aby v souladu s uvedenou smlouvou přijaly 

opatření nezbytná k tomu, aby smluvní strany mohly uplatňovat 

ustanovení této směrnice o spolupráci mezi členskými státy. 

458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 

energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  

Článek 12 odst. 1 Účinky společných projektů členských států a třetích zemí 
 
1. Do 12 měsíců od konce každého roku, který je součástí doby uvedené 

v čl. 11 odst. 5 písm. c), vydá oznamující členský stát oficiální 

oznámení, ve kterém uvede:  
a) celkové množství elektřiny vyrobené během daného roku 

z obnovitelných zdrojů zařízením, které bylo předmětem oznámení 

podle článku 11;  
b) množství elektřiny vyrobené během daného roku z obnovitelných 

zdrojů uvedeným zařízením, které má být započítáno do podílu energie 

z obnovitelných zdrojů v souladu s oznámením podle článku 11, a  
c) doklad o tom, že byly splněny podmínky stanovené v čl. 11 odst. 2. 

458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 

energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  

Článek 12 odst. 2 2. Členský stát uvedený v odstavci 1 předloží oficiální oznámení 

Komisi a třetí zemi, která potvrdila projekt podle čl. 11 odst. 5 písm. 

d). 

458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 
energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  

Článek 12 odst. 3 3. Pro účely výpočtu podílů energie z obnovitelných zdrojů podle této 

směrnice se množství elektřiny z obnovitelných zdrojů oznámené podle 

odst. 1 písm. b) připočte k množství energie z obnovitelných zdrojů, 

které se zohledňuje při výpočtu podílů energie z obnovitelných zdrojů 

členského státu vydávajícího oficiální oznámení. 

458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 

energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  

Článek 13 odst. 1 Společné režimy podpory 
 
1. Aniž jsou dotčeny povinnosti členských států podle článku 5, mohou 

se dva nebo více členských států rozhodnout, že dobrovolně spojí nebo 

budou částečně koordinovat své vnitrostátní režimy podpory. V těchto 

případech se může určité množství energie z obnovitelných zdrojů 

vyrobené na území jednoho zúčastněného členského státu započítat do 

podílu energie z obnovitelných zdrojů jiného zúčastněného členského 

státu za podmínky, že dotčené členské státy:  

458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 

energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

a) provedou statistický převod konkrétních množství energie 
z obnovitelných zdrojů z jednoho členského státu na jiný členský stát 

podle článku 8, nebo  
b)stanoví distribuční pravidlo dohodnuté zúčastněnými členskými státy, 

podle něhož se množství energie z obnovitelných zdrojů rozdělí mezi 

zúčastněné členské státy.  
Distribuční pravidlo uvedené v prvním pododstavci písm. b) musí být 

oznámeno Komisi nejpozději tři měsíce po konci prvního roku, ve 

kterém nabylo účinku. 
Článek 13 odst. 2 2. Do tří měsíců od konce každého roku každý členský stát, který učinil 

oznámení podle odst. 1 druhého pododstavce, vydá oficiální oznámení 

uvádějící celkové množství elektřiny nebo energie pro vytápění nebo 

chlazení z obnovitelných zdrojů, které bylo vyrobeno během daného 

roku a na které se vztahuje distribuční pravidlo. 

458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 

energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  

Článek 13 odst. 3 3. Pro účely výpočtu podílů energie z obnovitelných zdrojů podle této 

směrnice se množství elektřiny nebo energie pro vytápění nebo chlazení 

z obnovitelných zdrojů oznámené v souladu s odstavcem 2 přerozdělí 

mezi dotčené členské státy podle oznámeného distribučního pravidla. 

458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 

energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  

Článek 13 odst. 4 4. Komise šíří pokyny a osvědčené postupy a na žádost dotčených 

členských států usnadňuje zavádění společných režimů podpory mezi 

členskými státy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  

Článek 14 Zvýšení kapacity 
 
Pro účely čl. 9 odst. 2 a čl. 11 odst. 2 písm. b) se s jednotkami energie 

z obnovitelných zdrojů, které lze přičíst zvýšení kapacity zařízení, 

nakládá, jako by byly vyrobeny v samostatném zařízení, jež bylo 

uvedeno do provozu v okamžiku, kdy došlo ke zvýšení kapacity. 

458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. r) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných 

mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných 

zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím 

energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených 

cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

PT  

Článek 15 odst. 1 Správní postupy, nařízení a kodexy 
 
1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní pravidla týkající se postupů 

schvalování, vydávání osvědčení a povolení, která se uplatňují na 

zařízení a související přenosové a distribuční sítě na výrobu a přenos 

elektřiny, tepla nebo chladu z obnovitelných zdrojů, a na proces 

přeměny biomasy na biopaliva, biokapaliny, paliva z biomasy nebo jiné 

energetické výrobky a na kapalná a plynná paliva z obnovitelných 

zdrojů nebiologického původu používaná v odvětví dopravy, byla 

 
9934 

  NT  
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přiměřená a nezbytná a aby přispěla k provádění zásady „energetická 

účinnost v první řadě“. 
Členské státy zejména učiní příslušné kroky zajišťující, aby:  
a) správní postupy probíhaly rychle a byly vyřizovány na příslušné 

správní úrovni, a aby byly stanoveny předvídatelné časové rámce 

pro postupy uvedené v prvním pododstavci;  
b) pravidla schvalování, vydávání osvědčení a povolení byla 

objektivní, transparentní a přiměřená, nediskriminovala mezi 

žadateli a plně zohledňovala zvláštní rysy jednotlivých technologií 

pro energii z obnovitelných zdrojů;  
c) správní poplatky, které platí spotřebitelé, projektanti, architekti, 

stavitelé a osoby zajišťující instalaci a dodávky vybavení a systémů, 

byly transparentní a odpovídaly nákladům a  
d) pro decentralizovaná zařízení a pro výrobu a skladování energie 

z obnovitelných zdrojů byly zavedeny zjednodušené schvalovací 

postupy představující menší zátěž, včetně postupu na základě 

prostého oznámení. 
  9593     
  9857     
Článek 15 odst. 2 2. Členské státy jasně vymezí všechny technické specifikace, které musí 

splňovat vybavení a systémy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, 

aby mohly využít režimy podpory. Pokud existují evropské normy, 

včetně ekoznaček, energetických štítků a jiných technických 

referenčních systémů stanovených evropskými orgány pro normalizaci, 

vyjádří se tyto technické specifikace odkazem na tyto normy. Tyto 

technické specifikace nesmějí předepisovat, v jakých případech se mají 

vydávat pro příslušné vybavení a systémy osvědčení, a bránit řádnému 

fungování vnitřního trhu. 

165/2012 § 4 odst. 4 (4) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje na elektřinu 

vyrobenou ve výrobnách elektřiny využívajících obnovitelné zdroje, které 

splňují minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním 

předpisem, a na elektřinu uvedenou v odstavci 5. Požadavky na minimální 

účinnost užití energie se nestanoví pro výrobny elektřiny využívající 

geotermální energii, energii slunečního záření, energii větru a vody. 
 

PT  

  165/2012 § 4 odst. 5 (5) V případě elektřiny vyrobené 
 a) spalováním obnovitelného zdroje je podpora elektřiny z obnovitelných 

zdrojů stanovena odlišně podle druhu a parametrů obnovitelného zdroje a 

způsobů jeho využití stanovených prováděcím právním předpisem, 
 b) z biomasy nebo biokapalin se podpora elektřiny z obnovitelných 

zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou v zařízení schopném 

vyrábět elektřinu v kombinované výrobě elektřiny a tepla, na které 

ministerstvo vydalo osvědčení podle § 47, 
 c) z bioplynu se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze 

na elektřinu vyrobenou v kombinované výrobě elektřiny a tepla, která 

využívá bioplyn vznikající alespoň ze 30 % z jiné biomasy, než je cíleně 

pěstovaná biomasa na orné půdě6) a na travním porostu6), a která zajistí 

efektivní využití pro alespoň 50 % primární energie biomasy, ze které je 

bioplyn vyroben; vlastní technologická spotřeba elektřiny a tepla výrobny 

elektřiny se přitom nezapočítává; způsob vykazování množství cíleně 
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pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu při výrobě bioplynu 

stanoví prováděcí právní předpis, 
 d) využitím energie slunečního záření se podpora elektřiny z 

obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobně 

elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kWp, která je umístěna 

na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí 

pevným základem evidované v katastru nemovitostí7); podporována je 

pouze elektřina vyrobená v jedné výrobně elektřiny do 30 kWp, která je 

umístěna na jedné střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy 

spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí7), 
 e) energetickým využitím komunálního odpadu se podpora elektřiny z 

obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z biologicky 

rozložitelné části komunálního odpadu; v případě nevytříděného 

komunálního odpadu stanoví podíl biologicky rozložitelné a 

nerozložitelné části na energetickém obsahu komunálního odpadu 

prováděcí právní předpis, 
 f) z biokapalin se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje 

pouze na elektřinu vyrobenou z biokapalin, které splňují kritéria 

udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem. 
Článek 15 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány na celostátní, 

regionální a místní úrovni při plánování, včetně územního plánování 

v rané fázi, projektování, výstavbě a renovaci městské infrastruktury, 

průmyslových, obchodních nebo obytných oblastí a energetické 

infrastruktury, včetně sítí pro elektřinu, dálkové vytápění a chlazení, 

zemní plyn a alternativní paliva, zahrnuly ustanovení v zájmu 

začleňování a zavádění energie z obnovitelných zdrojů, a to i pro 

samospotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů a společenství pro 

obnovitelné zdroje, a využití nevyhnutelně vznikajícího odpadního tepla 

a chladu. Členské státy zejména doporučí místním a regionálním 

správním orgánům, aby do plánování městské infrastruktury zahrnuly ve 

vhodných případech i vytápění a chlazení využívající obnovitelné zdroje 

a konzultovali s provozovateli sítě zohlednění dopadu programů 

energetické účinnosti a reakce na poptávku, jakož i zvláštních předpisů 

o samospotřebě elektřiny z obnovitelných zdrojů a společenstvích pro 

obnovitelné zdroje, na plány rozvoje infrastruktury provozovatelů. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
310/2013 
103/2015 

§ 11 odst. 1 

písm. k) 
k) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám 

územního rozvoje, 
DT  

   
9934 

    

Článek 15 odst. 4 4. Členské státy zavedou ve svých stavebních předpisech vhodná 

opatření s cílem zvýšit podíl všech druhů energie z obnovitelných zdrojů 

ve stavebnictví.  
Při zavádění těchto opatření nebo v rámci režimů podpor mohou členské 

státy případně zohlednit případná vnitrostátní opatření zaměřená na 

podstatné zvýšení samospotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

místního skladování energie a energetické účinnosti týkající se 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
310/2013 
103/2015 
225/2017 

§ 7 Snižování energetické náročnosti budov 
 
(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit 

požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího 

právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o 

společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu 

stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost 

PT  
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kombinované výroby tepla a elektřiny a energeticky pasivních budov 

nebo budov s nízkou či nulovou spotřebou energie. 
Členské státy ve svých stavebních předpisech nebo jiným způsobem 

s rovnocenným účinkem stanoví požadavek využívání minimálního 

množství energie z obnovitelných zdrojů v nových budovách a ve 

stávajících budovách, které procházejí důkladnou renovací, pokud je to 

technicky, funkčně a ekonomicky proveditelné, se zohledněním 

výsledků výpočtu nákladově optimální úrovně provedeného podle čl. 5 

odst. 2 směrnice 2010/31/EU, a pokud to nemá negativní vliv na kvalitu 

vnitřního ovzduší. Členské státy umožní, aby bylo těchto minimálních 

množství energie dosaženo mimo jiné prostřednictvím účinného 

dálkového vytápění a chlazení s využitím značného podílu energie 

z obnovitelných zdrojů a z odpadního tepla a chladu.  
Požadavky stanovené v prvním pododstavci se vztahují na ozbrojené 

síly pouze v rozsahu, v němž jejich použití není v rozporu s podstatou a 

hlavním účelem činností ozbrojených sil, a s výjimkou materiálu 

používaného výhradně pro vojenské účely. 

nebo ohlášení stavby to doložit průkazem energetické náročnosti budovy, 

který obsahuje hodnocení 
  
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově 

optimální úrovni od 1. ledna 2013, 
  
b) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem 

bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci 

(dále jen „orgán veřejné moci“) a jejíž celková energeticky vztažná plocha 

bude 
1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016, 
2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017, 
3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018, 
  
c) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie, a to v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou 

plochou větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v případě budovy s celkovou 

energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. ledna 2019 a v 
případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 

m2 od 1. ledna 2020, 
  
d) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 

místního systému dodávky energie využívajícího energii z obnovitelných 

zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla, soustavy zásobování 

tepelnou energií a tepelného čerpadla (dále jen „alternativní systém 

dodávek energie“). 
  
(2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník 

budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na 

energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a 

stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o 

společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu 

stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost 

nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků 

jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v 

případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, 

doložit průkazem energetické náročnosti budovy 
  
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově 

optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky 

budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního 

předpisu, 
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b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 

alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního 

předpisu, 
  
c) stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti 

budovy podle prováděcího právního předpisu. 
  
(3) V případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší změny 

dokončené budovy, při které se dokládají požadavky na snížení 

energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo 

technické systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení průkazu 

energetické náročnosti této budovy, jsou vlastník budovy nebo 

společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou 

náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a pro stavbu 

splnit požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky 

obálky budovy nebo měněné technické systémy podle prováděcího 

právního předpisu; to doloží kopií dokladů, které se vztahují k měněným 

stavebním prvkům obálky budovy nebo měněným technickým systémům 

a které jsou povinni uchovávat 5 let. 
  
(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou 

dále povinni 
  
a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku 

tepelné energie v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; 
vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni umožnit 

instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů, 
  
b) zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z 

obnovitelných zdrojů, která jsou financována z programů podpory ze 

státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků 

pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, v 

budově, aby tuto instalaci provedly pouze osoby podle § 10d; zajištění se 

prokazuje předložením kopie daňových dokladů týkajících se příslušné 

instalace, 
  
c) zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby 

tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody stanovených 

prováděcím právním předpisem, 
  
d) řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody 

stanovenými prováděcím právním předpisem, 
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e) u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky 

vztažnou plochou větší než 1 500 m2 zařadit do 1. ledna 2015 tyto budovy 

do Systému monitoringu spotřeby energie uveřejněného na internetových 

stránkách ministerstva, 
  
f) vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad 

nebo teplou vodu pro své vlastní konečné užití (dále jen „konečný 

zákazník“), vnitřní tepelná zařízení budov stanovenými měřidly podle 

zákona o metrologii; konečný zákazník má právo na instalaci těchto 

měřidel a zároveň je povinen umožnit jejich instalaci, údržbu a kontrolu, 
  
g) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou 

tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s 

ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé 

vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku 

tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o 

metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu 

a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé 

bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka 

budovy nebo společenství vlastníků jednotek umožnit instalaci, údržbu a 

kontrolu těchto přístrojů. 
  
(5) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 

nemusí být splněny 
  
a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, 
  
b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní 

památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové 

zóně12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění 

některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně 

změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník 

budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným 

stanoviskem orgánu státní památkové péče, 
  
c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a 

pro náboženské účely, 
  
d) u staveb pro rodinnou rekreaci13), které jsou užívány jen část roku a 

jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, 

k níž by došlo při celoročním užívání, 
  
e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a 

zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok, 
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f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník 

budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým 

auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na 

životnost budovy a její provozní účely, 
  
g) u budov zpravodajských služeb, 
  
h) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu 

využití, 
  
i) u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven 

objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně 

tajné nebo Tajné, 
  
j) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím 

organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je 

užívá. 
  
(6) Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují na 

dodávky uskutečňované 
  
a) v rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci, 
  
b) pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení limitů stanovených 

prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; 

nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem, 
  
c) pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud 

společenství vlastníků jednotek vyjádří souhlas5) s odlišnými pravidly, za 

podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním 

předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se 

prokazuje energetickým posudkem. 
  
(7) Povinnosti podle odstavce 4 písm. a) a c) se nevztahují na rodinné 

domy a stavby pro rodinnou rekreaci. 
  
(8) Prováděcí právní předpis stanoví nákladově optimální úroveň 

požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší 

změny dokončených budov, pro jiné než větší změny dokončených 

budov, pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, dále stanoví 

metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, vzor posouzení 

technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních 
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systémů dodávek energie a vzor stanovení doporučených opatření pro 

snížení energetické náročnosti budovy. 
  
(9) Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji 

regulujícími dodávku tepelné energie, rozsah a způsob vybavení každého 

bytu a nebytového prostoru přístroji registrujícími dodávku tepelné 

energie, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé 

vody a pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanoví 

prováděcí právní předpis. 
Článek 15 odst. 5 5. Členské státy zajistí, aby nové veřejné budovy a stávající veřejné 

budovy, které procházejí důkladnou renovací na celostátní, regionální 

a místní úrovni, sloužily v souvislosti s touto směrnicí jako příklad ode 

dne 1. ledna 2012. Členské státy mohou mimo jiné umožnit, aby tato 

povinnost byla splněna dodržováním předpisů pro budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie, jak to vyžaduje směrnice 2010/31/EU, nebo 

stanovením toho, že střechy budov ve veřejném vlastnictví nebo ve 

smíšeném soukromém a veřejném vlastnictví má využívat třetí osoba 

k instalaci zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
310/2013 
103/2015 
225/2017 

§ 7 Snižování energetické náročnosti budov 
 
(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit 

požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího 

právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o 

společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu 

stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost 

nebo ohlášení stavby to doložit průkazem energetické náročnosti budovy, 

který obsahuje hodnocení 
  
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově 

optimální úrovni od 1. ledna 2013, 
  
b) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem 

bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci 

(dále jen „orgán veřejné moci“) a jejíž celková energeticky vztažná plocha 

bude 
1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016, 
2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017, 
3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018, 
  
c) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie, a to v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou 

plochou větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v případě budovy s celkovou 

energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. ledna 2019 a v 

případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 

m2 od 1. ledna 2020, 
  
d) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 

místního systému dodávky energie využívajícího energii z obnovitelných 

zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla, soustavy zásobování 

tepelnou energií a tepelného čerpadla (dále jen „alternativní systém 

dodávek energie“). 
  

PT  
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(2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník 

budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na 

energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a 
stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o 

společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu 

stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost 

nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků 

jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v 

případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, 

doložit průkazem energetické náročnosti budovy 
  
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově 

optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky 

budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního 

předpisu, 
  
b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 

alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního 

předpisu, 
  
c) stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti 

budovy podle prováděcího právního předpisu. 
  
(3) V případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší změny 

dokončené budovy, při které se dokládají požadavky na snížení 

energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo 

technické systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení průkazu 

energetické náročnosti této budovy, jsou vlastník budovy nebo 
společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou 

náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a pro stavbu 

splnit požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky 

obálky budovy nebo měněné technické systémy podle prováděcího 

právního předpisu; to doloží kopií dokladů, které se vztahují k měněným 

stavebním prvkům obálky budovy nebo měněným technickým systémům 

a které jsou povinni uchovávat 5 let. 
  
(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou 
dále povinni 
  
a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku 

tepelné energie v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; 

vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni umožnit 

instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů, 
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b) zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z 

obnovitelných zdrojů, která jsou financována z programů podpory ze 

státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků 

pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, v 

budově, aby tuto instalaci provedly pouze osoby podle § 10d; zajištění se 

prokazuje předložením kopie daňových dokladů týkajících se příslušné 

instalace, 
  
c) zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby 

tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody stanovených 

prováděcím právním předpisem, 
  
d) řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody 

stanovenými prováděcím právním předpisem, 
  
e) u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky 

vztažnou plochou větší než 1 500 m2 zařadit do 1. ledna 2015 tyto budovy 

do Systému monitoringu spotřeby energie uveřejněného na internetových 

stránkách ministerstva, 
  
f) vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad 

nebo teplou vodu pro své vlastní konečné užití (dále jen „konečný 

zákazník“), vnitřní tepelná zařízení budov stanovenými měřidly podle 

zákona o metrologii; konečný zákazník má právo na instalaci těchto 

měřidel a zároveň je povinen umožnit jejich instalaci, údržbu a kontrolu, 
  
g) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou 

tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s 

ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé 

vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku 

tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o 

metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu 

a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé 

bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka 

budovy nebo společenství vlastníků jednotek umožnit instalaci, údržbu a 

kontrolu těchto přístrojů. 
  
(5) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 

nemusí být splněny 
  
a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, 
  
b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní 

památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové 
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zóně12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění 

některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně 

změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník 

budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným 

stanoviskem orgánu státní památkové péče, 
  
c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a 

pro náboženské účely, 
  
d) u staveb pro rodinnou rekreaci13), které jsou užívány jen část roku a 

jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, 

k níž by došlo při celoročním užívání, 
  
e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a 

zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok, 
  
f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník 

budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým 

auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na 

životnost budovy a její provozní účely, 
  
g) u budov zpravodajských služeb, 
  
h) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu 

využití, 
  
i) u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven 

objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně 

tajné nebo Tajné, 
  
j) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím 

organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je 

užívá. 
  
(6) Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují na 

dodávky uskutečňované 
  
a) v rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci, 
  
b) pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení limitů stanovených 

prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; 

nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem, 
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c) pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud 

společenství vlastníků jednotek vyjádří souhlas5) s odlišnými pravidly, za 

podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním 

předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se 

prokazuje energetickým posudkem. 
  
(7) Povinnosti podle odstavce 4 písm. a) a c) se nevztahují na rodinné 

domy a stavby pro rodinnou rekreaci. 
  
(8) Prováděcí právní předpis stanoví nákladově optimální úroveň 

požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší 

změny dokončených budov, pro jiné než větší změny dokončených 

budov, pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, dále stanoví 

metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, vzor posouzení 

technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních 

systémů dodávek energie a vzor stanovení doporučených opatření pro 

snížení energetické náročnosti budovy. 
  
(9) Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji 

regulujícími dodávku tepelné energie, rozsah a způsob vybavení každého 

bytu a nebytového prostoru přístroji registrujícími dodávku tepelné 

energie, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé 

vody a pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanoví 

prováděcí právní předpis. 
Článek 15 odst. 6 6. Členské státy s přihlédnutím k vlastním stavebním předpisům 

podporují používání systémů a vybavení pro vytápění a chlazení 

z obnovitelných zdrojů, které představují značné snížení spotřeby energie. 

Za tímto účelem využívají členské státy energetické štítky nebo 

ekoznačky nebo jiná příslušná osvědčení nebo normy vytvořené na 

vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Unie, pokud existují, a dále zajišťují 

odpovídající informovanost a poradenství o obnovitelných, vysoce 

energeticky účinných alternativách a o případných finančních nástrojích 

a pobídkách dostupných v případě výměny původních systémů vytápění 

s cílem podpořit jejich častější výměnu a častější přecházení k řešením 

založeným na energii z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí 

2010/31/EU. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
310/2013 
103/2015 
225/2017 

§ 7 Průkaz energetické náročnosti 
 
(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je 

povinen 
  
a) opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při 

výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov, 
  
b) opatřit si průkaz u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. 

července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 

m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší 

než 250 m2, 
  
c) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4 
písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro 

vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu 

Unie, 
  

PT  
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d) u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala 

povinnost opatřit si průkaz podle odstavce 1 písm. a) až c), umístit 

průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu, 
  
e) předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické 

inspekci. 
  
(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni 
  
a) opatřit si průkaz 
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy, 
2. při pronájmu budovy, 
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy, 
  
b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii 
1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před 

uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy, 
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením 

smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy, 
  
c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii 
1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu 

kupní smlouvy, 
2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu 

nájemní smlouvy, 
  
d) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti 

podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních 

materiálech při 
1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy, 
2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, 
  
e) v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy 

prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu 

nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede 

klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího 

právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a 

reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu 

neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních 

materiálech nejhorší klasifikační třídu. 
  
(3) Vlastník jednotky5) je povinen 
  
a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii 
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1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se 

koupě jednotky, 
2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv 

týkajících se nájmu jednotky, 
  
b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii 
1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy, 
2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní 

smlouvy, 
  
c) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti 

podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních 

materiálech při 
1. prodeji jednotky, 
2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky, 
  
d) v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky 

prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu 

nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede 

klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího 

právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a 

reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu 

neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních 

materiálech nejhorší klasifikační třídu. 
  
(4) Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší 

změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do 

provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v 

této budově a musí 
  
a) být zpracován pouze 
1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b), 

nebo 
2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k 

výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu 

Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního 

předpisu5a), 
  
b) být součástí dokumentace14) při prokazování dodržení technických 

požadavků na stavby15), 
  
c) pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm. a) a 
b) obsahovat energetický posudek, 
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d) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně, 
  
e) obsahovat protokol a grafické znázornění, jehož součástí je přiřazení 

klasifikačních tříd ukazatelům energetické náročnosti. 
  
(5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v 

§ 7 odst. 5 písm. a), c), d), e), g), h), i) a j) a na budovy, které jsou 

kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v 

památkové rezervaci. 
  
(6) Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v 

budově stanoví prováděcí právní předpis. 
  78/2013 

ve znění 
230/2015 

Příloha č. 4 Vzor průkazu energetické náročnosti budovy   

Článek 15 odst. 7 7. Členské státy posoudí svůj potenciál co do energie z obnovitelných 

zdrojů a co do využití odpadního tepla a chladu v odvětví vytápění a 

chlazení. Toto posouzení se uvede ve druhém komplexním posouzení 

vyžadovaném podle čl. 14 odst. 1 směrnice 2012/27/EU poprvé do 31. 

prosince 2020 a v následných aktualizacích komplexního posouzení a 

tam, kde je to vhodné, bude zahrnovat prostorovou analýzu oblastí, jež 

jsou vhodné pro zavádění těchto zdrojů s nízkým ekologickým rizikem, 

a potenciál malých projektů pro domácnosti. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 
 

Ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi členskými 

státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, např. notifikaci 

transpozičních předpisů Evropské komisi či podávání zpráv a 

informací. 
 

NT  

Článek 15 odst. 8 8. Členské státy posoudí regulační a administrativní překážky pro 

dlouhodobé smlouvy o nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

odstraní neodůvodněné překážky a usnadní přijímání těchto dohod. 

Členské státy zajistí, aby se na tyto dohody nevztahovaly nepřiměřené 

nebo diskriminační postupy nebo poplatky.  
Členské státy popíší politiky a opatření usnadňující přijímání smluv o 

nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů ve svých integrovaných 

vnitrostátních plánech v oblasti energetiky a klimatu a ve zprávách o 

pokroku podle nařízení (EU) 2018/1999. 

9593   NT  

  9857     
Článek 16 odst. 1 Organizace a trvání povolovacího řízení 

 
1. Členské státy zřídí nebo určí jedno nebo více kontaktních míst. Tato 

kontaktní místa na žádost žadatele poskytnou vedení a usnadní celé 

řízení o žádosti o správní povolení a udělení tohoto povolení. Žadatel 

nebude muset kontaktovat více než jedno kontaktní místo pro celé 

řízení. Povolovací řízení pokryje příslušná správní povolení k výstavbě, 

modernizaci a provozu zařízení na výrobu energie z obnovitelných 

zdrojů a nezbytné vybavení pro jejich připojení k síti. Povolovací řízení 

zahrnuje všechny postupy od potvrzení obdržení žádosti po předání 

výstupu řízení, jak je uvedeno v odstavci 2. 

 
9934 

  NT  
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Článek 16 odst. 2 2. Kontaktní místo žadatele transparentním způsobem provede řízením 

o žádosti o udělení správního povolení až do vydání jednoho nebo 

několika rozhodnutí příslušnými orgány na konci řízení, poskytne mu 

veškeré nezbytné informace a popřípadě zapojí další správní orgány. 

Žadatelé musí mít povoleno předložit relevantní dokumenty rovněž 

v digitální podobě. 

 
9934 

  NT  

Článek 16 odst. 3 3. Kontaktní místo zpřístupní manuál postupů pro zhotovitele projektů 

v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů a poskytne tyto 

informace rovněž na internetu, přičemž se zřetelně věnuje rovněž malým 

projektům a projektům samospotřebitelů elektřiny z obnovitelných 

zdrojů. Informace na internetu žadatele rovněž informují o kontaktním 

místě relevantním pro jeho žádost. Pokud má členský stát více než jedno 

kontaktní místo, uvede informace zveřejněná na internetu kontaktní 

místo, které je pro žádost daného žadatele relevantní. 

 
9934 

  NT  

Článek 16 odst. 4 4. Aniž je dotčen odstavec 7, nepřekročí délka povolovacího řízení 

uvedeného v odstavci 1 dva roky pro elektrárny, včetně všech 

relevantních řízení u příslušných orgánů. Je-li to řádně odůvodněno 

mimořádnými okolnostmi, může být tato dvouletá lhůta prodloužena až 

o jeden rok. 

 
9934 

  NT  

Článek 16 odst. 5 5. Aniž je dotčen odstavec 7, nepřesáhne délka povolovacího řízení pro 

zařízení s elektrickým výkonem nižším než 150 kW jeden rok. Je-li to 
řádně odůvodněno mimořádnými okolnostmi, může být tato roční lhůta 

prodloužena až o jeden rok.  
Členské státy zajistí, aby žadatelé měli přístup k jednoduchým řízením 

pro řešení sporů týkajícím se povolovacího řízení a vydávání povolení 

k výstavbě a provozování zařízení na výrobu energie z obnovitelných 

zdrojů, včetně případných mechanismů alternativního řešení sporů. 

 
9934 

  NT  

Článek 16 odst. 6 6. Členské státy usnadní modernizaci stávajících zařízení na výrobu 

energie z obnovitelných zdrojů zajištěním zjednodušeného a rychlého 

povolovacího řízení. Délka tohoto řízení nepřekročí jeden rok. Je-li to 
řádně odůvodněno mimořádnými okolnosti, jako jsou prvořadé 

bezpečnostní důvody, pokud má projekt modernizace zásadní dopad na 

síť nebo původní kapacitu, velikost nebo výkon zařízení, může být tato 

roční lhůta prodloužena až o jeden rok. 

 
9934 

  NT  

Článek 16 odst. 7 7. Lhůty stanovené v tomto článku platí, aniž jsou dotčeny povinnosti 

vyplývající z platného práva Unie v oblasti životního prostředí, 

prostředky soudní ochrany a jiná řízení před soudy a mechanismy 

alternativního řešení sporů, včetně řízení o stížnostech a mimosoudních 

prostředků nápravy, a je možné je prodloužit o dobu trvání takových 

řízení. 

 
9934 

  NT  

Článek 16 odst. 8 8. Členské státy mohou v případě projektů modernizace stanovit pro 

připojení k síti postup na základě prostého oznámení podle čl. 17 odst. 1. 

Pokud tak členské státy učiní, je modernizace povolena po podání 

oznámení příslušnému orgánu, není-li očekáván významný negativní 

 
9934 

  NT  
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environmentální nebo sociální dopad. Tento orgán rozhodne o tom, zda 

to stačí, do šesti měsíců od obdržení oznámení.  
Rozhodne-li příslušný orgán, že oznámení stačí, udělí povolení 

automaticky. Rozhodne-li tento orgán, že oznámení nestačí, je nezbytné 

požádat o nové povolení a použijí se lhůty uvedené v odstavci 6. 
Článek 17 odst. 1 Postupy pro připojení k síti na základě prostého oznámení 

 
1. Členské státy zavedou postup pro připojení k síti na základě prostého 

oznámení, kterým se zařízení nebo sdružené produkční jednotky 

samospotřebitelů elektřiny z obnovitelných zdrojů a pilotní projekty 

s elektrickým výkonem nepřesahujícím 10,8 kW, nebo rovnocennou 
v případě jiného než třífázového připojení, mají zapojit do sítě po 

oznámení provozovateli distribuční soustavy.  
Provozovatel distribuční soustavy se může během omezeného období od 

oznámení rozhodnout, že odmítne požadovaný bod připojení k síti nebo 
navrhne alternativu z důvodu opodstatněných obav z hlediska 

bezpečnosti nebo technické neslučitelnosti prvků systému. Zařízení nebo 

sdružená výrobní jednotka mohou být připojeny, pokud provozovatel 

distribuční soustavy rozhodne kladně nebo nerozhodne do jednoho 
měsíce od oznámení. 

 
9934 

  NT  

  9857     
Článek 17 odst. 2 2. Členské státy mohou povolit využití postupů na základě prostého 

oznámení zařízením nebo sdruženým výrobním jednotkám s elektrickým 

výkonem vyšším než 10,8 kW a nepřesahujícím 50 kW, je-li zachována 

stabilita, spolehlivost a bezpečnost sítě. 

9593   NT  

Článek 18 odst. 1 Informování a odborná příprava 
 
1. Členské státy zajistí, aby informace o jednotlivých formách podpory 

byly přístupné všem relevantním aktérům, například spotřebitelům, 

včetně nízkopříjmových zranitelných spotřebitelů, samospotřebitelům 

elektřiny z obnovitelných zdrojů, společenstvím pro obnovitelné zdroje, 

stavitelům, osobám provádějícím instalaci, architektům, dodavatelům 

vybavení a systémů pro vytápění, chlazení a výrobu elektřiny, 

dodavatelům vozidel, ve kterých lze využívat energii z obnovitelných 

zdrojů, a dodavatelům inteligentních dopravních systémů. 

458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. s)  s) zveřejňuje informace týkající se jednotlivých forem podpory elektřiny 

z podporovaných zdrojů a podpory tepla z obnovitelných zdrojů, 
 

DT  

  458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. 

v) 
v) zveřejňuje informace o dostupnosti všech obnovitelných zdrojů pro 

dopravu a jejich výhodách z hlediska ochrany životního prostředí, 
  

  9857     
Článek 18 odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby dodavatelé vybavení nebo systémů nebo 

příslušné orgány zpřístupnili informace o čistém zisku, nákladech a 

energetické účinnosti vybavení a systémů pro vytápění, chlazení a 

výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

165/2012 § 7 odst. 2 (2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy je povinen na vyžádání výrobce, jehož výrobna elektřiny z 

podporovaného zdroje má být připojena k distribuční soustavě nebo k 

přenosové soustavě, poskytnout informace nezbytné pro připojení, 

PT  
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odhad nákladů souvisejících s připojením, lhůty pro přijetí a vyřízení 

žádosti o připojení a odhad doby nezbytné pro provedení připojení. 
  406/2000 

ve znění 
318/2012 

§ 6 odst. 3 (3) Dodavatel kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a 
solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a 

tepelných čerpadel (dále jen „vybraná zařízení vyrábějící energii z 

obnovitelných zdrojů“) je povinen uvést pravdivé, nezkreslené a úplné 

informace o předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech 

těchto zařízení a jejich energetickou účinnost v technické dokumentaci 

nebo návodu na použití. 

  

Článek 18 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby existovaly systémy osvědčování nebo 

rovnocenné systémy kvalifikace pro osoby provádějící instalaci malých 

kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních 

tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných 

čerpadel. Tyto systémy musí vycházet z kritérií stanovených v příloze 

IV a mohou podle potřeby zohlednit stávající systémy a struktury. 

Každý členský stát uzná osvědčení, které vydal jiný členský stát 

v souladu s těmito kritérii. 

406/2000 
ve znění 
310/2013 
103/2015 

§ 10d Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících 

energii z obnovitelných zdrojů 
 (1) Osoba oprávněná provádět instalaci je povinna zajistit výkon 

odborných činností spočívají cích v instalaci vybraných zařízení 

vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými osobami, 

které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost 

podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 

let. 
 (2) Přeshraničně může vybraná zařízení vyrábějící energii z 

obnovitelných zdrojů instalovat osoba usazená v jiném členském státě 

Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních 

předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem 

podle zvláštního právního předpisu5a). 
(3) Ministerstvo jako autorizující orgán zveřejňuje na svých internetových 

stránkách údaje z evidence vydaných osvědčení podle zákona o uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání, kterými jsou 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení a případný akademický titul a 
vědecká hodnost uchazeče, 
b) datum narození, 
c) datum konání zkoušky a datum vydání osvědčení, 
d) název profesní kvalifikace pro instalaci vybraných zařízení 

vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, jejíž dosažení je na základě 

ověření odborné způsobilosti potvrzováno. 

PT  

Článek 18 odst. 4 4. Členské státy zpřístupní veřejnosti informace o systémech 

osvědčování nebo rovnocenných systémech kvalifikace, které jsou 

uvedeny v odstavci 3. Členské státy mohou rovněž veřejnosti zpřístupnit 

seznam osob provádějících instalaci, které mají kvalifikaci nebo 

osvědčení v souladu s odstavcem 3. 

406/2000 
ve znění 
103/2015 

§ 10f Seznam poskytovatelů energetických služeb 

(1) Seznam poskytovatelů energetických služeb je veřejný informační 

systém veřejné správy, který slouží k evidenci poskytovatelů 

energetických služeb. 

 (2) Správcem seznamu poskytovatelů energetických služeb je 

ministerstvo. Ministerstvo zveřejní údaje ze seznamu poskytovatelů 

energetických služeb na svých internetových stránkách. 

PT  
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 (3) V seznamu poskytovatelů energetických služeb se vedou tyto údaje o 

fyzických osobách 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 

b) datum narození, 

c) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, 

d) adresa místa trvalého pobytu a 

e) kontaktní údaje, minimálně telefonní číslo a elektronická adresa. 

(4) V seznamu poskytovatelů energetických služeb se vedou tyto údaje o 

právnických osobách 

a) název nebo obchodní firma,  

b) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, 

c) adresa sídla, 

d) u zahraniční osoby také adresa sídla pobočky nebo jiné organizační 

složky jejího obchodního závodu na území České republiky, pokud ji 

zřizuje, a  

e) kontaktní údaje, minimálně telefonní číslo a elektronická adresa. 

 (5) Poskytovatel energetických služeb je povinen ministerstvu bez 

zbytečného odkladu oznámit změny v evidovaných údajích, s výjimkou 
údajů, které jsou vedeny v základních registrech. 

Článek 18 odst. 5 5. Členské státy zajistí pokyny pro všechny relevantní aktéry, zejména 

pro projektanty a architekty, aby mohli při plánování, projektování, 

výstavbě a renovaci průmyslových, obchodních nebo obytných oblastí 

řádně posoudit optimální kombinaci energie z obnovitelných zdrojů, 

vysoce účinných technologií a dálkového vytápění a chlazení. 

406/2000 
ve znění 

318/2012 
103/2015 
225/2017 

§ 7 odst. 1 (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit 

požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího 

právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o 

společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu 

stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost 

nebo ohlášení stavby to doložit průkazem energetické náročnosti budovy, 

který obsahuje hodnocení 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově 

optimální úrovni od 1. ledna 2013, 
b) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem 

PT  
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bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci 

(dále jen „orgán veřejné moci“) a jejíž celková energeticky vztažná plocha 

bude 
1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016, 
2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017, 
3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018, 
c) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie, a to v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou 

plochou větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v případě budovy s celkovou 

energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. ledna 2019 a v 

případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 

m2 od 1. ledna 2020, 
d) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 

místního systému dodávky energie využívajícího energii z obnovitelných 

zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla, soustavy zásobování 

tepelnou energií a tepelného čerpadla (dále jen „alternativní systém 

dodávek energie“). 
  406/2000 

ve znění 

318/2012 
103/2015 
225/2017 

§ 7 odst. 2 (2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník 

budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na 

energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a 

stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o 

společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu 

stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost 

nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků 

jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v 

případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, 

doložit průkazem energetické náročnosti budovy 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově 

optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky 

budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního 

předpisu,  
b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 

alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního 

předpisu,  
c) stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti 

budovy podle prováděcího právního předpisu. 

  

Článek 18 odst. 6 6. Členské státy, ve vhodných případech za účasti místních a 

regionálních orgánů, vypracují vhodné informační, osvětové, 

poradenské nebo školicí programy s cílem informovat občany o tom, jak 

mají uplatňovat svá práva aktivních zákazníků, a o přínosech a účelnosti, 

včetně technických a finančních aspektů, rozvoje a využívání energie 

z obnovitelných zdrojů, a to i prostřednictvím samospotřeby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů nebo v rámci společenství pro obnovitelné 

zdroje. 

458/2000 
ve znění 
211/2011 
165/2012 
131/2015 

§ 17 odst. 4 (4) Energetický regulační úřad zejména chrání oprávněné zájmy 

zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích. V působnosti 

Energetického regulačního úřadu je regulace cen, podpora hospodářské 

soutěže v energetických odvětvích, výkon dohledu nad trhy v 

energetických odvětvích, podpora využívání obnovitelných a 

druhotných zdrojů energie, podpora kombinované výroby elektřiny a 

tepla, podpora biometanu, podpora decentrální výroby elektřiny a 

ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech 

PT  
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přiměřených požadavků na dodávku energií a ochrana oprávněných 

zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. Energetický 

regulační úřad vykonává působnost regulačního úřadu a dotčeného 

orgánu a je příslušným orgánem podle Nařízení o podmínkách přístupu 

do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou2a) a Nařízení o podmínkách 

přístupu k plynárenským přepravním soustavám2b), Nařízení o 

velkoobchodním trhu s energií a regulačním orgánem podle Nařízení o 

opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. 
  165/2012 

ve znění 
131/2015 

§ 1 odst. 2 (2) Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany 

životního prostředí 
  
a) podpořit využití obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, 
  
b) zajistit zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních 

energetických zdrojů k dosažení stanovených cílů1), 
  
c) přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale 
udržitelnému rozvoji společnosti, 
  
d) vytvořit podmínky pro naplnění závazného cíle podílu energie z 

obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v České 

republice při současném zohlednění zájmů zákazníků na minimalizaci 

dopadů podpory na ceny energií pro zákazníky v České republice. 

  

Článek 19 odst. 1 Záruky původu energie z obnovitelných zdrojů 
 
1. Členské státy zajistí, aby pro účely poskytnutí dokladu konečnému 

spotřebiteli o podílu nebo množství energie z obnovitelných zdrojů na 

skladbě zdrojů energie dodavatele a na energii dodávané zákazníkům na 

základě smluv nabízených s odkazem na spotřebu energie 

z obnovitelných zdrojů mohl být původ energie z obnovitelných zdrojů 

zaručen ve smyslu této směrnice v souladu s objektivními, 

transparentními a nediskriminačními kritérii. 

165/2012 
ve znění 

131/2015 

§ 44  Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 
 (1) Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů odpovídá hodnotě 

množství elektřiny, které bylo výrobcem vyrobeno z obnovitelného zdroje 

energie a dodáno do elektrizační soustavy České republiky za období 

jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních měsíců, a slouží k 

prokázání původu elektřiny. Záruka původu elektřiny z obnovitelných 

zdrojů se může stát předmětem smluvního vztahu. 
 (2) Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 

elektřiny a tepla odpovídá hodnotě množství elektřiny, které bylo 

výrobcem vyrobeno z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 

tepla a dodáno do elektrizační soustavy České republiky za období 

jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních měsíců, a slouží k 

prokázání původu elektřiny. Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla se může stát předmětem smluvního 

vztahu. 

DT  

  165/2012 
ve znění 

131/2015 

§ 45 Nakládání se zárukami původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a 

elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a jejich 

evidence 
 (1) Záruku původu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo záruku původu 
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elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen 

„záruka původu“) vydává v elektronické podobě operátor trhu na základě 

žádosti výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce elektřiny 

z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla na jeho účet 

vedený v evidenci záruk původu. 
 (2) Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů je platná po dobu 

dvanácti kalendářních měsíců od data výroby odpovídající elektřiny, 

pokud do té doby nedojde k jejímu uplatnění. Záruka původu z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je platná po dobu 

12 kalendářních měsíců od výroby odpovídající elektřiny. 
 (3) Záruka původu je vedena v elektronické podobě na účtu výrobce 

elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobce elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla nebo obchodníka s elektřinou (dále 

jen „držitel účtu“) v evidenci záruk původu. 
 (4) Operátor trhu provozuje způsobem umožňujícím dálkový přístup 

evidenci záruk původu, která umožňuje elektronickým způsobem 
a) vydání záruky původu za elektřinu vyrobenou a dodanou do 

elektrizační soustavy České republiky nejméně v hodnotě 1 MWh anebo 

jejích celých násobcích, 
b) převod záruky původu vedené na účtu držitele záruk původu mezi 

výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v rámci České republiky 

nebo mezi výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v České 

republice a výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v jiném 

členském státě (dále jen „převod záruky původu“), 
c) uplatnění záruky původu z obnovitelných zdrojů pro prokázání původu 

elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a dodané zákazníkovi v České 

republice (dále jen „uplatnění záruky původu“), 
d) uznání záruky původu vydané v jiném členském státě, nebo 
e) vyřazení záruky původu, a to z důvodu uplynutí doby platnosti záruky 

původu nebo chybného vydání záruky původu na základě neúplných nebo 

nepravdivých informací. 
 (5) Operátor trhu pravidla pro evidenci záruk původu zveřejňuje a přístup 

do evidence záruk původu umožňuje způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 
 (6) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce elektřiny z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla může požádat o 

vydání záruky původu nejpozději do 12 kalendářních měsíců od 

uskutečnění výroby a dodávky elektřiny. 
 (7) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce elektřiny z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, který podá žádost o 

vydání záruky původu, je povinen 
a) předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé 

informace nutné k vydání záruky původu a údaje sloužící k jejich ověření 

a 
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b) zajistit na základě žádosti operátora trhu ověření hodnot a nezbytných 

údajů nutných k vydání záruky původu. 
 (8) Záruka původu, která byla vydána v jiném členském státě, se 

považuje za záruku původu podle tohoto zákona, pokud je umožněn její 

elektronický převod z evidence záruk původu z tohoto jiného členského 

státu do evidence záruk původu v České republice, a je prokazatelně 

doloženo, že nedošlo k jejímu použití v jiném členském státě pro 

prokázání původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a dodané 

zákazníkovi v tomto jiném členském státě nebo k jejímu vyřazení. V 

případě pochybností o správnosti nebo pravosti záruk původu vydaných 

v jiném členském státě je operátor trhu oprávněn tyto záruky prověřit a 

případně neuznat jako záruky původu podle tohoto zákona a je povinen o 

těchto skutečnostech informovat ministerstvo. Ministerstvo oznámí 

Komisi Evropské unie neuznání záruky původu včetně odůvodnění. 
 (9) Postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání a 

vyřazení záruky původu, její obsahové náležitosti, způsob ověření údajů 

nutných k vydání, převodu, uznání a vyřazení záruky původu a vedení 

účtů v evidenci záruk původu stanoví prováděcí právní předpis. 
 (10) Držitel účtu je povinen operátorovi trhu hradit cenu za vydání, 

převody záruky původu v rámci České republiky, převod záruky původu 

vydané v jiném členském státě spojený s uznáním záruky původu a za 

vedení účtu v evidenci záruk původu, které jsou zveřejňovány 

operátorem trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
  403/2015 § 2 Postupy a podmínky pro vydání, převod, uplatnění a uznání záruk 

původu 
(1) Vydání záruky původu, její převod, uznání a uplatnění je možné pouze 

po založení účtu v evidenci záruk původu. 
(2) O záruku původu žádá výrobce elektřiny u operátora trhu elektronicky 

podle vzoru uvedeného v příloze k této vyhlášce. Záruka původu se 

vydává po ukončení závěrečného měsíčního finančního vypořádání 

odchylek podle jiného právního předpisu na elektřinu dodanou z výrobny 

elektřiny, která je registrována v systému operátora trhu podle jiného 

právního předpisu. 
(3) Množství elektřiny, na niž držitel účtu žádá o vydání záruky původu, 

musí odpovídat údajům naměřeným na měřicích zařízeních výrobny 

elektřiny, údajům o struktuře použitých zdrojů energie při výrobě 

elektřiny a hodnotám předaným výrobcem elektřiny do systému operátora 

trhu podle jiného právního předpisu. 
(4) Převod záruky původu se realizuje prostřednictvím evidence záruk 

původu. Převodce provede příkaz k převodu záruky původu, pokud ji 

příjemce nepřijme do 30 dnů, záruka původu zůstane na účtu převodce. 
(5) Uplatnění záruky původu se realizuje prostřednictvím evidence záruk 

původu tak, že se k příslušné záruce původu přiřadí zákazník, kterému 
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byla elektřina, k níž se vztahuje záruka původu, dodána. Uplatněné záruky 

původu elektřiny z obnovitelných zdrojů obchodník s elektřinou zahrne 

do své celkové směsi paliv. 

(6) Operátor trhu uzná záruku původu, která byla vydána v jiném 

členském státě, pokud má tato záruka původu obsahové náležitosti podle 

§ 3. 
  9593     
  9857     
Článek 19 odst. 2 2. Za účelem uvedeným v odstavci 1 členské státy zajistí, aby byla na 

žádost výrobce energie z obnovitelných zdrojů vydána záruka původu, 

ledaže se členské státy rozhodnou pro účely započtení tržní hodnoty 

záruky původu nevydat záruku původu výrobci, který je příjemcem 

finanční podpory z režimu podpory. Členské státy mohou stanovit, že 

záruky původu budou vydávány i na energii z neobnovitelných zdrojů. 

Na vydávání záruk původu se může vztahovat limit na minimální 

kapacitu. Záruka původu má standardní objem 1 MWh. Pro každou 

jednotku vyrobené energie je možné vydat jen jednu záruku původu. 
Členské státy zajistí, aby tatáž jednotka energie z obnovitelných zdrojů 

byla zohledněna pouze jednou.  
Členské státy zajistí, aby byla tržní hodnota záruk původu náležitě 

zohledněna v příslušném režimu podpory, pokud výrobce přijímá 

finanční podporu z režimu podpory. 
Předpokládá se, že tržní hodnota záruk původu byla náležitě zohledněna, 

pokud:  
a) je finanční podpora poskytnuta na základě výběrového řízení nebo 

systému obchodovatelných ekologických certifikátů;  
b) je tržní hodnota záruk původu administrativně zohledněna v míře 

finanční podpory, nebo  
c) nejsou záruky původu vydány přímo výrobci, nýbrž dodavateli nebo 

spotřebiteli, který energii z obnovitelných zdrojů odkoupí buď v rámci 

hospodářské soutěže, nebo na základě dlouhodobé smlouvy o nákupu 

elektřiny z obnovitelných zdrojů.  
Aby byla tržní hodnota záruk původu zohledněna, mohou se členské 

státy mimo jiné rozhodnout, že vydají výrobci záruku původu a 

okamžitě ji zruší. 
Záruka původu nemá žádný význam z hlediska dodržování článku 3 

členským státem. Převody záruk původu, samostatně nebo spolu s 

fyzickým přenosem energie, nemají vliv na rozhodnutí členských států 

použít statistické převody, společné projekty nebo společné režimy 

podpory za účelem dodržení článku 3 či pro výpočet hrubé konečné 

spotřeby energie z obnovitelných zdrojů podle článku 7. 

165/2012 
ve znění 

131/2015 

§ 44  Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 
 (1) Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů odpovídá hodnotě 

množství elektřiny, které bylo výrobcem vyrobeno z obnovitelného zdroje 

energie a dodáno do elektrizační soustavy České republiky za období 

jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních měsíců, a slouží k 

prokázání původu elektřiny. Záruka původu elektřiny z obnovitelných 

zdrojů se může stát předmětem smluvního vztahu. 
 (2) Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 

elektřiny a tepla odpovídá hodnotě množství elektřiny, které bylo 

výrobcem vyrobeno z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 

tepla a dodáno do elektrizační soustavy České republiky za období 

jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních měsíců, a slouží k 

prokázání původu elektřiny. Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla se může stát předmětem 

smluvního vztahu. 
 

DT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 
  165/2012 

ve znění 

131/2015 

§ 45 Nakládání se zárukami původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a 

elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a jejich 

evidence 
 (1) Záruku původu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo záruku 

původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 

(dále jen „záruka původu“) vydává v elektronické podobě operátor trhu 

na základě žádosti výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo 

výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 

na jeho účet vedený v evidenci záruk původu. 
 (2) Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů je platná po dobu 

dvanácti kalendářních měsíců od data výroby odpovídající elektřiny, 

pokud do té doby nedojde k jejímu uplatnění. Záruka původu z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je platná po dobu 

12 kalendářních měsíců od výroby odpovídající elektřiny. 
 (3) Záruka původu je vedena v elektronické podobě na účtu výrobce 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobce elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla nebo obchodníka s elektřinou 

(dále jen „držitel účtu“) v evidenci záruk původu. 
 (4) Operátor trhu provozuje způsobem umožňujícím dálkový přístup 

evidenci záruk původu, která umožňuje elektronickým způsobem 
a) vydání záruky původu za elektřinu vyrobenou a dodanou do 

elektrizační soustavy České republiky nejméně v hodnotě 1 MWh anebo 

jejích celých násobcích, 
b) převod záruky původu vedené na účtu držitele záruk původu mezi 

výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v rámci České republiky 

nebo mezi výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v České 

republice a výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v jiném 

členském státě (dále jen „převod záruky původu“), 
c) uplatnění záruky původu z obnovitelných zdrojů pro prokázání 

původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a dodané zákazníkovi 

v České republice (dále jen „uplatnění záruky původu“), 
d) uznání záruky původu vydané v jiném členském státě, nebo 
e) vyřazení záruky původu, a to z důvodu uplynutí doby platnosti záruky 

původu nebo chybného vydání záruky původu na základě neúplných 

nebo nepravdivých informací. 
 (5) Operátor trhu pravidla pro evidenci záruk původu zveřejňuje a 

přístup do evidence záruk původu umožňuje způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 
 (6) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce elektřiny z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla může požádat o 

vydání záruky původu nejpozději do 12 kalendářních měsíců od 

uskutečnění výroby a dodávky elektřiny. 
 (7) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce elektřiny z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, který podá žádost 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 
o vydání záruky původu, je povinen 
a) předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé 

informace nutné k vydání záruky původu a údaje sloužící k jejich 

ověření a 
b) zajistit na základě žádosti operátora trhu ověření hodnot a nezbytných 

údajů nutných k vydání záruky původu. 
 (8) Záruka původu, která byla vydána v jiném členském státě, se 

považuje za záruku původu podle tohoto zákona, pokud je umožněn její 

elektronický převod z evidence záruk původu z tohoto jiného členského 

státu do evidence záruk původu v České republice, a je prokazatelně 

doloženo, že nedošlo k jejímu použití v jiném členském státě pro 

prokázání původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a dodané 

zákazníkovi v tomto jiném členském státě nebo k jejímu vyřazení. V 

případě pochybností o správnosti nebo pravosti záruk původu vydaných 

v jiném členském státě je operátor trhu oprávněn tyto záruky prověřit a 

případně neuznat jako záruky původu podle tohoto zákona a je povinen 

o těchto skutečnostech informovat ministerstvo. Ministerstvo oznámí 

Komisi Evropské unie neuznání záruky původu včetně odůvodnění. 
 (9) Postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání a 

vyřazení záruky původu, její obsahové náležitosti, způsob ověření údajů 

nutných k vydání, převodu, uznání a vyřazení záruky původu a vedení 

účtů v evidenci záruk původu stanoví prováděcí právní předpis. 
 (10) Držitel účtu je povinen operátorovi trhu hradit cenu za vydání, 

převody záruky původu v rámci České republiky, převod záruky původu 

vydané v jiném členském státě spojený s uznáním záruky původu a za 

vedení účtu v evidenci záruk původu, které jsou zveřejňovány 

operátorem trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
  403/2015 § 2 Postupy a podmínky pro vydání, převod, uplatnění a uznání záruk 

původu 
(1) Vydání záruky původu, její převod, uznání a uplatnění je možné pouze 

po založení účtu v evidenci záruk původu. 
(2) O záruku původu žádá výrobce elektřiny u operátora trhu elektronicky 

podle vzoru uvedeného v příloze k této vyhlášce. Záruka původu se 

vydává po ukončení závěrečného měsíčního finančního vypořádání 

odchylek podle jiného právního předpisu na elektřinu dodanou z výrobny 

elektřiny, která je registrována v systému operátora trhu podle jiného 

právního předpisu. 
(3) Množství elektřiny, na niž držitel účtu žádá o vydání záruky původu, 

musí odpovídat údajům naměřeným na měřicích zařízeních výrobny 

elektřiny, údajům o struktuře použitých zdrojů energie při výrobě 

elektřiny a hodnotám předaným výrobcem elektřiny do systému operátora 

trhu podle jiného právního předpisu. 
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Poznámka 

 
(4) Převod záruky původu se realizuje prostřednictvím evidence záruk 

původu. Převodce provede příkaz k převodu záruky původu, pokud ji 
příjemce nepřijme do 30 dnů, záruka původu zůstane na účtu převodce. 
(5) Uplatnění záruky původu se realizuje prostřednictvím evidence záruk 

původu tak, že se k příslušné záruce původu přiřadí zákazník, kterému 

byla elektřina, k níž se vztahuje záruka původu, dodána. Uplatněné záruky 

původu elektřiny z obnovitelných zdrojů obchodník s elektřinou zahrne 

do své celkové směsi paliv. 
(6) Operátor trhu uzná záruku původu, která byla vydána v jiném 

členském státě, pokud má tato záruka původu obsahové náležitosti podle 

§ 3. 
  9593     
Článek 19 odst. 3 3. Pro účely odstavce 1 platí záruky původu po dobu 12 měsíců od 

výroby příslušné jednotky energie. Členské státy zajistí, aby všechny 

záruky původu, které nebyly zrušeny, skončily nejpozději 18 měsíců 

od výroby příslušné jednotky energie. Záruky původu, jejichž platnost 

skončila, zahrnou členské státy do výpočtu svého zbytkového 

energetického mixu. 

165/2012 
ve znění 

131/2015 

§ 45 
Nakládání se zárukami původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a 

elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a jejich 

evidence 
 (1) Záruku původu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo záruku 

původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 

(dále jen „záruka původu“) vydává v elektronické podobě operátor trhu 

na základě žádosti výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo 

výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 

na jeho účet vedený v evidenci záruk původu. 
 (2) Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů je platná po dobu 

dvanácti kalendářních měsíců od data výroby odpovídající elektřiny, 

pokud do té doby nedojde k jejímu uplatnění. Záruka původu z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je platná po dobu 

12 kalendářních měsíců od výroby odpovídající elektřiny. 
 (3) Záruka původu je vedena v elektronické podobě na účtu výrobce 

elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobce elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla nebo obchodníka s elektřinou 

(dále jen „držitel účtu“) v evidenci záruk původu. 
 (4) Operátor trhu provozuje způsobem umožňujícím dálkový přístup 

evidenci záruk původu, která umožňuje elektronickým způsobem 
a) vydání záruky původu za elektřinu vyrobenou a dodanou do 

elektrizační soustavy České republiky nejméně v hodnotě 1 MWh anebo 

jejích celých násobcích, 
b) převod záruky původu vedené na účtu držitele záruk původu mezi 

výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v rámci České republiky 

nebo mezi výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v České 

republice a výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v jiném 

členském státě (dále jen „převod záruky původu“), 
c) uplatnění záruky původu z obnovitelných zdrojů pro prokázání 

původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a dodané zákazníkovi 

v České republice (dále jen „uplatnění záruky původu“), 

DT  
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Poznámka 

 

d) uznání záruky původu vydané v jiném členském státě, nebo 
e) vyřazení záruky původu, a to z důvodu uplynutí doby platnosti záruky 

původu nebo chybného vydání záruky původu na základě neúplných 

nebo nepravdivých informací. 
 (5) Operátor trhu pravidla pro evidenci záruk původu zveřejňuje a 

přístup do evidence záruk původu umožňuje způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 
 (6) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce elektřiny z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla může požádat o 

vydání záruky původu nejpozději do 12 kalendářních měsíců od 

uskutečnění výroby a dodávky elektřiny. 
 (7) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce elektřiny z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, který podá žádost 
o vydání záruky původu, je povinen 
a) předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé 

informace nutné k vydání záruky původu a údaje sloužící k jejich 

ověření a 
b) zajistit na základě žádosti operátora trhu ověření hodnot a nezbytných 

údajů nutných k vydání záruky původu. 
 (8) Záruka původu, která byla vydána v jiném členském státě, se 

považuje za záruku původu podle tohoto zákona, pokud je umožněn její 

elektronický převod z evidence záruk původu z tohoto jiného členského 

státu do evidence záruk původu v České republice, a je prokazatelně 

doloženo, že nedošlo k jejímu použití v jiném členském státě pro 

prokázání původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a dodané 

zákazníkovi v tomto jiném členském státě nebo k jejímu vyřazení. V 

případě pochybností o správnosti nebo pravosti záruk původu vydaných 

v jiném členském státě je operátor trhu oprávněn tyto záruky prověřit a 

případně neuznat jako záruky původu podle tohoto zákona a je povinen 

o těchto skutečnostech informovat ministerstvo. Ministerstvo oznámí 

Komisi Evropské unie neuznání záruky původu včetně odůvodnění. 
 (9) Postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání a 

vyřazení záruky původu, její obsahové náležitosti, způsob ověření údajů 

nutných k vydání, převodu, uznání a vyřazení záruky původu a vedení 

účtů v evidenci záruk původu stanoví prováděcí právní předpis. 
 (10) Držitel účtu je povinen operátorovi trhu hradit cenu za vydání, 

převody záruky původu v rámci České republiky, převod záruky původu 

vydané v jiném členském státě spojený s uznáním záruky původu a za 

vedení účtu v evidenci záruk původu, které jsou zveřejňovány 

operátorem trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
  9593     
Článek 19 odst. 4 4. Pro účely poskytování informací podle odstavců 8 a 13 členské státy 

zajistí, aby energetické společnosti záruky původu zrušily nejpozději 

šest měsíců po skončení jejich platnosti. 

9593   NT  
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  9857     
Článek 19 odst. 5 5. Na vydání, převod a zrušení záruk původu dohlížejí členské státy 

nebo určené příslušné orgány. Územní působnost určených příslušných 

orgánů se nesmí překrývat a tyto orgány musí být nezávislé na 

činnostech výroby, obchodu a dodávky. 

165/2012 
ve znění 

131/2015 

§ 45 odst. 3 (3) Záruka původu je vedena v elektronické podobě na účtu výrobce 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobce elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla nebo obchodníka s elektřinou 

(dále jen „držitel účtu“) v evidenci záruk původu. 

DT  

  165/2012 
ve znění 

131/2015 

§ 45 odst. 4 (4) Operátor trhu provozuje způsobem umožňujícím dálkový přístup 

evidenci záruk původu, která umožňuje elektronickým způsobem 
a) vydání záruky původu za elektřinu vyrobenou a dodanou do 

elektrizační soustavy České republiky nejméně v hodnotě 1 MWh anebo 

jejích celých násobcích, 
b) převod záruky původu vedené na účtu držitele záruk původu mezi 

výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v rámci České republiky 

nebo mezi výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v České 

republice a výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v jiném 

členském státě (dále jen „převod záruky původu“), 
c) uplatnění záruky původu z obnovitelných zdrojů pro prokázání 

původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a dodané zákazníkovi 

v České republice (dále jen „uplatnění záruky původu“), 
d) uznání záruky původu vydané v jiném členském státě, nebo 
e) vyřazení záruky původu, a to z důvodu uplynutí doby platnosti záruky 

původu nebo chybného vydání záruky původu na základě neúplných 
nebo nepravdivých informací. 

  

  165/2012 
ve znění 

131/2015 

§ 45 odst. 5 (5) Operátor trhu pravidla pro evidenci záruk původu zveřejňuje a 

přístup do evidence záruk původu umožňuje způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

  

  9593     
Článek 19 odst. 6 6. Členské státy nebo určené příslušné orgány zavedou vhodné 

mechanismy s cílem zajistit, aby záruky původu byly vydávány, 

převáděny a rušeny elektronickou cestou a aby byly přesné, spolehlivé 

a zabezpečené proti podvodu. Členské státy a určené příslušné orgány 

zajistí, aby požadavky, které ukládají, splňovaly normu CEN – EN 
16325. 

165/2012 
ve znění 

131/2015 

§ 45 odst. 3  DT  

  165/2012 
ve znění 

131/2015 

§ 45 odst. 4 (3) Záruka původu je vedena v elektronické podobě na účtu výrobce 

elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobce elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla nebo obchodníka s elektřinou 

(dále jen „držitel účtu“) v evidenci záruk původu. 
 (4) Operátor trhu provozuje způsobem umožňujícím dálkový přístup 

evidenci záruk původu, která umožňuje elektronickým způsobem 
a) vydání záruky původu za elektřinu vyrobenou a dodanou do 

elektrizační soustavy České republiky nejméně v hodnotě 1 MWh anebo 

jejích celých násobcích, 
b) převod záruky původu vedené na účtu držitele záruk původu mezi 

výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v rámci České republiky 

nebo mezi výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v České 
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republice a výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v jiném 

členském státě (dále jen „převod záruky původu“), 
c) uplatnění záruky původu z obnovitelných zdrojů pro prokázání 

původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a dodané zákazníkovi 

v České republice (dále jen „uplatnění záruky původu“), 
d) uznání záruky původu vydané v jiném členském státě, nebo 
e) vyřazení záruky původu, a to z důvodu uplynutí doby platnosti záruky 

původu nebo chybného vydání záruky původu na základě neúplných 

nebo nepravdivých informací. 
  165/2012 

ve znění 

131/2015 

§ 45 odst. 5 (5) Operátor trhu pravidla pro evidenci záruk původu zveřejňuje a 

přístup do evidence záruk původu umožňuje způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

  

  9593     
Článek 19 odst. 7 7. V záruce původu musí být uvedeny alespoň:  

a) zdroj energie, ze kterého byla energie vyrobena, a datum zahájení a 

ukončení její výroby;  
b) zda se záruka původu vztahuje na:  
 i) elektřinu,  
 ii) plyn, včetně vodíku, nebo  
 iii) vytápění nebo chlazení;  
c) základní údaje, umístění, typ a kapacita zařízení, ve kterém byla 

energie vyrobena;  
d) zda zařízení využilo investiční podporu a zda využilo na jednotku 

energie jakoukoli jinou formu podpory z vnitrostátního režimu podpory 

a o jaký druh režimu podpory šlo;  
e) datum uvedení zařízení do provozu a  
f) datum a země vydání a jedinečné identifikační číslo.  
Na zárukách původu ze zařízení s výkonem nižším než 50 kW mohou 

být uvedeny informace ve zjednodušené podobě. 

403/2015 § 3 odst. 1 (1) Záruka původu obsahuje vždy 
a) označení, název a umístění výrobny elektřiny, 
b) druh energie a typ výrobny elektřiny, 
c) instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny, 
d) datum uvedení výrobny elektřiny do provozu, 
e) využití investiční podpory nebo jiné formy podpory a rozsah těchto 

podpor při výstavbě nové výrobny elektřiny nebo při rekonstrukci 

výrobny elektřiny, 
f) časové období, na které se vztahuje vydání záruky původu, 
g) datum vydání záruky původu, 
h) jedinečné identifikační číslo vydané záruky původu a 
i) množství elektřiny, na které je vydaná záruka původu. 
 

DT  

  9630     
Článek 19 odst. 8 8. Musí-li dodavatel elektřiny poskytnout doklad o podílu nebo množství 

energie z obnovitelných zdrojů ve své skladbě zdrojů energie pro účely 

čl. 3 odst. 9 písm. a) směrnice 2009/72/ES, učiní tak použitím záruk 

původu, s výjimkou:  
a) podílu své skladby zdrojů energie odpovídajícího případným 

nezaznamenaným obchodním nabídkám, u nichž dodavatel může využít 

zbytkového energetického mixu, nebo  
b) případů, kdy členské státy rozhodnou nevydat záruky původu 

výrobci, jenž přijímá finanční podporu z režimu podpory.  
Pokud se členské státy dohodly používat záruky původu i pro jiné druhy 

energie, použijí dodavatelé oznámení stejného druhu záruky původu 

jako dodané energie. Podobně mohou být záruky původu vytvořené na 

základě čl. 14 odst. 10 směrnice 2012/27/EU použity ke splnění 

požadavku na prokázání množství elektřiny vyrobené z vysoce účinné 

9593   NT  
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kombinované výroby tepla a elektřiny. Pro účely odstavce 2 tohoto 

článku, pokud je elektřina vyrobena za použití vysoce účinné 

kombinované výroby tepla a elektřiny s využitím obnovitelných zdrojů 

energie, lze vydat pouze jednu záruku původu, ve které budou uvedeny 

obě vlastnosti. 
Článek 19 odst. 9 9. Členské státy uznají záruky původu vydané jinými členskými státy 

v souladu s touto směrnicí výhradně k doložení údajů a skutečností 

uvedených v odstavci 1 a v odst. 7 prvním pododstavci písm. a) až f). 

Členský stát může odmítnout uznání záruky původu pouze v případě, že 

má důvodné pochybnosti o její přesnosti, spolehlivosti či pravosti. Toto 

odmítnutí a jeho odůvodnění oznámí členský stát Komisi. 

165/2012 
ve znění 

131/2015 

§ 45 odst. 5 (5) Operátor trhu pravidla pro evidenci záruk původu zveřejňuje a přístup 

do evidence záruk původu umožňuje způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

DT  

  403/2015 § 2 odst. 6 (6) Operátor trhu uzná záruku původu, která byla vydána v jiném 

členském státě, pokud má tato záruka původu obsahové náležitosti podle 

§ 3. 

  

  9593     
Článek 19 odst. 10 10. Dojde-li Komise k závěru, že odmítnutí uznání záruky původu je 

neopodstatněné, může přijmout rozhodnutí, kterým se po daném 

členském státě požaduje, aby záruku uznal. 

165/2012 
ve znění 
131/2015 

§ 45 (8) Záruka původu, která byla vydána v jiném členském státě, se 

považuje za záruku původu podle tohoto zákona, pokud je umožněn její 

elektronický převod z evidence záruk původu z tohoto jiného členského 

státu do evidence záruk původu v České republice, a je prokazatelně 

doloženo, že nedošlo k jejímu použití v jiném členském státě pro 

prokázání původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a dodané 

zákazníkovi v tomto jiném členském státě nebo k jejímu vyřazení. V 

případě pochybností o správnosti nebo pravosti záruk původu vydaných 

v jiném členském státě je operátor trhu oprávněn tyto záruky prověřit a 

případně neuznat jako záruky původu podle tohoto zákona a je povinen 

o těchto skutečnostech informovat ministerstvo. Ministerstvo oznámí 

Komisi Evropské unie neuznání záruky původu včetně odůvodnění. 

DT  

  9593     
Článek 19 odst. 11 11. Členské státy neuznají záruky původu vydané třetí zemí s výjimkou 

případů, kdy Unie s uvedenou třetí zemí podepsala dohodu o vzájemném 

uznávání záruk původu vydaných v Unii a kompatibilních systémů 

záruk původu zavedených v uvedené třetí zemi, a pouze dochází-li 
k přímému dovozu nebo vývozu energie. 

165/2012 
ve znění 
131/2015 

§ 45 (8) Záruka původu, která byla vydána v jiném členském státě, se 

považuje za záruku původu podle tohoto zákona, pokud je umožněn její 

elektronický převod z evidence záruk původu z tohoto jiného členského 

státu do evidence záruk původu v České republice, a je prokazatelně 

doloženo, že nedošlo k jejímu použití v jiném členském státě pro 

prokázání původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a dodané 

zákazníkovi v tomto jiném členském státě nebo k jejímu vyřazení. V 

případě pochybností o správnosti nebo pravosti záruk původu vydaných 

v jiném členském státě je operátor trhu oprávněn tyto záruky prověřit a 

případně neuznat jako záruky původu podle tohoto zákona a je povinen 

o těchto skutečnostech informovat ministerstvo. Ministerstvo oznámí 

Komisi Evropské unie neuznání záruky původu včetně odůvodnění. 

DT  

  9593     
Článek 19 odst. 12 12. Členské státy mohou v souladu s právem Unie zavést objektivní, 

transparentní a nediskriminační kritéria pro používání záruk původu 

165/2012 
ve znění 
131/2015 

§ 44 Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 
 

PT  
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v souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 3 odst. 9 směrnice 

2009/72/ES. 
 (1) Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů odpovídá hodnotě 

množství elektřiny, které bylo výrobcem vyrobeno z obnovitelného zdroje 

energie a dodáno do elektrizační soustavy České republiky za období 

jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních měsíců, a slouží k 

prokázání původu elektřiny. Záruka původu elektřiny z obnovitelných 

zdrojů se může stát předmětem smluvního vztahu. 
 (2) Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 

elektřiny a tepla odpovídá hodnotě množství elektřiny, které bylo 

výrobcem vyrobeno z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 

tepla a dodáno do elektrizační soustavy České republiky za období 

jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních měsíců, a slouží k 

prokázání původu elektřiny. Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla se může stát předmětem smluvního 

vztahu. 
  165/2012 

ve znění 
131/2015 

§ 45 Nakládání se zárukami původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a 

elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a jejich 

evidence 
 
 (1) Záruku původu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo záruku původu 

elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen 

„záruka původu“) vydává v elektronické podobě operátor trhu na základě 

žádosti výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce elektřiny 

z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla na jeho účet 

vedený v evidenci záruk původu. 
 (2) Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů je platná po dobu 

dvanácti kalendářních měsíců od data výroby odpovídající elektřiny, 

pokud do té doby nedojde k jejímu uplatnění. Záruka původu z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je platná po dobu 

12 kalendářních měsíců od výroby odpovídající elektřiny. 
 (3) Záruka původu je vedena v elektronické podobě na účtu výrobce 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobce elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla nebo obchodníka s elektřinou (dále 

jen „držitel účtu“) v evidenci záruk původu. 
 (4) Operátor trhu provozuje způsobem umožňujícím dálkový přístup 

evidenci záruk původu, která umožňuje elektronickým způsobem 
a) vydání záruky původu za elektřinu vyrobenou a dodanou do 

elektrizační soustavy České republiky nejméně v hodnotě 1 MWh anebo 

jejích celých násobcích, 
b) převod záruky původu vedené na účtu držitele záruk původu mezi 

výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v rámci České republiky 

nebo mezi výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v České 

republice a výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v jiném 

členském státě (dále jen „převod záruky původu“), 
c) uplatnění záruky původu z obnovitelných zdrojů pro prokázání původu 
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elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a dodané zákazníkovi v České 

republice (dále jen „uplatnění záruky původu“), 
d) uznání záruky původu vydané v jiném členském státě, nebo 
e) vyřazení záruky původu, a to z důvodu uplynutí doby platnosti záruky 

původu nebo chybného vydání záruky původu na základě neúplných nebo 

nepravdivých informací. 
 (5) Operátor trhu pravidla pro evidenci záruk původu zveřejňuje a přístup 

do evidence záruk původu umožňuje způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 
 (6) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce elektřiny z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla může požádat o 

vydání záruky původu nejpozději do 12 kalendářních měsíců od 

uskutečnění výroby a dodávky elektřiny. 
 (7) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce elektřiny z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, který podá žádost o 

vydání záruky původu, je povinen 
a) předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé 

informace nutné k vydání záruky původu a údaje sloužící k jejich ověření 

a 
b) zajistit na základě žádosti operátora trhu ověření hodnot a nezbytných 

údajů nutných k vydání záruky původu. 
 (8) Záruka původu, která byla vydána v jiném členském státě, se 

považuje za záruku původu podle tohoto zákona, pokud je umožněn její 

elektronický převod z evidence záruk původu z tohoto jiného členského 

státu do evidence záruk původu v České republice, a je prokazatelně 

doloženo, že nedošlo k jejímu použití v jiném členském státě pro 

prokázání původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a dodané 

zákazníkovi v tomto jiném členském státě nebo k jejímu vyřazení. V 

případě pochybností o správnosti nebo pravosti záruk původu vydaných 

v jiném členském státě je operátor trhu oprávněn tyto záruky prověřit a 

případně neuznat jako záruky původu podle tohoto zákona a je povinen o 

těchto skutečnostech informovat ministerstvo. Ministerstvo oznámí 

Komisi Evropské unie neuznání záruky původu včetně odůvodnění. 
 (9) Postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání a 

vyřazení záruky původu, její obsahové náležitosti, způsob ověření údajů 

nutných k vydání, převodu, uznání a vyřazení záruky původu a vedení 

účtů v evidenci záruk původu stanoví prováděcí právní předpis. 
 (10) Držitel účtu je povinen operátorovi trhu hradit cenu za vydání, 

převody záruky původu v rámci České republiky, převod záruky původu 

vydané v jiném členském státě spojený s uznáním záruky původu a za 

vedení účtu v evidenci záruk původu, které jsou zveřejňovány 

operátorem trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
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Postupy a podmínky pro vydání, převod, uplatnění a uznání záruk 

původu 
(1) Vydání záruky původu, její převod, uznání a uplatnění je možné pouze 

po založení účtu v evidenci záruk původu. 
(2) O záruku původu žádá výrobce elektřiny u operátora trhu elektronicky 

podle vzoru uvedeného v příloze k této vyhlášce. Záruka původu se 

vydává po ukončení závěrečného měsíčního finančního vypořádání 

odchylek podle jiného právního předpisu na elektřinu dodanou z výrobny 

elektřiny, která je registrována v systému operátora trhu podle jiného 

právního předpisu. 
(3) Množství elektřiny, na niž držitel účtu žádá o vydání záruky původu, 

musí odpovídat údajům naměřeným na měřicích zařízeních výrobny 

elektřiny, údajům o struktuře použitých zdrojů energie při výrobě 

elektřiny a hodnotám předaným výrobcem elektřiny do systému operátora 

trhu podle jiného právního předpisu. 
(4) Převod záruky původu se realizuje prostřednictvím evidence záruk 

původu. Převodce provede příkaz k převodu záruky původu, pokud ji 

příjemce nepřijme do 30 dnů, záruka původu zůstane na účtu převodce. 
(5) Uplatnění záruky původu se realizuje prostřednictvím evidence záruk 

původu tak, že se k příslušné záruce původu přiřadí zákazník, kterému 

byla elektřina, k níž se vztahuje záruka původu, dodána. Uplatněné záruky 

původu elektřiny z obnovitelných zdrojů obchodník s elektřinou zahrne 

do své celkové směsi paliv. 
(6) Operátor trhu uzná záruku původu, která byla vydána v jiném 

členském státě, pokud má tato záruka původu obsahové náležitosti podle 

§ 3. 
Článek 19 odst. 13 13. Komise přijme zprávu posuzující možnosti zavedení ekologického 

označení platného pro celou Unii s cílem podporovat využívání energie 

z obnovitelných zdrojů pocházející z nových zařízení. Dodavatelé 

využívají informace obsažené v zárukách původu s cílem prokázat 

splnění požadavků takového označení. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  

Článek 20 odst. 1 Přístup k distribučním soustavám a jejich provoz 
 
1. Členské státy tam, kde je to relevantní, posoudí nutnost rozšířit 

stávající infrastrukturu plynárenské soustavy s cílem usnadnit začlenění 

plynu z obnovitelných zdrojů. 

406/2000 
ve znění 

103/2015 

§ 3  (1) Státní energetická koncepce je strategickým dokumentem 

vyjadřujícím cíle státu v nakládání s energií v souladu se zásadami trvale 
udržitelného rozvoje, zajištěním bezpečnosti dodávek energie, 

konkurenceschopnosti hospodářství a sociální přijatelnosti pro 

obyvatelstvo a je přijímána na období 25 let. 
 2) Státní energetická koncepce je závazná pro výkon státní správy v 

oblasti nakládání s energií. 
 (3) Státní energetickou koncepci schvaluje na návrh Ministerstva 

průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) vláda. Vláda předkládá pro 

informaci státní energetickou koncepci Poslanecké sněmovně a Senátu 

Parlamentu České republiky. 

PT  
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 (4) Naplňování státní energetické koncepce vyhodnocuje ministerstvo 

nejméně jedenkrát za 5 let a o vyhodnocení informuje vládu. 

Vyhodnocení je podkladem pro případnou aktualizaci státní energetické 

koncepce. 
 (5) Podklady v rozsahu nezbytném pro zpracování a vyhodnocení státní 

energetické koncepce poskytuje bezplatně ministerstvu, pokud je k tomu 

vyzván, ústřední orgán státní správy, vlastník energetického zařízení nebo 

držitel licence na podnikání v energetických odvětvích2). 
 (6) Státní energetická koncepce je podkladem pro politiku územního 

rozvoje4). 
 (7) Obsah a způsob zpracování státní energetické koncepce a obsah a 

strukturu podkladů pro její zpracování a vyhodnocení stanoví vláda 

nařízením. 
  406/2000 

ve znění 

103/2015 

§ 4 Územní energetická koncepce 
(1) Územní energetická koncepce stanoví cíle a zásady nakládání s energií 

na území kraje, hlavního města Prahy, jeho městských částí nebo obce. 

Územní energetická koncepce vytváří podmínky pro hospodárné 

nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského 

rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s 

přírodními zdroji energie. Územní energetická koncepce obsahuje 

vymezené a předpokládané plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné 

stavby pro rozvoj energetického hospodářství, přitom zohledňuje 

potenciál využití systémů účinného vytápění a chlazení, zejména pokud 

využívají vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, a 

vytápění a chlazení využívající obnovitelné zdroje energie tam, kde je to 

vhodné. Součástí územní energetické koncepce je vyhodnocení ukazatelů 

bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti nakládání s energií. 

Územní energetická koncepce se zpracovává na období 25 let a vychází 

ze státní energetické koncepce. 
 (2) Územní energetická koncepce v širších územních souvislostech 

řešeného území zpřesňuje a rozvíjí cíle státní energetické koncepce a 

určuje strategii pro jejich naplňování. 
 (3) Územní energetickou koncepci jsou povinni přijmout na vlastní 

náklady pro svůj územní obvod kraj a hlavní město Praha. 
 (4) Návrh územní energetické koncepce zpracovaný podle odstavce 3 

posuzuje před jejím vydáním ministerstvo. Ministerstvo posoudí, zda 

návrh územní energetické koncepce splňuje požadavky tohoto zákona a 

je v souladu se státní energetickou koncepcí a sdělí předkladateli své 

stanovisko do 90 dnů ode dne předložení návrhu. Pokud ministerstvo 

nesdělí své stanovisko ve stanovené lhůtě, platí, že s předloženým 

návrhem územní energetické koncepce souhlasí. 
 (5) Územní energetickou koncepci může, pokud se nejedná o povinnost 

podle odstavce 3, přijmout obec pro svůj územní obvod nebo jeho část 

nebo městská část hlavního města Prahy. Územní energetická koncepce 
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přijatá obcí musí být v souladu s územní energetickou koncepcí přijatou 

krajem nebo hlavním městem Prahou. 
 (6) Územní energetická koncepce je podkladem pro zpracování zásad 

územního rozvoje nebo územního plánu4). 
 (7) Kraj a hlavní město Praha nejméně jednou za 5 let zpracuje zprávu o 

uplatňování územní energetické koncepce v uplynulém období a předloží 

ji ministerstvu, které ji použije pro vyhodnocení nebo aktualizaci státní 

energetické koncepce. Obec v případě, že územní energetickou koncepci 

přijala, zpracuje nejméně jednou za 5 let zprávu o jejím uplatňování v 

uplynulém období a předloží ji kraji. Zpráva je podkladem pro případnou 

aktualizaci příslušné územní energetické koncepce. 
 (8) Podklady v rozsahu nezbytném pro zpracování územní energetické 

koncepce a zpracování zprávy o uplatňování územní energetické 

koncepce v uplynulém období v řešeném území bezplatně poskytuje 

ústřední orgán státní správy nebo vlastník energetického zařízení nebo 

držitel licence na podnikání v energetických odvětvích2), pokud je k tomu 

vyzván. 
 (9) Obsah a způsob zpracování územní energetické koncepce a obsah a 

strukturu podkladů pro zpracování územní energetické koncepce a zprávy 

o uplatňování územní energetické koncepce stanoví vláda nařízením. 
Článek 20 odst. 2 2. Členské státy tam, kde je to relevantní, vyžadují od provozovatelů 

přepravní soustavy a provozovatelů distribuční soustavy nacházejících se 

na jejich území, aby zveřejňovali technická pravidla v souladu s článkem 

8 směrnice 2009/73/ES, zejména pokud jde o pravidla pro připojení k 

soustavě zahrnující požadavky na kvalitu plynu, jeho odorizaci a tlak. 
Členské státy od provozovatelů přepravní soustavy a provozovatelů 

distribuční soustavy rovněž vyžadují, aby zveřejnili sazby za připojení pro 

plyn z obnovitelných zdrojů založené na objektivních, transparentních a 
nediskriminačních kritériích. 

165/2012 § 7 (1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy je povinen na svém licencí vymezeném území přednostně 

připojit k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě výrobnu 

elektřiny z podporovaného zdroje za účelem přenosu elektřiny nebo 

distribuce elektřiny, pokud o to výrobce požádá a splňuje podmínky 

připojení stanovené jiným právním předpisem9), s výjimkou případu 

prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo distribuci 
nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační 

soustavy. 
 (2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy je povinen na vyžádání výrobce, jehož výrobna elektřiny z 

podporovaného zdroje má být připojena k distribuční soustavě nebo k 

přenosové soustavě, poskytnout informace nezbytné pro připojení, odhad 

nákladů souvisejících s připojením, lhůty pro přijetí a vyřízení žádosti o 

připojení a odhad doby nezbytné pro provedení připojení.  

DT  

  9593     
  9857     
Článek 20 odst. 3 3. Členské státy tam, kde je to relevantní a kde to vyplyne z jejich 

posouzení nezbytnosti výstavby nové infrastruktury pro dálkové 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů za účelem dosažení cíle Unie 

podle čl. 3 odst. 1 této směrnice, které je obsaženo v integrovaných 

vnitrostátních plánech v oblasti energetiky a klimatu v souladu 

s přílohou I nařízení (EU) 2018/1999, učiní nezbytné kroky k rozvoji 

infrastruktury pro dálkové vytápění a chlazení s cílem napomoci rozvoji 

406/2000 
ve znění 

103/2015 

§ 3 (1) Státní energetická koncepce je strategickým dokumentem 

vyjadřujícím cíle státu v nakládání s energií v souladu se zásadami trvale 

udržitelného rozvoje, zajištěním bezpečnosti dodávek energie, 

konkurenceschopnosti hospodářství a sociální přijatelnosti pro 

obyvatelstvo a je přijímána na období 25 let. 
 2) Státní energetická koncepce je závazná pro výkon státní správy v 

oblasti nakládání s energií. 

PT  
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vytápění a chlazení z velkých zařízení využívajících energii biomasy, 

energii slunečního záření, energii okolního prostředí, geotermální 

energii a energii z odpadního tepla a chladu. 

 (3) Státní energetickou koncepci schvaluje na návrh Ministerstva 

průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) vláda. Vláda předkládá pro 

informaci státní energetickou koncepci Poslanecké sněmovně a Senátu 

Parlamentu České republiky. 
 (4) Naplňování státní energetické koncepce vyhodnocuje ministerstvo 

nejméně jedenkrát za 5 let a o vyhodnocení informuje vládu. 

Vyhodnocení je podkladem pro případnou aktualizaci státní energetické 

koncepce. 
 (5) Podklady v rozsahu nezbytném pro zpracování a vyhodnocení státní 

energetické koncepce poskytuje bezplatně ministerstvu, pokud je k tomu 

vyzván, ústřední orgán státní správy, vlastník energetického zařízení nebo 

držitel licence na podnikání v energetických odvětvích2). 
 (6) Státní energetická koncepce je podkladem pro politiku územního 

rozvoje4). 
 (7) Obsah a způsob zpracování státní energetické koncepce a obsah a 

strukturu podkladů pro její zpracování a vyhodnocení stanoví vláda 

nařízením. 
  406/2000 

ve znění 

103/2015 

§ 4 Územní energetická koncepce 
(1) Územní energetická koncepce stanoví cíle a zásady nakládání s energií 

na území kraje, hlavního města Prahy, jeho městských částí nebo obce. 

Územní energetická koncepce vytváří podmínky pro hospodárné 

nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského 

rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s 

přírodními zdroji energie. Územní energetická koncepce obsahuje 

vymezené a předpokládané plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné 

stavby pro rozvoj energetického hospodářství, přitom zohledňuje 

potenciál využití systémů účinného vytápění a chlazení, zejména pokud 

využívají vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, a 

vytápění a chlazení využívající obnovitelné zdroje energie tam, kde je to 

vhodné. Součástí územní energetické koncepce je vyhodnocení ukazatelů 

bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti nakládání s energií. 

Územní energetická koncepce se zpracovává na období 25 let a vychází 

ze státní energetické koncepce. 
 (2) Územní energetická koncepce v širších územních souvislostech 

řešeného území zpřesňuje a rozvíjí cíle státní energetické koncepce a 

určuje strategii pro jejich naplňování. 
 (3) Územní energetickou koncepci jsou povinni přijmout na vlastní 

náklady pro svůj územní obvod kraj a hlavní město Praha. 
 (4) Návrh územní energetické koncepce zpracovaný podle odstavce 3 

posuzuje před jejím vydáním ministerstvo. Ministerstvo posoudí, zda 

návrh územní energetické koncepce splňuje požadavky tohoto zákona a 

je v souladu se státní energetickou koncepcí a sdělí předkladateli své 

stanovisko do 90 dnů ode dne předložení návrhu. Pokud ministerstvo 
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Poznámka 

 
nesdělí své stanovisko ve stanovené lhůtě, platí, že s předloženým 

návrhem územní energetické koncepce souhlasí. 
 (5) Územní energetickou koncepci může, pokud se nejedná o povinnost 

podle odstavce 3, přijmout obec pro svůj územní obvod nebo jeho část 

nebo městská část hlavního města Prahy. Územní energetická koncepce 

přijatá obcí musí být v souladu s územní energetickou koncepcí přijatou 

krajem nebo hlavním městem Prahou. 
 (6) Územní energetická koncepce je podkladem pro zpracování zásad 

územního rozvoje nebo územního plánu4). 
 (7) Kraj a hlavní město Praha nejméně jednou za 5 let zpracuje zprávu o 

uplatňování územní energetické koncepce v uplynulém období a předloží 

ji ministerstvu, které ji použije pro vyhodnocení nebo aktualizaci státní 

energetické koncepce. Obec v případě, že územní energetickou koncepci 

přijala, zpracuje nejméně jednou za 5 let zprávu o jejím uplatňování v 

uplynulém období a předloží ji kraji. Zpráva je podkladem pro případnou 

aktualizaci příslušné územní energetické koncepce. 
 (8) Podklady v rozsahu nezbytném pro zpracování územní energetické 

koncepce a zpracování zprávy o uplatňování územní energetické 

koncepce v uplynulém období v řešeném území bezplatně poskytuje 

ústřední orgán státní správy nebo vlastník energetického zařízení nebo 

držitel licence na podnikání v energetických odvětvích2), pokud je k tomu 

vyzván. 
 (9) Obsah a způsob zpracování územní energetické koncepce a obsah a 

strukturu podkladů pro zpracování územní energetické koncepce a zprávy 

o uplatňování územní energetické koncepce stanoví vláda nařízením. 
Článek 21 odst. 1 Samospotřebitelé elektřiny z obnovitelných zdrojů 

 
1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé byli oprávněni stát se 

samospotřebiteli elektřiny z obnovitelných zdrojů za podmínek 

stanovených v tomto článku. 

9593   NT  

  9857     
Článek 21 odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby byli samospotřebitelé elektřiny z 

obnovitelných zdrojů, individuálně nebo prostřednictvím agregátorů, 

oprávněni:  
a) vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů, včetně výroby pro vlastní 

spotřebu, skladovat a prodávat svou přebytečnou produkci elektřiny 

z obnovitelných zdrojů, a to i prostřednictvím smluv o nákupu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů, dodavatelů elektřiny a ujednání o přímém 

obchodování, aniž by se na ně vztahovaly:  
 i) diskriminační nebo nepřiměřené postupy a poplatky a síťové poplatky 

neodrážející náklady v souvislosti s elektřinou, kterou z distribuční 

soustavy odebírají nebo do ní dodávají;  

9593   NT  
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 ii) diskriminační nebo nepřiměřené postupy a jakékoli poplatky nebo 

platby v souvislosti s elektřinou z obnovitelných zdrojů, kterou sami 

vyrobili a která zůstává v jejich prostorách;  
b) instalovat a provozovat systémy skladování elektřiny v kombinaci 

se zařízeními na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů pro 

samospotřebu, aniž by se na ně vztahovaly jakékoli dvojí poplatky, 
včetně síťových poplatků, za uskladněnou elektřinu, která zůstává 

v jejich prostorách;  
c) zachovat si práva a povinnosti jako koneční spotřebitelé; 
d) obdržet odměnu, a to případně i prostřednictvím režimů podpory, za 

elektřinu z obnovitelných zdrojů, kterou sami vyrobili a kterou dodávají 

do distribuční soustavy, jež odráží tržní hodnotu této elektřiny a jež 

může zohlednit její dlouhodobou hodnotu pro distribuční soustavu, 

životní prostředí a společnosti. 
  9857     
Článek 21 odst. 3 3. Členské státy mohou uplatnit nediskriminační a přiměřené poplatky a 

platby na samospotřebitele elektřiny z obnovitelných zdrojů v 

souvislosti s elektřinou z obnovitelných zdrojů, kterou sami vyrobili a 

která zůstává v jejich prostorách, v jednom nebo více z těchto případů: 
a) je-li elektřina z obnovitelných zdrojů, kterou sami vyrobili, účinně 

podporována prostřednictvím režimů podpory, a to pouze v rozsahu, 

který neohrožuje ekonomickou životaschopnost projektu a pobídkový 

účinek takové podpory;  
b) od 1. prosince 2026, překročí-li celkový podíl zařízení pro 

samospotřebu 8 % celkového instalovaného výkonu elektřiny členského 

státu, je-li prostřednictvím analýzy nákladů a přínosů provedené 

národním regulačním orgánem uvedeného členského státu otevřeným, 

transparentním a účastnickým postupem, prokázáno, že ustanovení. 2 

písm. a) bodu ii) buď vedlo ke značně nepřiměřené zátěži pro 

dlouhodobou finanční udržitelnost elektrizační soustavy, nebo vytváří 

pobídku, jež překračuje objektivní potřebu k dosažení nákladově 

efektivního zavádění energie z obnovitelných zdrojů, a že tato zátěž 

nebo pobídka nemohou být minimalizovány přijetím jiných přiměřených 

opatření; nebo  
c) je-li elektřina z obnovitelných zdrojů, kterou sami vyrobili, vyráběna 

v zařízeních s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 30 kW. 

9593   NT  

  9857     
Článek 21 odst. 4 4. Členské státy zajistí, aby samospotřebitelé elektřiny z obnovitelných 

zdrojů nacházející se v téže budově, včetně budov s více bytovými 

jednotkami, byli oprávněni se společně zapojit do činností stanovených 

v odstavci 2 a bylo jim umožněno sdílet energii z obnovitelných zdrojů 

vyrobenou v jejich prostorách nebo v prostorách mezi nimi, aniž jsou 

dotčeny síťové a jiné příslušné poplatky, odvody a daně vztahující se na 

každého dotčeného samospotřebitele elektřiny z obnovitelných zdrojů. 
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Členské státy mohou rozlišovat mezi jednotlivými samospotřebiteli 

elektřiny z obnovitelných zdrojů a společně jednajícími samospotřebiteli 

elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jakékoli takové rozlišení musí být 

přiměřené a řádně odůvodněné. 
  9857     
Článek 21 odst. 5 5. Zařízení samospotřebitele elektřiny z obnovitelných zdrojů může 

vlastnit nebo spravovat třetí strana, pokud jde o instalaci, provoz, včetně 

měření, a údržbu, za předpokladu, že se na tuto třetí stranu i nadále 

vztahují pokyny pro samospotřebitele elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

Třetí strana samotná není považována za samospotřebitele elektřiny 

z obnovitelných zdrojů. 

9593   NT  

  9857     
Článek 21 odst. 6 6. Členské státy zavedou rámec umožňující podporovat a usnadňovat 

rozvoj samospotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů na základě 

posouzení stávajícího potenciálu a neodůvodněných překážek 

samospotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů na svých územích a ve 
svých elektrizačních soustavách. Tento rámec musí mimo jiné:  
a) řešit otázku přístupnosti samospotřeby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů pro všechny konečné zákazníky, včetně zákazníků v 

nízkopříjmových nebo zranitelných domácnostech;  
b) řešit otázku neodůvodněných překážek pro financování projektů na 

trhu a opatření k usnadnění přístupu k financování;  
c) řešit otázky jiných neodůvodněných regulačních překážek bránících 

samospotřebě elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to i pro nájemce;  
d) řešit otázky pobídek pro majitele budov, aby vytvářeli příležitosti k 

samospotřebě elektřiny z obnovitelných zdrojů, včetně příležitostí pro 

nájemce;  
e) udělit samospotřebitelům elektřiny z obnovitelných zdrojů, kterou 

sami vyrobili a dodávají do distribuční soustavy, nediskriminační přístup 

k relevantním stávajícím režimům podpory, jakož i ke všem segmentům 

trhů s elektřinou;  
f) zajistit, aby se samospotřebitelé elektřiny z obnovitelných zdrojů 

odpovídajícím a vyváženým způsobem podíleli na sdílení celkových 

nákladů na soustavu, je-li elektřina dodávána do distribuční soustavy. 
Členské státy zahrnou souhrn politik a opatření tohoto rámce a 

posouzení jejich provádění do svých integrovaných vnitrostátních plánů 

v oblasti energetiky a klimatu a do navazujících zpráv o pokroku podle 

nařízení (EU) 2018/1999. 
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  9857     
Článek 21 odst. 7 7. Tímto článkem nejsou dotčeny články 107 a 108 Smlouvy o 

fungování EU. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 22 odst. 1 Společenství pro obnovitelné zdroje 
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1. Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci, a zejména domácnosti, 

byli oprávněni zapojovat se do společenství pro obnovitelné zdroje a 

přitom si zachovali svá práva či povinnosti jako koneční zákazníci, aniž 

by se na ně vztahovaly neodůvodněné nebo diskriminační podmínky 

nebo postupy, které by bránily jejich účasti ve společenství pro 

obnovitelné zdroje, za podmínky, že v případě soukromých podniků 

taková účast nepředstavuje jejich hlavní obchodní nebo profesní činnost. 
  9857     
Článek 22 odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby společenství pro obnovitelné zdroje byla 

oprávněna:  
a) vyrábět, spotřebovávat, skladovat a prodávat energii z obnovitelných 

zdrojů, mimo jiné i prostřednictvím smluv o nákupu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů;  
b) sdílet ve svém rámci energii z obnovitelných zdrojů, která je 

vyrobena výrobními jednotkami vlastněnými tímto společenstvím, při 

splnění ostatních požadavků stanovených v tomto článku a při zachování 

práv a povinností členů společenství pro obnovitelné zdroje jako 

zákazníků;  
c) vstupovat bez diskriminace na všechny vhodné trhy s elektřinou jak 

přímo, tak prostřednictvím agregace. 

9593   NT  

  9857     
Článek 22 odst. 3 3. Členské státy vyhodnotí stávající překážky a potenciál rozvoje 

společenství pro obnovitelné zdroje na svém území. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 
 

NT  

Článek 22 odst. 4 4. Členské státy zavedou rámec umožňující podporovat a usnadňovat 

rozvoj společenství pro obnovitelné zdroje. Tento rámec zajišťuje 

především, aby:  
a) byly odstraněny neodůvodněné regulační a administrativní překážky 

omezující společenství pro obnovitelné zdroje;  
b) se na společenství pro obnovitelné zdroje, která dodávají energii nebo 

poskytují služby agregace či jiné obchodní energetické služby, 

vztahovaly příslušné předpisy pro tyto činnosti; 
c) příslušný provozovatel distribuční soustavy spolupracoval se 
společenstvími pro obnovitelné zdroje za účelem usnadnění přenosu 

energie v rámci těchto společenství;  
d) se na společenství pro obnovitelné zdroje vztahovaly spravedlivé, 

přiměřené a transparentní postupy, včetně postupů pro registraci a 

udělování licencí, a síťové poplatky odrážející náklady, jakož i příslušné 

poplatky, odvody a daně, čímž se zajistí, aby tato společenství 

přiměřeným a vyváženým způsobem přispívala ke sdílení celkových 
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nákladů na systém v souladu s transparentní analýzou nákladů a přínosů 

distribuovaných zdrojů energie vypracovanou příslušnými orgány 

členských států;  
e) společenství pro obnovitelné zdroje podléhala nediskriminačnímu 

zacházení s ohledem na své činnosti, práva a povinnosti jako konečných 

zákazníků, výrobců, dodavatelů, provozovatelů distribučních soustav 

nebo jiných účastníků trhu;  
f)účast ve společenstvích pro obnovitelné zdroje byla dostupná všem 

spotřebitelům, včetně spotřebitelů v nízkopříjmových nebo zranitelných 

domácnostech;  
g) byly k dispozici nástroje pro usnadnění přístupu k financování a 

k informacím;  
h) se veřejným orgánům dostávalo regulační podpory a podpory 

v oblasti budování kapacit, pokud jde o podporu a zřizování společenství 

pro obnovitelné zdroje a pokud jde o přímou účast těchto orgánů 

ve společenstvích;  
i) existovala pravidla k zajištění rovného a nediskriminačního zacházení 

se spotřebiteli, kteří se účastní společenství pro obnovitelné zdroje. 
  9857     
Článek 22 odst. 5 5. Hlavní prvky podpůrného rámce uvedeného v odstavci 4 a jeho 

provádění musí být součástí aktualizací integrovaných vnitrostátních 

plánů v oblasti energetiky a klimatu členských států a zpráv o pokroku 

podle nařízení (EU) 2018/1999. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 

Ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi členskými 

státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, např. notifikaci 

transpozičních předpisů Evropské komisi či podávání zpráv a 

informací. 
 

NT  

Článek 22 odst. 6 6. Členské státy mohou stanovit, že společenství pro obnovitelné zdroje 

jsou přístupná přeshraniční účasti. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 
právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy 

NT  

Článek 22 odst. 7 7. Aniž jsou dotčeny články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU, 

zohlední členské státy zvláštnosti společenství pro obnovitelné zdroje při 

vypracovávání režimů podpory, aby jim umožnily soutěžit o podporu za 

stejných podmínek jako ostatním účastníkům trhu. 

9593   NT  

Článek 23 odst. 1 Všeobecné rozšíření energie z obnovitelných zdrojů ve vytápění a 

chlazení 
 
1. V zájmu podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů v odvětví 

vytápění a chlazení usiluje každý členský stát o zvýšení podílu energie 

z obnovitelných zdrojů v tomto odvětví o indikativních 1,3 procentních 

bodů jako ročního průměru vypočítaného za období let 2021 až 2025 a 

2026 až 2030, počínaje podílem energie z obnovitelných zdrojů v 

458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi, 

PT  
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odvětví vytápění a chlazení dosaženým v roce 2020, vyjádřeným jako 

podíl na konečné spotřebě energie v členském státě a vypočteným podle 

metodiky uvedené v článku 7, aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku. 

Tento nárůst je omezen na indikativních 1,1 procentních bodů pro 

členské státy, v nichž se odpadní teplo a chlad nevyužívá. Členské státy 

ve vhodných případech upřednostňují nejlepší dostupné technologie. 
Článek 23 odst. 2 2. Pro účely odstavce 1 může každý členský stát při výpočtu svého 

podílu energie z obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení a 

jeho průměrného ročního nárůstu podle uvedeného odstavce:  
a) započítat odpadní teplo a chlad, a to až do výše 40 % průměrného 

ročního nárůstu;  
b) přesahuje-li podíl energie z obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení 60 %, započítat jakýkoli takový podíl jako splňující průměrný 

roční nárůst, a  
c) přesahuje-li podíl energie z obnovitelných zdrojů ve vytápění a 

chlazení 50 %, ale nikoli 60 %, započítat jakýkoli takový podíl jako 

splňující polovinu průměrného ročního nárůstu.  
Členské státy mohou při rozhodování o opatřeních na zavádění energie 

z obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení zohlednit 

nákladovou efektivnost s ohledem na strukturální překážky vyplývající 

z vysokého podílu zemního plynu nebo chlazení nebo z rozptýlené 

struktury osídlení s nízkou hustotou obyvatelstva. 
Pokud by tato opatření vedla k nižšímu průměrnému ročnímu zvýšení, 

než jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto článku, členské státy je zveřejní 

například prostřednictvím svých integrovaných vnitrostátních zpráv 

o pokroku v oblasti energetiky a klimatu podle článku 20 nařízení (EU) 

2018/1999 a poskytnou Komisi odůvodněním včetně důvodů pro výběr 

opatření uvedených ve druhém pododstavci tohoto odstavce. 

458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi, 

PT  

Článek 23 odst. 3 3. Členské státy mohou na základě objektivních a nediskriminačních 

kritérií sestavit a zveřejnit seznam opatření a určit a zveřejnit provádějící 

subjekty, například dodavatele paliv, veřejné subjekty či profesní 

sdružení, které mají přispívat k průměrnému ročnímu nárůstu 

uvedenému v odstavci 1. 

458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi, 

PT  

  458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. s) s) zveřejňuje informace týkající se jednotlivých forem podpory elektřiny 

z podporovaných zdrojů a podpory tepla z obnovitelných zdrojů, 
  

  458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. 

v) 
v) zveřejňuje informace o dostupnosti všech obnovitelných zdrojů pro 

dopravu a jejich výhodách z hlediska ochrany životního prostředí, 
  

Článek 23 odst. 4 4. Členské státy mohou dosáhnout průměrného ročního nárůstu 

uvedeného v odstavci 1 mimo jiné prostřednictvím jednoho nebo více 

z těchto opatření:  

458/2000 
ve znění 

§ 16 písm. 
q) 

q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi, 

PT  
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a) fyzickým začleněním energie z obnovitelných zdrojů nebo odpadního 

tepla a chladu do energie a energetického paliva dodávaných pro účely 

vytápění a chlazení;  
b)přímými zmírňujícími opatřeními, jako jsou instalace vysoce účinných 

systémů pro vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů v budovách 

nebo využití energie z obnovitelných zdrojů nebo odpadního tepla a 

chladu pro průmyslové procesy vytápění a chlazení;  
c) nepřímými zmírňujícími opatřeními, na která se vztahují 

obchodovatelné certifikáty dokazující splnění povinnosti uvedené 

v odstavci 1 prostřednictvím podpory nepřímých zmírňujících opatření 

provedených jiným hospodářským subjektem, jako jsou nezávislý 

instalátor technologií obnovitelných zdrojů nebo společnost 

energetických služeb poskytující služby pro zařízení na výrobu energie 

z obnovitelných zdrojů;  
d) dalšími politickými opatřeními s rovnocenným účinkem s cílem 

dosáhnout průměrného ročního nárůstu stanoveného v odstavci 1, včetně 

fiskálních opatření nebo jiných finančních pobídek.  
Při přijímání a uplatňování opatření uvedených v prvním pododstavci se 

členské státy zaměří na zajištění přístupnosti opatření pro všechny 

spotřebitele, zejména pro ty, kteří žijí v nízkopříjmových nebo 

zranitelných domácnostech a kteří by jinak nemuseli mít dostatečný 

počáteční kapitál k využití těchto opatření. 

165/2012 
131/2015 

Článek 23 odst. 5 5. Členské státy mohou k provádění a sledování opatření podle odstavce 
3 tohoto článku využít struktury zavedené v rámci vnitrostátních 

povinných úspor energie uvedených v článku 7 směrnice 2012/27/EU. 

458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi, 

PT  

Článek 23 odst. 6 6. Jsou-li určeny subjekty podle odstavce 3, členské státy zajistí, aby 

jejich příspěvek byl měřitelný a ověřitelný a aby tyto subjekty 

každoročně podávaly zprávy o:  
a) celkovém množství energie dodané pro vytápění a chlazení;  
b) celkovém množství energie z obnovitelných zdrojů dodané pro 

vytápění a chlazení;  
c) množství odpadního tepla a chladu dodaných pro vytápění a chlazení;  
d) podílu energie z obnovitelných zdrojů a odpadního tepla a chladu na 

celkovém množství energie dodané pro vytápění a chlazení a  
e) druhu obnovitelného zdroje energie. 

458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi, 

PT  

Článek 24 odst. 1 Dálkové vytápění a chlazení 
 
1. Členské státy zajistí, aby byly informace o energetické náročnosti 

a o podílu energie z obnovitelných zdrojů v jejich soustavách dálkového 

vytápění a chlazení konečným spotřebitelům poskytovány snadno 

přístupným způsobem, například na internetových stránkách dodavatelů, 

na ročním vyúčtování nebo na žádost. 

9593   NT  

  9857     
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Článek 24 odst. 2 2. Členské státy stanoví nezbytná opatření a podmínky, které umožní 

zákazníkům těch soustav dálkového vytápění nebo chlazení, které 

nepředstavují účinné dálkové vytápění a chlazení nebo se takovými 

soustavami nestanou do 31. prosince 2025 na základě plánu schváleného 

příslušným orgánem, odpojit se ukončením nebo změnou jejich smlouvy 
s cílem vyrábět si sami teplo nebo chlad z obnovitelných zdrojů. 
Je-li ukončení smlouvy spojeno s fyzickým odpojením, může být 

podmíněno náhradou za náklady přímo vzniklé v důsledku fyzického 

odpojení a za neodepsaný podíl aktiv potřebných k poskytování tepla 

nebo chladu tomuto zákazníkovi. 

9593   NT  

  9857     
Článek 24 odst. 3 3. Členské státy mohou omezit právo na odpojení ukončením nebo 

změnou smlouvy v souladu s odstavcem 2 na zákazníky, kteří mohou 

prokázat, že plánované alternativní řešení dodávek tepla nebo chlazení 

bude mít významně lepší energetickou náročnost. Posouzení energetické 

náročnosti alternativního řešení dodávek může vycházet z certifikátu 

energetické náročnosti. 

9593   NT  

  9857     
Článek 24 odst. 4 4. Členské státy stanoví nezbytná opatření pro zajištění toho, aby 

soustavy dálkového vytápění a chlazení přispívaly ke zvýšení 

uvedenému v čl. 23 odst. 1 této směrnice provedením nejméně jedné 

z těchto dvou možností:  
a) usilováním o zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů a 

z odpadního tepla a chladu v dálkovém vytápění a chlazení nejméně 

o jeden procentní bod jakožto roční průměr vypočítaný za období let 

2021 až 2025 a 2026 až 2030 počínaje podílem energie z obnovitelných 

zdrojů a z odpadního tepla a chladu v dálkovém vytápění a chlazení 

dosaženým v roce 2020, vyjádřeno v podobě podílu konečné spotřeby 

energie v dálkovém vytápění a chlazení, provedením opatření, u nichž se 

očekává, že spustí tento roční průměrný nárůst v letech s normálními 

klimatickými podmínkami.  
Členské státy, jejichž podíl energie z obnovitelných zdrojů a 

z odpadního tepla a chladu v dálkovém vytápění a chlazení přesahuje 

60 %, mohou započítat jakýkoli takový podíl jako splňující průměrný 

roční nárůst uvedený v prvním pododstavci tohoto písmene.  
Členské státy stanoví nezbytná opatření pro provedení průměrného 

ročního nárůstu uvedeného v prvním pododstavci tohoto písmene ve 

svých integrovaných vnitrostátních plánech v oblasti energetiky 

a klimatu podle přílohy I nařízení (EU) 2018/1999;  
b) zajištěním toho, aby byli provozovatelé soustav dálkového vytápění a 

chlazení povinni připojit dodavatele energie z obnovitelných zdrojů a 

z odpadního tepla a chladu, nebo povinni nabídnout, že připojí 

dodavatele, kteří jsou třetími stranami, a nakoupí od nich teplo a chlad 

vyrobené z obnovitelných zdrojů a z odpadního tepla a chladu, na 

9593   NT  
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základě nediskriminačních kritérií stanovených příslušným orgánem 

dotčeného členského státu, pokud potřebují učinit jeden či více z těchto 

kroků:  
 i) uspokojit poptávku nových zákazníků;  
 ii) nahradit stávající kapacity pro výrobu tepla nebo chladu a  
 iii) rozšířit stávající kapacity pro výrobu tepla nebo chladu. 

Článek 24 odst. 5 5. Uplatní-li členský stát možnost uvedenou v odst. 4 písm. b), může 

provozovatel soustavy dálkového vytápění nebo chlazení odmítnout 

připojit dodavatele, který je třetí stranou, a nakupovat od něj teplo nebo 

chlad, pokud:  
a) daná soustava postrádá nezbytnou kapacitu z důvodu jiných dodávek 

odpadního tepla a chladu, tepla nebo chladu z obnovitelných zdrojů 

nebo tepla nebo chladu vyrobených vysoce účinnou kombinovanou 

výrobou tepla a elektřiny;  
b) teplo nebo chlad od dodavatele, který je třetí stranou, nesplňují 

technické požadavky nezbytné pro připojení a zajištění spolehlivého 

a bezpečného provozu soustavy dálkového vytápění a chlazení, nebo  
c) provozovatel může prokázat, že by poskytnutí přístupu vedlo 

k nadměrnému zvýšení nákladů na teplo nebo chlad pro konečné 

zákazníky ve srovnání s náklady na využívání hlavního místního zdroje 

tepla nebo chladu, jemuž by teplo a chlad z obnovitelných zdrojů nebo 

odpadní teplo a chlad konkurovaly.  
Členské státy zajistí, aby provozovatel soustavy dálkového vytápění 

nebo chlazení, pokud odmítá připojit určitého dodavatele vytápění nebo 

chlazení podle prvního pododstavce, informoval příslušný orgán podle 

odstavce 9 o důvodech odmítnutí, jakož i o podmínkách, které musí být 

splněny, a o opatřeních, která musí být v soustavě přijata, aby připojení 

bylo umožněno. 

9593   NT  

Článek 24 odst. 6 6. Uplatní-li členský stát možnost uvedenou v odst. 4 písm. b), může 

vyjmout z uplatňování uvedeného písmene provozovatele těchto soustav 

dálkového vytápění a chlazení:  
a) účinné dálkové vytápění a chlazení;  
b) účinné dálkové vytápění a chlazení využívající vysoce účinnou 

kombinovanou výrobu tepla a elektřiny; 
c) dálkové vytápění nebo chlazení, jež se na základě plánu schváleného 

příslušným orgánem stane účinným dálkovým vytápěním nebo 

chlazením k 31. prosinci 2025;  
d) dálkové vytápění a chlazení s celkovým jmenovitým tepelným 

příkonem pod 20 MW. 

9593   NT  

Článek 24 odst. 7 7. Právo odpojit se ukončením nebo změnou smlouvy v souladu 

s odstavcem 2 mohou uplatnit jednotliví zákazníci, společné podniky 

vytvořené zákazníky, nebo strany jednající jménem zákazníků. 

V případě budov s více bytovými jednotkami lze toto odpojení provést 

9593   NT  
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pouze na úrovni celé budovy v souladu s použitelným právem v oblasti 

bydlení. 
  9857     
Článek 24 odst. 8 8. Členské státy vyžadují, aby provozovatelé elektroenergetických 

distribučních soustav nejméně každé čtyři roky posoudili ve spolupráci 

s provozovateli soustav dálkového vytápění nebo chlazení ve své oblasti 

potenciál soustav dálkového vytápění nebo chlazení poskytovat zajištění 

výkonové rovnováhy a další systémové služby, včetně reakce na 

poptávku a ukládání přebytečné elektřiny z obnovitelných zdrojů, a zda 

by využití zjištěného potenciálu bylo zdrojově a nákladově efektivnější 

než alternativní řešení. 

9593   NT  

  9857     
Článek 24 odst. 9 9. Členské státy zajistí, aby byla práva spotřebitelů a pravidla pro provoz 

soustav dálkového vytápění a chlazení v souladu s tímto článkem jasně 

definována a vymáhána příslušným orgánem. 

458/2000 
ve znění 
211/2011 
131/2015 

§ 18 odst. 1 Dozor v energetických odvětvích 
 
 (1) Energetický regulační úřad vykonává dozor nad 

dodržováním 
  
a) tohoto zákona v odvětvích elektroenergetiky, plynárenství a 

teplárenství a povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v 

elektroenergetice a plynárenství, 
  
b) zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České 

republiky v oblasti cen, 
  
c) Nařízení o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s 

elektřinou, Nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním 

soustavám a Nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek 

zemního plynu a Nařízení o velkoobchodním trhu s energií a přímo 

použitelných předpisů vydaných na jejich základě nebo k jejich 

provedení, 
  
d) povinností vyplývajících z rozhodnutí Komise nebo Agentury 

vydaných na základě právních předpisů podle písmene c) nebo 

povinností vyplývajících z rozhodnutí Energetického regulačního úřadu 

vydaného podle § 18 odst. 3 nebo § 18a odst. 3, 
  
e) zákona o podporovaných zdrojích energie28). 

PT  

  458/2000 
ve znění 
211/2011 

§ 18 odst. 2   (2) Energetický regulační úřad provádí kontroly z vlastního 

podnětu nebo na návrh ministerstva. Pokud Energetický regulační úřad 

vykonal kontrolu na návrh ministerstva, je povinen jej seznámit s 

výsledky kontroly a předat mu protokol o kontrole. 
 

  

  458/2000 
ve znění 

§ 76  (1) Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie je 

povinen, pokud mu odběratel tepelné energie poskytne nezbytné 
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670/2004 
158/2009 
211/2011 
131/2015 
225/2017 

technické údaje, uzavřít smlouvu o dodávce tepelné energie, na základě 

které zajistí dodávku tepelné energie, každému, kdo 
  
a) o to požádá a dodávka tepelné energie je v souladu s územní 

energetickou koncepcí11), 
  
b) má rozvodné tepelné zařízení nebo tepelnou přípojku a odběrné 

tepelné zařízení, které zajišťují hospodárnost, bezpečnost a spolehlivou 

dodávku nebo spotřebu v souladu s technickými a bezpečnostními 

předpisy, 
  
c) splňuje podmínky týkající se místa, způsobu a termínu připojení 

stanovené držitelem licence. 
  
 (2) Dodávat tepelnou energii jiné fyzické nebo právnické 

osobě lze pouze na základě smlouvy o dodávce tepelné energie nebo 

jako plnění poskytované v rámci smlouvy jiné. Dodavatel tepelné 

energie je povinen vyúčtovat dodávku tepelné energie v souladu s 

prováděcím právním předpisem. 
  
 (3) Smlouva o dodávce tepelné energie musí obsahovat pro 

každé odběrné místo 
  
a) výkon, množství, časový průběh odběru tepelné energie a místo 

předání, 
  
b) základní parametry dodávané a vracené teplonosné látky, kterými 

jsou teplota a tlak, 
  
c) místo a způsob měření a náhradní způsob vyhodnocení dodávky 

tepelné energie, dojde-li k poruše měřicího zařízení nebo při jeho 

pravidelném ověřování, a dohodu o přístupu k měřicím a ovládacím 

zařízením, 
  
d) cenu tepelné energie stanovenou v místě měření, termíny a způsob 

platby za odebranou tepelnou energii včetně záloh, 
  
e) při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu 

teplé vody pro více odběrných míst způsob rozdělení nákladů za 

dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa včetně získávání a 

ověřování vstupních údajů pro toto rozdělování, 
  
f) v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií 

nebo teplou vodou objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří 
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uzavírají smlouvu o dodávce tepelné energie, způsob rozdělení nákladů 

mezi ně. 
  
 (4) Dodavatel tepelné energie má právo přerušit nebo omezit 

dodávku tepelné energie v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou 

dobu v těchto případech: 
  
a) při bezprostředním ohrožení zdraví nebo majetku osob a při likvidaci 

těchto stavů, 
  
b) při stavech nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících jejich 

vzniku, 
  
c) při provádění plánovaných stavebních úprav, oprav, údržbových a 

revizních prací a při připojování nového odběrného místa, pokud jsou 

oznámeny nejméně 15 dní předem, 
  
d) při provádění nezbytných provozních manipulací na dobu 4 hodin, 
  
e) při havarijním přerušení či omezení nezbytných provozních dodávek 

teplonosné látky nebo paliv a energií poskytovaných jinými dodavateli 

tepelné energie, 
  
f) při nedodržení povinností odběratele podle § 77 odst. 4, 
  
g) při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízeních pro rozvod a 

výrobu tepelné energie na dobu nezbytně nutnou, 
  
h) jestliže odběratel tepelné energie používá zařízení, která ohrožují 

život, zdraví nebo majetek osob nebo ovlivňují kvalitu dodávek v 

neprospěch dalších odběratelů tepelné energie, 
  
i) při neoprávněném odběru. 
  
 (5) Držitel licence na rozvod tepelné energie má právo 
  
a) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat 

na cizích nemovitostech rozvodná tepelná zařízení, stavět podpěrné 

body a přetínat tyto nemovitosti potrubními trasami, 
  
b) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a 

provozem rozvodných tepelných zařízení, 
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c) odstraňovat porosty ohrožující provoz rozvodných tepelných zařízení, 

pokud tak neučinil po předchozím upozornění a stanovení rozsahu 

vlastník dotčené nemovitosti, 
  
d) vstupovat a vjíždět v souladu se zvláštními právními předpisy do 

uzavřených prostor a zařízení sloužících k výkonu činností a služeb 

orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva 
spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu dráhy, jakož 

i vstupovat na nemovitosti, kde jsou umístěna zařízení telekomunikací, v 

rozsahu a způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti, 
  
e) vyžadovat zabezpečení ochrany rozvodných tepelných zařízení při 

provádění prací ohrožujících jejich bezpečný provoz; v případě 

poškození žádat náhradu veškerých nákladů spojených s neprodleným 

provedením oprav a uvedení do provozu, 
  
f) na náhradu škody při nedodržení základních parametrů dodávky 

tepelné energie podle odstavce 3 písm. b), 
  
g) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, 

zabezpečování a automatizaci provozu tepelných sítí a k přenosu 

informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů. 
  
 (6) V případech uvedených v odstavci 4 je právo na náhradu 

škody vyloučeno. Toto neplatí, nesplní-li dodavatel tepelné energie 

oznamovací povinnost uloženou podle odstavce 4 písm. c) nebo v 

případech, kdy poruchu prokazatelně zavinil dodavatel tepelné energie. 
  
 (7) Držitel licence na rozvod tepelné energie je povinen zřídit 

věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro 

účely uvedené v odstavci 5 písm. a), a to smluvně s vlastníkem 

nemovitosti; to neplatí, pokud držitel licence na rozvod tepelné energie 

není vlastníkem dotčeného rozvodného tepelného zařízení; v takovém 

případě plní tuto povinnost vlastník rozvodného tepelného zařízení. V 

případě, že vlastník není znám nebo není určen nebo proto, že je 

prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a 

jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo 

ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), příslušný 

vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh provozovatele rozvodného 

tepelného zařízení o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této 

nemovitosti nebo její části. To platí i v případě, kdy je stavba, pro kterou 

se právo vyvlastňuje, zřizována nebo již byla zřízena a zřízení věcného 

břemene nezmařil držitel licence na rozvod tepelné energie nebo 

vlastník rozvodného tepelného zařízení. 
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 (8) Držitel licence na rozvod tepelné energie je povinen při 

výkonu oprávnění podle odstavce 5 písm. a) až d) co nejvíce šetřit práv 

vlastníků dotčených nemovitostí a vstup nebo vjezd na jejich 
nemovitosti jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti 

do původního stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu 

provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo 

užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto skutečnost vlastníku 

nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je 

povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po 

těžbě. 
  
 (9) Držitel licence na výrobu tepelné energie a držitel licence 

na rozvod tepelné energie je povinen 
  
a) provádět činnosti spojené s udělenou licencí a vyžadující odbornou 

způsobilost podle zvláštních právních předpisů pouze kvalifikovanými 

pracovníky, 
  
b) zřizovat, provozovat a udržovat zařízení pro dodávky tepelné energie 

tak, aby splňovala požadavky stanovené pro zajištění bezpečného, 

hospodárného a spolehlivého provozu, 
  
c) poskytovat na vyžádání pověřeným pracovníkům ministerstva, 

Energetického regulačního úřadu pravdivé informace nezbytné pro 

výkon jejich práv a povinností a umožnit jim přístup k zařízením, která k 

výkonu licencované činnosti slouží, 
  
d) bilancovat pro každou teplonosnou látku výrobu, náklady, ztráty, 

vlastní spotřebu a dodávky odděleně pro výrobu tepelné energie a 

rozvod tepelné energie a poskytovat údaje pro účely regulace podle 

tohoto zákona a statistiky, 
  
e) stanovit podmínky připojení k rozvodnému tepelnému zařízení nebo 

zdroji tepelné energie, 
  
f) v případech podle odstavce 4 obnovit dodávku tepelné energie 

bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu přerušení či 
omezení, 
  
g) vypracovat havarijní plán pro předcházení a řešení stavů nouze s 

výjimkou soustav zásobování tepelnou energií do výkonu 10 MW do 6 

měsíců po obdržení licence. 
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Poznámka 

 
 (10) Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku 

výkonu práv držitele licence na rozvod tepelné energie podle odstavce 5 

písm. a) nebo b) omezen v obvyklém užívání nemovitosti nebo mu 

vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou 

náhradu5). Právo na náhradu podle věty první lze uplatnit u držitele 

licence na rozvod tepelné energie do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo 

újmě došlo, jinak právo zaniká. 
  
 (11) Rozvodné tepelné zařízení nebo jeho část může za 

předpokladu, že neohrozí jejich spolehlivost nebo bezpečnost provozu 

nebo že neohrozí život, zdraví či majetek osob, křížit pozemní 

komunikace, dráhy, vodní toky, telekomunikační vedení, veškeré 

potrubní systémy a ostatní zařízení nebo s nimi být v souběhu, a to 

způsobem přiměřeným ochraně životního prostředí tak, aby byly co 

nejméně dotčeny zájmy zúčastněných vlastníků. Souběhem je, když 

jedno zařízení zasahuje svým ochranným pásmem do ochranného, 

případně bezpečnostního pásma druhého zařízení. Při opravách poruch a 

při stavebních úpravách zařízení je provozovatel rozvodného tepelného 

zařízení povinen respektovat vyjádření ostatních uživatelů trasy, 

zejména předepsaný technologický postup při zemních pracích tak, aby 

byly co nejméně dotčeny zájmy zúčastněných vlastníků. 
  458/2000 

ve znění 
670/2004 
131/2015 

§ 77 Odběratel tepelné energie 
 
 (1) Odběratel tepelné energie má právo na připojení ke zdroji 

tepelné energie nebo rozvodnému tepelnému zařízení v případě, že 
  
a) se nachází v místě výkonu licencované činnosti, 
  
b) má zřízenou tepelnou přípojku a odběrné tepelné zařízení v souladu s 

technickými předpisy, 
  
c) splňuje podmínky týkající se výkonu, místa, způsobu, základních 

parametrů teplonosné látky a termínu připojení stanovené dodavatelem, 

a 
  
d) dodávka tepelné energie je v souladu se schválenou územní 

energetickou koncepcí.11) 
  
 (2) Odběratel tepelné energie má právo na náhradu škody při 

nedodržení základních parametrů dodávky tepelné energie. Právo na 

náhradu škody je vyloučeno v případech podle § 76 odst. 4. 
  
 (3) Oznámí-li dodavatel tepelné energie odběrateli tepelné 

energie změnu teplonosné látky nebo jejích parametrů vyžadující úpravu 
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Poznámka 

 
odběrného tepelného zařízení nebo rozvodného tepelného zařízení, má 

odběratel tepelné energie právo od smlouvy o dodávkách tepelné energie 

odstoupit s účinky k oznámenému termínu změn. Změnu teplonosné 
látky nebo jejích parametrů vyžadující úpravu odběrného tepelného 

zařízení nebo rozvodného tepelného zařízení je povinen dodavatel 

tepelné energie oznámit písemně nejméně 12 měsíců předem. 

Neodstoupí-li odběratel tepelné energie od smlouvy o dodávce tepelné 

energie, je povinen upravit na svůj náklad odběrné tepelné zařízení nebo 

rozvodné tepelné zařízení tak, aby odpovídalo oznámeným změnám. 

Odběratel tepelné energie je dále povinen na svůj náklad upravit odběrné 

tepelné zařízení pro instalaci měřicího zařízení v souladu s technickými 

podmínkami výrobce měřicího zařízení po předchozím projednání s 

dodavatelem tepelné energie. 
  
 (4) Odběratel tepelné energie může zřídit a provozovat 

náhradní nebo jiný zdroj tepelné energie, který je propojen s rozvodným 

tepelným zařízením nebo může ovlivnit jeho provoz, teplonosnou látku 

v rozvodném tepelném zařízení nebo její parametry, pouze po písemné 

dohodě s držitelem licence na rozvod tepelné energie. 
  
 (5) Změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění 

může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem 

orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou 

koncepcí. Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení těchto 

změn a rovněž takové náklady spojené s odpojením od rozvodného 

tepelného zařízení včetně odstranění tepelné přípojky nebo předávací 

stanice uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného 

zařízení požaduje. 
  
 (6) Vlastníci nemovitostí, v nichž je umístěno rozvodné 

tepelné zařízení nebo jeho část nezbytná pro dodávku třetím osobám, 

jsou povinni umístění a provozování tohoto zařízení nadále strpět. 
  
 (7) Na odběrném tepelném zařízení nebo jeho částech, kterými 

prochází neměřená tepelná energie, je zakázáno provádět jakékoliv 

úpravy bez souhlasu držitele licence na výrobu tepelné energie nebo 

rozvod tepelné energie. Odběratel tepelné energie je na žádost 

dodavatele tepelné energie povinen umožnit přístup k částem odběrného 

tepelného zařízení, kterými prochází neměřená tepelná energie. 
  
 (8) Zákazník má právo poskytovat jiné osobě odebranou 

tepelnou energii, a to prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného 

odběrného tepelného zařízení; náklady na nákup tepelné energie na tyto 

osoby pouze rozúčtuje dohodnutým způsobem. 
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Poznámka 

 
Článek 24 odst. 10 10. Od členského státu se nevyžaduje uplatňování odstavce 2 až 9 tohoto 

článku, pokud:  
a) jeho podíl dálkového vytápění nebo chlazení není vyšší než 2 % 

celkové spotřeby energie ve vytápění a chlazení ke dni 24. prosince 

2018;  
b) jeho podíl dálkového vytápění nebo chlazení je zvýšen nad 2 % 

rozvojem nových účinných soustav dálkového vytápění a chlazení, na 

základě jeho integrovaných vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a 

klimatu podle přílohy I nařízení (EU) 2018/1999 nebo posouzení 

uvedeného v čl. 15 odst. 7 této směrnice; nebo  
c) jeho podíl soustav uvedených v odstavci 6 tohoto článku tvoří více 

než 90 % celkového prodeje jeho dálkového vytápění a chlazení. 

9593   
 

NT  

Článek 25 odst. 1 Všeobecné rozšíření energie z obnovitelných zdrojů v odvětví 

dopravy 
 
1. V zájmu všeobecného rozšíření využívání energie z obnovitelných 

zdrojů v odvětví dopravy uloží každý členský stát dodavatelům paliv 

povinnost zajistit, aby nejpozději v roce 2030 činil podíl energie 

z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie v odvětví 

dopravy alespoň 14 % (minimální podíl), v souladu s orientační 

trajektorií stanovenou členským státem vypočtenou v souladu 

s metodikou stanovenou v tomto článku a v článcích 26 a 27. 

Komise tuto povinnost posoudí s cílem předložit do roku 2023 
legislativní návrh na její zpřísnění, pokud budou náklady na výrobu 

energie z obnovitelných zdrojů dále významně sníženy, bude-li třeba 

splnit mezinárodní závazky Unie ohledně dekarbonizace nebo bude-
li toto zvýšení odůvodněno významným snížením spotřeby energie 

v Unii. 
Členské státy ukládající dodavatelům paliv tuto povinnost z ní mohou 

některé dodavatele paliv vyjmout nebo mezi různými dodavateli paliv 

a různými přepravci energie rozlišovat, aby zajistily, že bude brán zřetel 

na rozdíly ve vyspělosti a nákladnosti různých technologií.  
Pro výpočet minimálního podílu uvedeného v prvním pododstavce 

členské státy:  
a) zohlední kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů 

nebiologického původu používaná v odvětví dopravy v případě, že jsou 

využívána jako meziprodukt pro výrobu neobnovitelných paliv, a  
b) mohou zohlednit recyklovaná paliva s obsahem uhlíku.  
V rámci minimálního podílu uvedeného v prvním pododstavci musí 

příspěvek pokročilých biopaliv a bioplynu vyrobených ze surovin 

uvedených v příloze IX části A vyjádřený jako podíl na konečné 

spotřebě energie v odvětví dopravy představovat v roce 2022 alespoň 

0,2 %, v roce 2025 alespoň 1 % a v roce 2030 alespoň 3,5 %. 

9593   NT  
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Členské státy mohou osvobodit dodavatele paliv, kteří dodávají palivo 

v podobě elektřiny nebo kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů 

nebiologického původu používaná v odvětví dopravy, od plnění 

povinnosti, aby tato paliva obsahovala minimální podíl pokročilých 

biopaliv a bioplynu vyráběných ze surovin uvedených v příloze IX části 

A.  
Členské státy mohou povinnost podle prvního a čtvrtého pododstavce 

s cílem zajistit dosažení podílu, jenž je v nich stanoven, uložit mimo jiné 

prostřednictvím opatření zaměřených na objemy, energetický obsah 

nebo emise skleníkových plynů, je-li dosažení minimálních podílů podle 

prvního a čtvrtého pododstavce prokázáno. 
  9616     
       
Článek 25 odst. 2 2. Úspory emisí skleníkových plynů plynoucí z použití kapalných 

a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu 

používaných v odvětví dopravy činí ode dne 1. ledna 2021 alespoň 

70 %.  
Do 1. ledna 2021 Komise přijme akt v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 35, jímž doplní tuto směrnici stanovením vhodných 

minimálních hodnot pro úspory emisí skleníkových plynů 

z recyklovaných paliv s obsahem uhlíku prostřednictvím posouzení 

životního cyklu, při němž budou zohledněny zvláštní rysy každého 

z paliv. 

   NT  

  9635     
Článek 26 odst. 1 Zvláštní pravidla pro biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy 

vyrobená z potravinářských a krmných plodin 
 
1. Pro účely výpočtu hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných 

zdrojů členského státu uvedené v článku 7 a minimálního podílu 

stanoveného v čl. 25 odst. 1 prvním pododstavci nesmí být podíl 

biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy spotřebovaných v dopravě, jsou-li 
vyrobeny z potravinářských a krmných plodin, vyšší než o jeden 

procentní bod, než je podíl těchto paliv na konečné spotřebě energie 

v odvětvích silniční a železniční dopravy v daném členském státě v roce 

2020 s tím, že podíl konečné spotřeby energie v těchto odvětvích 

v tomto členském státě představuje nejvýše 7 %. 
Je-li tento podíl v členském státě nižší než 1 %, může být zvýšen 

na nejvýše 2 % konečné spotřeby energie v odvětvích silniční a 

železniční dopravy. 
Členské státy mohou stanovit nižší limit a mohou rozlišovat pro účely čl. 

29 odst. 1 mezi různými biopalivy, biokapalinami a palivy z biomasy 

vyrobenými z potravinářských a krmných plodin při zohlednění 

nejlepších dostupných důkazů o dopadu na nepřímou změnu ve 

458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi, 

PT  
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Poznámka 

 

využívání půdy. Členské státy mohou například stanovit nižší limit pro 

podíl z biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy vyráběných z olejnin. 
Je-li v některém členském státě podíl biopaliv, biokapalin a paliv 

z biomasy spotřebovaných v dopravě vyrobených z potravinářských a 

krmných plodin omezen na méně než 7 % nebo se některý členský stát 

rozhodne omezit tento podíl ještě více, může odpovídajícím způsobem 

snížit minimální podíl uvedený v čl. 25 odst. 1 prvním pododstavci o 

nejvýše 7 procentních bodů. 
Článek 26 odst. 2 2. Pro účely výpočtu hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných 

zdrojů členského státu uvedené v článku 7 a minimálního podílu 

stanoveného v čl. 25 odst. 1 prvním pododstavci nesmí být podíl 

biopaliv, biokapalin nebo paliv z biomasy vyrobených z potravinářských 

a krmných plodin, u nichž je zjištěno značné rozšíření oblasti produkce 

na půdu s velkou zásobou uhlíku, spojených s riziky nepřímé změny 

ve využívání půdy vyšší než úroveň spotřeby v roce 2019 v daném 

členském státě, nejsou-li certifikována jako biopaliva, biokapaliny nebo 
paliva z biomasy s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy 

podle tohoto odstavce.  
Od 31. prosince 2023 nejpozději do 31. prosince 2030 tato mezní 

hodnota postupně klesne na 0 %.  
Do 1. února 2019 Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu o stavu rozšíření celosvětové produkce relevantních 

potravinářských a krmných plodin. 
Do 1. února 2019 Komise přijme akt v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 35, jimiž doplní tuto směrnici stanovením kritérií pro 

certifikaci biopaliv, biokapaliny a paliv z biomasy s nízkým rizikem 

nepřímé změny ve využívání půdy a pro stanovení surovin s vysokým 

rizikem nepřímé změny ve využívání půdy, u nichž je zjištěno značné 

rozšíření oblasti produkce na půdu s velkou zásobou uhlíku. Tato zpráva 

a doprovodný akt v přenesené pravomoci musí vycházet z nejlepších 

dostupných vědeckých údajů.  
Do 1. září 2023 Komise provede přezkum kritérií stanovených akty 

v přenesené pravomoci uvedenými ve čtvrtém pododstavci na základě 

nejlepších dostupných vědeckých údajů a přijme akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 35 s cílem pozměnit případně tato 

kritéria a zahrnout plán na postupné snížení příspěvku k cílům Unie 

stanoveným v čl. 3 odst. 1 a čl. 25 odst. 1 a k minimálnímu podílu 

uvedenému v čl. 25 odst. 1 prvním pododstavci ohledně biopaliv, 

biokapalin a paliv z biomasy s vysokým rizikem nepřímé změny 

ve využívání půdy vyráběných ze surovin, u nichž je zjištěno značné 

rozšíření oblasti produkce na půdu s velkou zásobou uhlíku. 

458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi, 

PT  

Článek 27 odst. 1 Pravidla výpočtu s ohledem minimální podíly energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy 
 

458/2000 
ve znění 

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi, 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

1. Pro výpočet minimálních podílů uvedených v čl. 25 odst. 1 prvním 

a čtvrtém pododstavci se použijí tato ustanovení:  
a) pro výpočet jmenovatele, tj. energetického obsahu paliv používaných 

v odvětví silniční a železniční dopravy dodávaných pro účely spotřeby 

nebo použití na trhu, se zohlední benzin, nafta, zemní plyn, biopaliva, 

bioplyn, kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického 

původu používaná v odvětví dopravy, recyklovaná paliva s obsahem 

uhlíku a elektřina dodávaná do odvětví silniční a železniční dopravy;  
b) pro výpočet čitatele, tj. množství energie z obnovitelných zdrojů 

spotřebované v odvětví dopravy, se pro účely čl. 25 odst. 1 prvního 

pododstavce zohledňuje energetický obsah všech druhů energie 

z obnovitelných zdrojů dodávané do všech odvětví dopravy, včetně 

elektřiny z obnovitelných zdrojů dodávané do odvětví silniční a 

železniční dopravy. Členské státy mohou rovněž zohlednit recyklovaná 

paliva s obsahem uhlíku.  
Pro účely výpočtu čitatele se podíl biopaliv a bioplynu vyrobených 

ze surovin uvedených v příloze IX části B, s výjimkou Kypru a Malty, 

omezí na 1,7 % energetického obsahu paliv používaných v odvětví 

dopravy dodávaných pro účely spotřeby nebo použití na trhu. Členské 

státy mohou tato omezení na základě řádného zdůvodnění změnit 

s přihlédnutím k dostupnosti surovin. Všechny tyto změny podléhají 

schválení Komisí.;  
c) pro účely výpočtu čitatele i jmenovatele se použijí hodnoty týkající se 

energetického obsahu paliv používaných v odvětví dopravy uvedené 

v příloze III. Pro účely stanovení energetického obsahu paliv 

používaných v odvětví dopravy neuvedených v příloze III členské státy 

použijí k určení výhřevnosti paliv příslušné normy ESO. Nebyla-li pro 
tento účel přijata norma ESO, použijí se příslušné normy ISO. Komisi je 

svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 35, jimiž změní tuto směrnici tím, že přizpůsobí energetický 

obsah paliv používaných v odvětví dopravy uvedený v příloze III 

v souladu s vědeckotechnickým pokrokem. 

165/2012 
131/2015 

Článek 27 odst. 2 2. K prokázání toho, že bylo dosaženo minimálních podílů uvedených v 

čl. 25 odst. 1:  
a) může být podíl biopaliv a bioplynu pro dopravu vyrobených ze 

surovin uvedených v příloze IX započítáván jako dvojnásobek jejich 

energetického obsahu;  
b) podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů se započítává jako čtyřnásobek 

jejího energetického obsahu, je-li dodávána silničním vozidlům, a může 

být započítáván jako jedenapůlnásobek jejího energetického obsahu, je-
li dodávána železniční dopravě;  
c) s výjimkou paliv vyrobených z potravinářských a krmných plodin se 

podíl paliv dodávaných v odvětví letecké a námořní dopravy započítává 

jako 1,2násobek jejich energetického obsahu. 

458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi, 

PT  
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavel Jirásek 23. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 
Článek 27 odst. 3 3. K výpočtu podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na elektřině 

dodané silničním a železničním vozidlům pro účely odstavce 1 tohoto 

článku členský stát použije období dvou let před rokem, kdy je tato 
elektřina dodána na jeho území. 
Odchylně od prvního pododstavce tohoto odstavce se při stanovování 

podílu elektřiny pro účely odstavce 1 tohoto článku v případě elektřiny 

získané z přímého připojení k zařízení vyrábějícímu elektřinu 

z obnovitelných zdrojů a dodávané silničním vozidlům tato elektřina 

započítává jako pocházející z plně obnovitelných zdrojů.  
S cílem zajistit, aby byl očekávaný nárůst poptávky po elektřině 

v odvětví dopravy nad rámec stávající základní úrovně dosažen pomocí 

dodatečných kapacit výroby energie z obnovitelných zdrojů, Komise 

vypracuje rámec pro doplňkovost v odvětví dopravy a rozvine možnosti 

s cílem stanovit základní úroveň pro členské státy a pro měření této 

doplňkovosti. 
Pro účely tohoto odstavce, je-li pro výrobu kapalných a plynných paliv 

z obnovitelných zdrojů nebiologického původu používaných v odvětví 

dopravy používána elektřina, a to buď přímo, nebo pro výrobu 

meziproduktů, použije se k určení podílu elektřiny z obnovitelných 

zdrojů průměrný podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů v zemi výroby 

ve výši naměřené dva roky před dotčeným rokem.  
Elektřinu získanou z přímého připojení k zařízení vyrábějícímu elektřinu 

z obnovitelných zdrojů lze však plně započítat jako elektřinu 

z obnovitelných zdrojů, pokud je používána pro výrobu kapalných 

a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu 

používaných v odvětví dopravy, za předpokladu, že toto zařízení: 
a)vstupuje do provozu ve stejné době jako zařízení vyrábějící kapalná a 

plynná paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu používaná 

v odvětví dopravy nebo později a  
b) není připojeno k distribuční soustavě, nebo k distribuční soustavě 

připojeno je, avšak lze prokázat, že dotčená elektřina byla dodána, aniž 

by byla elektřina z distribuční soustavy odebírána.  
Kromě toho elektřina, která byla odebírána z distribuční soustavy, může 

být započítána jako elektřina vyrobená zcela z obnovitelných zdrojů, je-
li vyrobena výhradně z obnovitelných zdrojů a byly prokázány 

obnovitelné vlastnosti a jiná odpovídající kritéria, čímž se zajistí, aby 

obnovitelné vlastnosti této elektřiny byly uplatněny pouze jednou a 

v jediné oblasti konečné spotřeby.  
Do 31. prosince 2021 Komise přijme akt v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 35 s cílem doplnit tuto směrnici tím, že stanoví 
unijní metodiku, v níž budou vymezena podrobná pravidla, podle 

kterých mají hospodářské subjekty dosáhnout souladu s požadavky 

stanovenými v pátém a šestém pododstavci. 

458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi, 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 
Článek 28 odst. 1 Další ustanovení týkající se energie z obnovitelných zdrojů v odvětví 

dopravy 
 
1. S cílem minimalizovat riziko toho, že by jedna dodávka v Unii byla 

vykázána více než jednou, posílí členské státy a Komise spolupráci mezi 

vnitrostátními systémy a mezi vnitrostátními systémy, nepovinnými 

režimy a ověřovateli zřízenými podle článku 30, která bude případně 

zahrnovat i výměnu údajů. Pokud má příslušný orgán členského státu 

podezření, že došlo k podvodu, nebo pokud podvod odhalí, informuje 

o tom ostatní členské státy. 

9616   NT  

   
9593 

    

Článek 28 odst. 2 2. Komise zajistí, aby byla vytvořena databáze Unie umožňující 

sledování kapalných a plynných paliv používaných v odvětví dopravy, 

jež jsou způsobilá pro započtení do čitatele uvedeného v čl. 27 odst. 1 

písm. b) nebo která jsou zohledněna pro účely uvedené v čl. 29 odst. 1 

prvním pododstavci písm. a), b) a c). Členské státy vyžadují, aby 

příslušné hospodářské subjekty zanášely informace o provedených 

transakcích a parametrech udržitelnosti těchto paliv do této databáze, 

včetně emisí skleníkových plynů během jejich životního cyklu od 

okamžiku jejich výroby k dodavateli paliv, jenž dané palivo umisťuje na 

trh. Členský stát může zřídit vnitrostátní databázi propojenou s databází 

Unie, čímž zajistí, aby byly zadané informace neprodleně předávány 

mezi těmito databázemi. 
Dodavatelé paliv zadávají do příslušné databáze informace nezbytné pro 

ověření souladu s požadavky stanovenými v čl. 25 odst. 1 prvním a 

čtvrtém pododstavci. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 
 
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 
 
 

NT  

Článek 28 odst. 3 3. Do 31. prosince 2021 členské státy přijmou opatření k zajištění 

dostupnosti paliv z obnovitelných zdrojů pro odvětví dopravy, včetně 

veřejně dostupných vysoce výkonných dobíjecích stanic a další 

infrastruktury plnicích stanic, jak jsou předpokládány ve vnitrostátních 

rámcích politiky v souladu se směrnicí 2014/94/EU. 

9593   NT  

  9616     
       
Článek 28 odst. 4 4. Členské státy mají k databázi Unie uvedené v odstavci 2 tohoto 

článku přístup. Přijmou opatření s cílem zajistit, aby hospodářské 

subjekty zadávaly do příslušné databáze přesné informace. Komise 

vyžaduje, aby režimy, jež jsou předmětem rozhodnutí podle čl. 30 odst. 

4 této směrnice, ověřovaly dodržení tohoto požadavku během kontrol 

souladu s kritérii udržitelnosti pro biopaliva, biokapaliny a paliva 

z biomasy. Komise každé dva roky zveřejní souhrnné informace 

z databáze Unie podle přílohy VIII nařízení (EU) 2018/1999. 

9616    NT  

   
9593 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 
Článek 28 odst. 5 5. Do 31. prosince 2021 Komise přijme akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 35 s cílem doplnit tuto směrnici tím, že specifikuje 

metodiku pro určení podílu biopaliva a bioplynu pro dopravu vzniklých 

zpracováním biomasy ve společném procesu s fosilními palivy 

a metodiku pro posouzení úspor emisí skleníkových plynů z kapalných 

a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu 

používaných v odvětví dopravy a recyklovaných paliv s obsahem uhlíku, 

čímž se zajistí, že nebude udělen žádný kredit za zabránění vzniku emisí 

CO2, za jehož zachycování byl již získán emisní kredit na základě jiných 

právních předpisů. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  

Článek 28 odst. 6 6. Do 25. června 2019 a poté každé dva roky Komise vyhodnotí seznam 

surovin v příloze IX částech A a B za účelem doplnění surovin 

do seznamu v souladu se zásadami stanovenými v třetím pododstavci. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 35, jimiž změní seznam surovin v příloze IX 

částech A a B doplněním surovin, nikoli však jejich odstraněním. 

Suroviny, které mohou být zpracovány pouze pokročilými 

technologiemi, se doplní do přílohy IX části A. Suroviny, které mohou 
být zpracovány na biopaliva nebo bioplyn pro dopravu vyspělými 

technologiemi, se doplní do přílohy IX části B. 
Tyto akty v přenesené pravomoci vycházejí z analýzy potenciálu 

suroviny jakožto suroviny pro výrobu biopaliv nebo bioplynu pro 

dopravu zohledňující všechny tyto body: 
a) zásady oběhového hospodářství a hierarchie způsobů nakládání 

s odpady zavedené směrnicí 2008/98/ES;  
b) unijní kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 29 odst. 2 až 7;  
c) potřebu zabránit účinkům výrazně narušujícím trhy s (vedlejšími) 

produkty, odpady nebo zbytky;  
d) možnost, že přinese značné úspory emisí skleníkových plynů 

v porovnání s fosilními palivy na základě posouzení životního cyklu 

emisí;  
e) potřebu zabránit nepříznivému ovlivnění životního prostředí 

a biologické rozmanitosti;  
f) potřebu zabránit vytváření dodatečné poptávky po půdě. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  

Článek 28 odst. 7 7. Komise do 31. prosince 2025 v kontextu dvouletého posouzení 

dosaženého pokroku podle nařízení (EU) 2018/1999 posoudí, zda 

povinnost týkající se pokročilých biopaliv a bioplynu vyrobeného ze 

surovin uvedených v příloze IX části A stanovená v čl. 25 odst. 1 
čtvrtém pododstavci účinně podněcuje inovace a zajišťuje úspory emisí 

skleníkových plynů v odvětví dopravy. Komise v tomto posouzení 

rovněž provede analýzu, zda uplatňování tohoto článku účinně zabraňuje 

dvojímu započtení energie z obnovitelných zdrojů.  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Komise případně předloží návrh na změnu povinnosti týkající se 

pokročilých biopaliv a bioplynu vyrobeného ze surovin uvedených 

v příloze IX části A stanovené v čl. 25 odst. 1 čtvrtém pododstavci. 
Článek 29 odst. 1 Kritéria udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro 

biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy 
 
1. Energie z biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy se zohlední pro účely 

uvedené v písmenech a), b) a c) tohoto pododstavce, pouze pokud 

splňují kritéria udržitelnosti a kritéria úspor emisí skleníkových plynů 

stanovená v odstavcích 2 až 7 a 10:  
a) příspěvek ke splnění cíle Unie stanoveného v čl. 3 odst. 1 a podíl 

energie z obnovitelných zdrojů v členských státech; 
b) posuzování plnění povinností využívat energii z obnovitelných 

zdrojů, včetně povinnosti stanovené v článku 25;  
c) způsobilost k finanční podpoře na spotřebu biopaliv, biokapalin a 

paliv z biomasy.  
Aby však mohly být biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy vyrobené 

z odpadů a zbytků jiných než zbytků ze zemědělství, akvakultury, 

rybolovu a lesnictví zohledněny pro účely uvedené v prvním 

pododstavci písm. a), b) a c), musí splňovat pouze kritéria úspor emisí 

skleníkových plynů stanovená v odstavci 10. Tento pododstavec se 

použije rovněž na odpad a zbytky, které jsou nejprve zpracovány na 

produkt, než jsou dále zpracovány na biopaliva, biokapaliny a paliva 

z biomasy. 
Elektřina, vytápění a chlazení vyrobené z tuhého komunálního odpadu 

nepodléhají kritériím úspor emisí skleníkových plynů stanoveným 

v odstavci 10. 
Pokud jsou paliva z biomasy použita v zařízeních produkujících 

elektřinu, vytápění a chlazení nebo paliva s celkovým jmenovitým 

tepelným příkonem nejméně 20 MW v případě pevných paliv 

a s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nejméně 2 MW v případě 

plynných paliv z biomasy, musí splňovat kritéria udržitelnosti a úspor 

emisí skleníkových plynů stanovená v odstavcích 2 až 7 a 10. Členské 

státy mohou kritéria udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů 

použít na zařízení s nižším celkovým jmenovitým tepelným příkonem. 
Kritéria udržitelnosti a kritéria úspor emisí skleníkových plynů 

stanovená v odstavcích 2 až 7 a 10 se použijí bez ohledu na zeměpisný 

původ biomasy. 

165/2012 § 4 odst. 5 

písm. f)  
(5) V případě elektřiny vyrobené  

z biokapalin se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze 

na elektřinu vyrobenou z biokapalin, které splňují kritéria udržitelnosti 

stanovená prováděcím právním předpisem. 

DT  

  189/2018 § 3 Kritéria udržitelnosti biopaliv 
(1) Biopaliva splňují kritéria udržitelnosti, pokud 
a) vykazují úsporu emisí skleníkových plynů podle odstavce 3, 
b) biomasa použitá k jejich výrobě splňuje kritéria udržitelnosti uvedená 

v § 4 a 
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Poznámka 

 
c) biomasa použitá k jejich výrobě byla vypěstována v souladu s 

požadavky a normami podle společných pravidel pro režimy přímých 

podpor v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie3), jde-li o 
biomasu vypěstovanou na území členského státu Evropské unie. 
(2) Biopaliva vyrobená z odpadu nebo zbytků, které nepocházejí ze 

zemědělství, akvakultury, rybolovu nebo lesnictví, splňují kritéria 

udržitelnosti, pokud vykazují úsporu emisí skleníkových plynů podle 

odstavce 3. 
(3) Úspora emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního 

cyklu biopaliva oproti emisím skleníkových plynů vzniklých během 

úplného životního cyklu referenční fosilní pohonné hmoty musí činit 

nejméně 
 
a) 35 % do 31. prosince 2017 v případě biopaliv vyrobených ve 

zpracovatelském zařízení uvedeném do provozu do 5. října 2015 včetně, 
b) 50 % od 1. ledna 2018 v případě biopaliv vyrobených ve 

zpracovatelském zařízení uvedeném do provozu do 5. října 2015 včetně, 

nebo 
c) 60 % v případě biopaliv vyrobených ve zpracovatelském zařízení 

uvedeném do provozu po 5. říjnu 2015. 
(4) Úspora emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního 

cyklu biopaliva oproti emisím skleníkových plynů vzniklých během 

úplného životního cyklu referenční fosilní pohonné hmoty se stanoví 
a) použitím standardních hodnot úspor emisí skleníkových plynů pro 

biopaliva uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení, 
b) výpočtem ze skutečných hodnot emisí skleníkových plynů při 

používání biopaliv zjištěných způsobem uvedeným v části B přílohy č. 1 

k tomuto nařízení, nebo 
c) výpočtem podle vzorců uvedených v bodech 1 a 3 části B přílohy č. 1 

k tomuto nařízení za použití některých dílčích standardních hodnot emisí 

skleníkových plynů pro biopaliva uvedených v části C přílohy č. 1 k 

tomuto nařízení. 
(5) Hodnota emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného 

životního cyklu referenční fosilní pohonné hmoty činí 83,8 gCO2ekv/MJ. 
  189/2018 § 4 Kritéria udržitelnosti biomasy 

(1) Biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí pocházet z půdy, která 

měla ke dni 1. ledna 2008 nebo později jeden z uvedených statusů: 
a) les a jiná zalesněná plocha s původními druhy, kde nejsou žádné 

viditelné známky lidské činnosti a kde nejsou významně narušeny 

ekologické procesy, 
b) oblast stanovená 
1. právním předpisem4) nebo příslušným orgánem k účelům ochrany 

přírody, pokud pěstování biomasy zasahuje do tohoto účelu, nebo 
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Poznámka 

 
2. rozhodnutím Evropské komise podle čl. 7c odst. 5 ve spojení s čl. 7b 

odst. 3 písm. b) bodem ii) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o 

změně směrnice Rady 93/12/EHS, v platném znění, za účelem ochrany 

vzácných nebo ohrožených ekosystémů nebo druhů, pokud pěstování 

biomasy zasahuje do uvedených účelů ochrany přírody, nebo 
c) vysoce biologicky rozmanitý travní porost určený podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie stanovujícího kritéria a zeměpisné 

oblasti k určení vysoce biologicky rozmanitých travních porostů5), a to 
1. travní porost, který by bez lidského zásahu zůstal zachován jako takový 

a který stále vykazuje přirozené složení druhů a ekologické 

charakteristiky a procesy, nebo 
2. porost, který by bez lidského zásahu nezůstal zachován jako travní 

porost a je druhově bohatý a neznehodnocený, pokud není prokázáno, že 

získávání biomasy je nezbytné k uchování statusu travního porostu. 
(2) Biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí pocházet z půdy, která 

byla ke dni 1. ledna 2008 
a) půdou pokrytou nebo nasycenou vodou trvale nebo po významnou část 

roku, 
b) plochou o rozloze větší než 1 hektar se stromy vyššími než 5 metrů a 

pokryvem koruny tvořícím více než 30 % nebo se stromy schopnými 

dosáhnout těchto limitů v daném místě, nebo 
c) plochou o rozloze větší než 1 hektar se stromy vyššími než 5 metrů a 

pokryvem koruny tvořícím 10 až 30 % nebo se stromy schopnými 

dosáhnout těchto limitů v daném místě, pokud není prokázáno, že při 

uplatnění způsobu výpočtu stanoveného v části B přílohy č. 1 k tomuto 

nařízení je zásoba uhlíku v oblasti předtím, než došlo k přeměně půdy, a 

po její přeměně taková, že by podmínky stanovené v § 3 odst. 3 byly 

splněny. 
(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije, má-li půda stále status uvedený 

v odstavci 2 písm. a), b) nebo c) nebo jej měla v době, kdy byla biomasa 

získána. 
(4) Biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí pocházet z půdy, která 

byla ke dni 1. ledna 2008 rašeliništěm, pokud není prokázáno, že její 

pěstování a získávání nezahrnuje odvodňování dříve neodvodňované 

půdy. 
  289/1995 § 1 § 1  

Účel zákona  
Účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči 

o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou 

složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu 

trvale udržitelného hospodaření v něm. 

  

  289/1995 § 11 § 11  
Základní povinnosti  
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Poznámka 

 
(1) Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo 

poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v 

lese.   
(2) Vlastník lesa je povinen usilovat při hospodaření v lese o to, aby 

nepoškozoval zájmy jiných vlastníků lesů a funkce lesa byly zachovány 

(plněny rovnoměrně a trvale) a aby byl zachován (chráněn) genofond 

lesních dřevin.   
(3) Vlastník lesa má právo na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení 

hospodaření v lese vůči orgánu státní správy, který o tomto omezení 

rozhodl. Orgán státní správy může uložit úhradu této náhrady osobám, v 

jejichž zájmu o tomto omezení rozhodl.  
 (4) Nikdo nesmí bez povolení užít lesní pozemky k jiným účelům, pokud 

tento zákon nestanoví jinak. 
  289/1995 

ve znění 
15/2015 

§ 8 § 8 
Lesy zvláštního určení  
(1) Lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a 

nacházejí se   
a) v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, 
b) v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních 

minerálních vod,  
c) na území národních parků a národních přírodních rezervací.  
 (2) Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u kterých 

veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný 

oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen 

funkcím produkčním. Jde o lesy  
a) v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních 

rezervacích, národních přírodních památkách a přírodních památkách,  
b) lázeňské,  
c) příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí,  
d) sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce,  
e) se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou 

nebo krajinotvornou,  
f) potřebné pro zachování biologické různorodosti,  
g) v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích,  
h) v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob 

hospodaření.  
 (3) O zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení podle odstavce 2 

a o vyřazení z této kategorie rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh 

vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.  

  

  289/1995 § 24 § 24  
Lesní hospodářské plány  
(1) Lesní hospodářské plány (dále jen "plány") jsou nástrojem vlastníka 

lesa a zpracovávají se zpravidla na deset let.  
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Poznámka 

 
 (2) Plány obsahují ustanovení závazná a doporučující. Závaznými 

ustanoveními plánu jsou maximální celková výše těžeb a minimální 

podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Vlastník 

lesa má právo na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu 

minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin vůči státu. 

Pravidla podpory výsadby těchto dřevin upraví ministerstvo právním 

předpisem. Pro státní lesy a lesy ve vlastnictví obcí je závazným 

ustanovením též minimální plošný rozsah výchovných zásahů v 

porostech do 40 let věku.  
 (3) Právnické osoby, kterým je svěřeno nakládání se státními lesy, 

ostatní právnické a fyzické osoby vlastnící více než 50 ha lesa v obvodu 

územní působnosti schvalujícího orgánu státní správy lesů (§ 27) jsou 

povinny zabezpečit zpracování plánů. Hospodařit podle plánu mohou též 

právnické a fyzické osoby vlastnící méně než 50 ha lesa.  
 (4) Jeden plán může být zpracován pro lesy o výměře nejvýše 20 000 

ha.  
 (5) Právnické a fyzické osoby, pro které byly schváleny plány, jsou 

povinny dodržovat jejich závazná ustanovení (odstavec 2).  
  289/1995 § 25 § 25  

Lesní hospodářské osnovy  
(1) Pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů se pro všechny 

lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických 

osob, pokud pro ně není zpracován plán (§ 24 odst. 3), zpracovávají 

lesní hospodářské osnovy (dále jen "osnovy"). Osnovy se zpracovávají 

obvykle na deset let se stejnou dobou platnosti v určeném území. Jejich 

zpracování zadává orgán státní správy lesů.  
 (2) Záměr zadat zpracování osnovy vyhlásí orgán státní správy lesů 

obecně závaznou vyhláškou. Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy o 

výměře menší než 50 ha (odstavec 1) mají právo v termínu stanoveném 

orgánem státní správy lesů oznámit mu své hospodářské záměry a 

požadavky na zpracování osnovy.  
 (3) Pro vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha, který má zájem využít 
osnovu pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezme, se 

stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná, a podíl 

melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Pro vlastníka 

lesa o výměře do 3 ha, který má zájem využít osnovu pro hospodaření v 

lese a protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková 

výše těžeb, která je nepřekročitelná. Ustanovení § 24 odst. 2 se užije 

obdobně.  
 (4) Každý vlastník lesa obdrží od orgánu státní správy lesů osnovu 

týkající se jeho lesa bezplatně.  
 (5) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o zadávání, 

zpracovávání a součástech osnov, o jejich změnách, o způsobu odvození 
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závazných ustanovení osnov a o způsobu převzetí osnovy vlastníkem 

lesa. 
  289/1995 § 31 § 31  

Obnova a výchova lesních porostů  
(1) Vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty stanovištně 

vhodnými dřevinami a vychovávat je včas a soustavně tak, aby se 

zlepšoval jejich stav, zvyšovala jejich odolnost a zlepšovalo plnění 

funkcí lesa. Ve vhodných podmínkách je žádoucí využívat přirozené 

obnovy; přirozené obnovy nelze použít v porostech geneticky 

nevhodných. 
(6) Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do dvou let a lesní 

porosty na ní zajištěny do sedmi let od jejího vzniku; v odůvodněných 

případech může orgán státní správy lesů při schvalování plánu nebo při 

zpracování osnovy nebo na žádost vlastníka lesa povolit lhůtu delší. Na 

povolení této delší lhůty se nevztahují obecné předpisy o správním 

řízení.  

  

  289/1995 
ve znění 
501/2012 

§ 33 § 33  
Těžba dříví  
(1) Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu nahodilou tak, 

aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů. 

Pokud by v důsledku těžby nahodilé vznikla souvislá holina o výměře 

větší než 0,2 ha, je vlastník lesa povinen oznámit provádění takové těžby 

nahodilé alespoň 14 dnů předem orgánu státní správy lesů. Tato lhůta 

neplatí při provádění opatření podle § 32 odst. 1 písm. a) a odst. 2.   
(2) Těžba nahodilá se započítává do celkové výše těžeb (§ 24 odst. 2 a § 

25 odst. 3). Pokud by zpracováním těžby nahodilé byla překročena 

celková výše těžeb stanovená schváleným plánem nebo převzatou 

osnovou, musí vlastník lesa požádat orgán státní správy lesů o změnu 

plánu nebo osnovy.  
 (3) Těžbu v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného 

plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté osnovy, lze provést jen 

se souhlasem odborného lesního hospodáře. Souhlas nelze odmítnout, 

není-li těžba v rozporu s ostatními ustanoveními tohoto zákona. Má-li 
těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, musí vlastník lesa, 

jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu, 

předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření 

příslušného odborného lesního hospodáře. Pokud orgán státní správy 

lesů nesdělí osobě, která jej písemně vyrozuměla o záměru provést 

těžbu, své stanovisko do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění, může 

tato osoba těžbu provést. Na vydání tohoto stanoviska orgánu státní 

správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.  
 (4) Provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech mladších než 80 

let je zakázáno; v odůvodněných případech může orgán státní správy 
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lesů při schvalování plánu nebo při zpracování osnovy nebo na žádost 

vlastníka lesa povolit výjimku z tohoto zákazu.  
 (5) Právnické a fyzické osoby zajišťující těžební práce jsou povinny 

provádět je takovým způsobem, který minimalizuje negativní dopady na 

lesní ekosystém v daném prostředí.  
 (6) Ministerstvo může stanovit prováděcím právním předpisem 

podrobnosti o označování, měření, evidenci a o klasifikaci dříví. 
  226/2013 

ve znění 
183/2017 

§ 1 § 1 
Předmět úpravy 
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis 

Evropské unie centrální evidenci systémů náležité péče za účelem 

kontroly uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků 

vyrobených z tohoto dřeva (dále jen „centrální evidence“) na trh 

hospodářskými subjekty, stanoví působnost a pravomoc orgánů státní 

správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a správní 

tresty za přestupky v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na 

trh. 

  

  226/2013 § 11 § 11 
Systém náležité péče  
Hospodářský subjekt může za základ systému náležité péče využít lesní 

hospodářský plán nebo protokolem převzatou lesní hospodářskou 

osnovu a navazující lesní hospodářskou evidenci doplněnou o údaje 

uvedené v čl. 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se 

stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a 

dřevařské výrobky.  

  

  477/2012 § 4 Kritéria udržitelnosti pro biokapaliny 

 (1) Kritéria udržitelnosti pro biokapaliny jsou shodná s kritérii 

udržitelnosti pro biopaliva podle nařízení vlády upravujícího kritéria 

udržitelnosti pro biopaliva. 

  (2) Hodnota emisí skleníkových plynů vznikajících v celém 

životním cyklu referenční fosilní energie pro biokapaliny je uvedena v 

příloze č. 2 k této vyhlášce. 

  (3) Prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti se vydává podle 

zákona o ochraně ovzduší. 

  

  9635     
  9632 

9678 
    

Článek 29 odst. 2 2. Biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy na bázi odpadů a zbytků 

nikoli z lesnictví, nýbrž ze zemědělské půdy, se zohlední pro účely 

189/2018 Příloha č. 3 PŘEDBĚŽNĚ ODHADOVANÉ EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

VYPLÝVAJÍCÍ Z NEPŘÍMÉ ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PŮDY 
DT  
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uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. a), b) a c) pouze tehdy, 

pokud provozovatelé nebo vnitrostátní orgány mají zavedeno sledování 

nebo plány řízení s cílem řešit dopady na kvalitu půdy a uhlík v půdě. 

Informace o tom, jak jsou dopady sledovány a jak je s nimi nakládáno, 

se podávají podle čl. 30 odst. 3. 

 
  
I-----------------------------------------------I----------------------------I  
  I            Skupina   vstupních   surovin              I   Předběžně   

odhadované   emise   I 
 I                                                 I      skleníkových   plynů   z      I 
 I                                                 I   nepřímé   změny   ve   využívání   I 
 I                                                 I              půdy              I 
 I                                                 I          [gCO2ekv/MJ]          I 
I-----------------------------------------------I----------------------------I  
  I   Obiloviny*)  a   jiné   plodiny   bohaté   na   škrob**)  I               12               

I 
I-----------------------------------------------I----------------------------I  
  I   Cukernaté   plodiny                               I               13               I 
I-----------------------------------------------I----------------------------I  
  I   Olejniny                                        I               55               I 
I-----------------------------------------------I----------------------------I  
 
 
  
 *) Bez ohledu na to, zda jsou využita pouze zrna nebo celá 

plodina, například v případě kukuřice na zelené krmení. 
  
 **) Především hlízy a okopaniny (například brambory, 

topinambury, batáty, maniok a jamy) a plodiny z oddenkovými hlízami 

(například kolokázie a xantosama). 
  
 Předběžně odhadované emise skleníkových plynů vyplývající 

z nepřímé změny ve využívání půdy se považují za nulové u biopaliv 

vyrobených ze 
  
1) vstupních surovin, které nejsou obsaženy v této příloze, nebo 
  
2) vstupních surovin, jejichž produkce vedla k přímé změně ve 

využívání půdy; přímou změnou ve využívání půdy se rozumí změna 

kategorie půdního pokryvu lesní půda, travnatý porost, mokřad, osídlení 

nebo jiná půda vymezené Mezivládním panelem pro změnu klimatu 

(IPCC) na ornou půdu nebo trvalé kultury, vymezení kategorií půdního 

pokryvu je veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva. 
  189/2018  Příloha č. 4 POŽADAVKY NA BIOPALIVA, KTERÁ MAJÍ NÍZKÝ DOPAD V 

SOUVISLOSTI S NEPŘÍMOU ZMĚNOU VE VYUŽÍVÁNÍ PŮDY 
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 Požadavky na biopaliva, která mají nízký dopad v souvislosti s 

nepřímou změnou ve využívání půdy, splňují biopaliva, která jsou 

vyrobena z následujících vstupních surovin: 
  
a) řasy, pokud jsou pěstovány na pevnině ve vodních nádržích nebo 

fotobioreaktorech, 
  
b) podíl biomasy na směsném komunálním odpadu, nikoli však tříděný 

domácí odpad, který spadá pod cíle recyklace podle čl. 11 odst. 2 písm. 

a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. 

listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, 
  
c) biologický odpad z domácností, na který se vztahuje tříděný sběr ve 

smyslu § 4 odst. 1 písm. n) zákona o odpadech, 
  
d) podíl biomasy na průmyslovém odpadu, který není vhodný pro 

využití v potravinovém nebo krmivovém řetězci, včetně materiálů 

pocházejících z maloobchodu a velkoobchodu a zemědělsko-
potravinářského průmyslu, jakož i odvětví rybolovu a akvakultury, ale 

ne použité kuchyňské oleje a živočišné tuky kategorie 1 nebo 2 podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, 
  
e) sláma, 
  
f) chlévská mrva a kal z čistíren odpadních vod, 
  
g) odpadní vody z lisovny palmového oleje a trsy prázdných palmových 

plodů, 
  
h) dehet z tálového oleje, 
  
i) surový glycerin, 
  
j) bagasa, 
  
k) matoliny a vinné kaly, 
  
l) ořechové skořápky, 
  
m) plevy, 
  
n) kukuřičné klasy zbavené zrn, 
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o) podíl biomasy na odpadu a zbytcích z lesnictví a z dřevozpracujících 

odvětví, jako jsou kůra, větve, nekomerční pročistky, listí, jehličí, 

koruny stromů, piliny, hobliny, černý louh, hnědý louh, kal z vláknovin, 

lignin a tálový olej, 
  
p) jiné nepotravinářské celulózové vláknoviny*) 
  
q) jiné lignocelulózové vláknoviny**), s výjimkou pilařského dřeva a 

dýhařského dřeva, 
  
r) obnovitelná kapalná a plynná paliva nebiologického původu 

používaná v odvětví dopravy, 
  
s) uhlík zachycený a využívaný pro účely dopravy, jde-li o energii z 
obnovitelných zdrojů, nebo 
  
t) bakterie, jde-li o energii z obnovitelných zdrojů. 
  
 *) Zahrnují zbytky potravinářských a krmných plodin 

(například sláma, kukuřičné šustí, plevy a lusky), energetické traviny s 

nízkým obsahem škrobu (například jílek, proso prutnaté, ozdobnice, trsť 

rákosovitá a krycí plodiny vysévané před zasetím a po sklizení hlavních 

plodin), průmyslové zbytky (včetně zbytků potravinářských a krmných 

plodin po extrakci rostlinných olejů, cukrů, škrobů a bílkovin) a 
vláknovinu z biologického odpadu. 
  
 **) Například biomasa pocházející z lesů, energetické dřeviny 

a zbytky a odpady z lesnictví a dřevozpracujících odvětví. 
  189/2018  Příloha č. 5 NÁLEŽITOSTI EVIDENCÍ V SYSTÉMU KVALITY PODLE § 9 A 

NÁLEŽITOSTI DOKUMENTACE PĚSTITELE BIOMASY 
 
A. Náležitosti evidence podle § 9 odst. 1 písm. b) a d) 
  
 1. Údaje o jednotlivých příchozích a odchozích dodávkách, a 

to 
  
a) samostatná prohlášení spolu s evidenčními údaji jednotlivých 

dodávek biomasy podle části B bodu 5 obdržená od pěstitelů biomasy, 

dodaná a vydaná dílčí prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti, dodaná 

a vydaná prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a kopie certifikátů 

všech dodavatelů, 
  
b) dodací listy k příchozím a odchozím dodávkám, 
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c) kupní smlouvy, popřípadě objednávky na příchozí a odchozí dodávky, 
  
d) identifikace dodavatele/odběratele a jedinečných identifikačních čísel 

příchozích a odchozích dodávek, 
  
e) druh příchozího/odchozího produktu splňujícího kritéria udržitelnosti, 
  
f) datum dodání/ odeslání produktu splňujícího kritéria udržitelnosti, 
  
g) množství, 
  
h) jednoznačná identifikace místa naskladnění a místa vyskladnění, 
  
i) stát původu biomasy, 
  
j) informace o způsobu určení hodnoty produkce emisí skleníkových 

plynů podle § 3 odst. 4, 
  
k) hodnota produkce emisí skleníkových plynů v gCO2ekv/kg nebo 

gCO2ekv/MJ; v případě použití dílčích standardních hodnot emisí 

skleníkových plynů z pěstování uvedených v bodě 1 části C přílohy č. 1 

k tomuto nařízení, popřípadě standardní hodnoty uvedené v části A 

přílohy č. 1 k tomuto nařízení, se nemusí produkce emisí skleníkových 

plynů evidovat, 
  
l) identifikace dodávek, u kterých byl použit bonus podle bodu 9 části B 

přílohy č. 1 k tomuto nařízení, popřípadě úspora emisí skleníkových 

plynů vyvolaná nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným 

zemědělským postupům podle bodu 1 části B přílohy č. 1 k tomuto 

nařízení, a 
  
m) identifikace dodávek, u kterých se uplatní § 3 odst. 2. 
  
 2. Údaje z výrobního procesu 
  
a) doklad o datu uvedení zpracovatelského zařízení do provozu, 
  
b) množství ztrát (změna hmotnosti) produktů vzniklých při 

vnitropodnikových procesech (úprava biomasy, meziproduktů nebo 

biopaliv na požadovanou jakost (sušení na požadovanou vlhkost, 

odstranění nežádoucích příměsí), 
  
c) v případě výrobců meziproduktů nebo výrobců biopaliv konverzní 

faktory nutné pro výpočet hmotnostní bilance (například množství 
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Poznámka 

 
spotřebované biomasy potřebné na výrobu 1 tuny meziproduktů nebo 1 

tuny biopaliv) a 
  
d) v případě stanovení hodnoty produkce emisí skleníkových plynů 

použitím skutečných hodnot podle části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení 

evidenci o všech energetických vstupech a výstupech výrobního procesu 

a účinnosti přeměny energie a další údaje z provozní evidence rozhodné 

pro stanovení produkce emisí skleníkových plynů; evidence může být 

nahrazena dlouhodobými průměrnými hodnotami všech energetických 

vstupů a výstupů. 
  
 3. Dokument stanovující závazek osoby uvedené v § 21 odst. 

1, 2 nebo 3 zákona plnit kritéria udržitelnosti. Dokument musí obsahovat 

minimálně její organizační strukturu a odpovědnosti a pravomoci 

jednotlivých vedoucích osob ve vztahu k zajištění plnění kritérií 

udržitelnosti. 
  
B. Náležitosti dokumentace pěstitele biomasy 
  
 1. Rozloha půdy, na které je biomasa splňující kritéria 

udržitelnosti pěstována*), 
  
 2. Zemědělská kultura půd, na kterých je biomasa splňující 

kritéria udržitelnosti pěstována (orná půda, popřípadě jiné kultury 

umožňující pěstování biomasy splňující kritéria udržitelnosti)*), 
  
 3. Druhy pěstované biomasy*) a výnosy za příslušný 

kalendářní rok, 
  
 4. Kopie jednotlivých vydaných samostatných prohlášení, 
  
 5. Evidence jednotlivých odchozích dodávek (například 

prostřednictvím dodacích listů nebo vážních listů), sestávající z těchto 
údajů 
  
a) jedinečné identifikační číslo samostatného prohlášení, které mu 

přidělil jeho vystavovatel, 
  
b) identifikační údaje odběratele, 
  
c) identifikační číslo každé odchozí dodávky (například číslo vážního 

listu nebo dodacího listu), 
  
d) množství a druh prodané biomasy, 
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e) datum odeslání a 
  
f) hodnota produkce emisí skleníkových plynů v gCO2ekv/kg, pokud 

jsou k jejímu stanovení použity skutečné hodnoty produkce emisí 

skleníkových plynů podle části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení, a dále 
identifikace přepravního prostředku a přepravní vzdálenost; při 

používání dílčích standardních hodnot emisí skleníkových plynů z 

pěstování uvedených v bodě 1 části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení se 

nemusí produkce emisí skleníkových plynů uvádět, 
  
 6. V případě používání skutečných hodnot produkce emisí 

skleníkových plynů podle části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení pěstitel 

biomasy eviduje údaje o použitých hnojivech podle zákona o hnojivech 

a údaje o spotřebě pohonných hmot, popřípadě další údaje, které 

podstatným způsobem ovlivní produkci emisí skleníkových plynů, 
  
 7. V případě, že byl při výpočtu ze skutečných hodnot emisí 

skleníkových plynů podle části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení použit 

bonus podle bodu 9 části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení, popřípadě 

úspora emisí skleníkových plynů vyvolaná nahromaděním uhlíku v půdě 

díky zdokonaleným zemědělským postupům podle bodu 1 části B 

přílohy č. 1 k tomuto nařízení, identifikovat dodávky, u kterých byl 

bonus nebo úspora použit. 
  
 *) Pro identifikaci rozlohy a druhu zemědělské kultury a druhu 

pěstované plodiny lze použít geografický informační systém pro 

evidenci využití zemědělské půdy - LPIS (číslo, popřípadě část půdního 

bloku), popřípadě katastrální mapy nebo jiné srovnatelně věrohodné 

zdroje. 
  9635     
  9632     
Článek 29 odst. 3 3. Biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy na bázi zemědělské 

biomasy zohledněné pro účely uvedené v odst. 1 prvním pododstavci 

písm. a), b) a c) nesmějí být vyrobeny ze surovin získaných z půdy 

s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti, tj. z půdy, která měla 

v lednu 2008 nebo později jeden z těchto statusů, a to bez ohledu na to, 

zda ho stále ještě má, či nikoli: 
a) původní les a jiné zalesněné plochy, tj. les a jiné zalesněné plochy 

s původními druhy, kde nejsou žádné viditelné známky lidské činnosti 

a kde nejsou významně narušeny ekologické procesy;  
b) vysoce biologicky rozmanitý les a jiné zalesněné plochy, které jsou 

druhově bohaté a neznehodnocené nebo byly relevantním příslušným 

orgánem označeny jako vysoce biologicky rozmanité, ledaže je 

189/2018  Příloha č. 3 PŘEDBĚŽNĚ ODHADOVANÉ EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

VYPLÝVAJÍCÍ Z NEPŘÍMÉ ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PŮDY 
 
  
I-----------------------------------------------I----------------------------I  
  I            Skupina   vstupních   surovin              I   Předběžně   

odhadované   emise   I 
 I                                                 I      skleníkových   plynů   z      I 
 I                                                 I   nepřímé   změny   ve   využívání   I 
 I                                                 I              půdy              I 
 I                                                 I          [gCO2ekv/MJ]          I 
I-----------------------------------------------I----------------------------I  

DT  
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prokázáno, že získávání těchto surovin nezasahovalo do účelů ochrany 

přírody;  
c) oblasti určené: 
 i) zákonem nebo příslušným orgánem k účelům ochrany přírody, nebo 
 ii) k ochraně vzácných nebo ohrožených ekosystémů nebo druhů 

uznaných mezinárodními dohodami nebo zařazených na seznam 

sestavený mezivládními organizacemi nebo Mezinárodní unií pro 

ochranu přírody, jsou-li uznávány v souladu s čl. 30 odst. 4 prvním 

pododstavcem,  
ledaže se prokáže, že produkce surovin nezasahuje do uvedených účelů 

ochrany přírody; 
d) vysoce biologicky rozmanité travní porosty o rozloze větší než jeden 

hektar, totiž:  
 i) původní travní porosty, které by bez lidského zásahu zůstaly 

zachovány jako takové a které vykazují přirozené složení druhů 

a ekologické charakteristiky a procesy; nebo  
 ii) travní porosty, které by bez lidského zásahu nezůstaly zachovány 

jako takové a které jsou druhově bohaté a neznehodnocené a byly 

relevantním příslušným orgánem označeny jako vysoce biologicky 

rozmanité, ledaže je prokázáno, že získávání surovin je nezbytné 

k uchování statusu vysoce biologicky rozmanitých travních porostů. 
Komise může přijmout prováděcí akty, v nichž dále upřesní kritéria pro 

určení toho, na které travní porosty se vztahuje první pododstavec písm. 

d) tohoto odstavce. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným 

postupem podle čl. 34 odst. 3. 

  I   Obiloviny*)  a   jiné   plodiny   bohaté   na   škrob**)  I               12               

I 
I-----------------------------------------------I----------------------------I  
  I   Cukernaté   plodiny                               I               13               I 
I-----------------------------------------------I----------------------------I  
  I   Olejniny                                        I               55               I 
I-----------------------------------------------I----------------------------I  
 
 
  
 *) Bez ohledu na to, zda jsou využita pouze zrna nebo celá 

plodina, například v případě kukuřice na zelené krmení. 
  
 **) Především hlízy a okopaniny (například brambory, 

topinambury, batáty, maniok a jamy) a plodiny z oddenkovými hlízami 

(například kolokázie a xantosama). 
  
 Předběžně odhadované emise skleníkových plynů vyplývající 

z nepřímé změny ve využívání půdy se považují za nulové u biopaliv 

vyrobených ze 
  
1) vstupních surovin, které nejsou obsaženy v této příloze, nebo 
  
2) vstupních surovin, jejichž produkce vedla k přímé změně ve 

využívání půdy; přímou změnou ve využívání půdy se rozumí změna 

kategorie půdního pokryvu lesní půda, travnatý porost, mokřad, osídlení 

nebo jiná půda vymezené Mezivládním panelem pro změnu klimatu 

(IPCC) na ornou půdu nebo trvalé kultury, vymezení kategorií půdního 

pokryvu je veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva. 
  189/2018  Příloha č. 4 POŽADAVKY NA BIOPALIVA, KTERÁ MAJÍ NÍZKÝ DOPAD V 

SOUVISLOSTI S NEPŘÍMOU ZMĚNOU VE VYUŽÍVÁNÍ PŮDY 
 
 Požadavky na biopaliva, která mají nízký dopad v souvislosti s 

nepřímou změnou ve využívání půdy, splňují biopaliva, která jsou 

vyrobena z následujících vstupních surovin: 
  
a) řasy, pokud jsou pěstovány na pevnině ve vodních nádržích nebo 

fotobioreaktorech, 
  
b) podíl biomasy na směsném komunálním odpadu, nikoli však tříděný 

domácí odpad, který spadá pod cíle recyklace podle čl. 11 odst. 2 písm. 

a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. 

listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, 
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c) biologický odpad z domácností, na který se vztahuje tříděný sběr ve 

smyslu § 4 odst. 1 písm. n) zákona o odpadech, 
  
d) podíl biomasy na průmyslovém odpadu, který není vhodný pro 

využití v potravinovém nebo krmivovém řetězci, včetně materiálů 

pocházejících z maloobchodu a velkoobchodu a zemědělsko-
potravinářského průmyslu, jakož i odvětví rybolovu a akvakultury, ale 

ne použité kuchyňské oleje a živočišné tuky kategorie 1 nebo 2 podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, 
  
e) sláma, 
  
f) chlévská mrva a kal z čistíren odpadních vod, 
  
g) odpadní vody z lisovny palmového oleje a trsy prázdných palmových 

plodů, 
  
h) dehet z tálového oleje, 
  
i) surový glycerin, 
  
j) bagasa, 
  
k) matoliny a vinné kaly, 
  
l) ořechové skořápky, 
  
m) plevy, 
  
n) kukuřičné klasy zbavené zrn, 
  
o) podíl biomasy na odpadu a zbytcích z lesnictví a z dřevozpracujících 

odvětví, jako jsou kůra, větve, nekomerční pročistky, listí, jehličí, 

koruny stromů, piliny, hobliny, černý louh, hnědý louh, kal z vláknovin, 

lignin a tálový olej, 
  
p) jiné nepotravinářské celulózové vláknoviny*) 
  
q) jiné lignocelulózové vláknoviny**), s výjimkou pilařského dřeva a 

dýhařského dřeva, 
  
r) obnovitelná kapalná a plynná paliva nebiologického původu 

používaná v odvětví dopravy, 
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s) uhlík zachycený a využívaný pro účely dopravy, jde-li o energii z 
obnovitelných zdrojů, nebo 
  
t) bakterie, jde-li o energii z obnovitelných zdrojů. 
  
 *) Zahrnují zbytky potravinářských a krmných plodin 

(například sláma, kukuřičné šustí, plevy a lusky), energetické traviny s 

nízkým obsahem škrobu (například jílek, proso prutnaté, ozdobnice, trsť 

rákosovitá a krycí plodiny vysévané před zasetím a po sklizení hlavních 

plodin), průmyslové zbytky (včetně zbytků potravinářských a krmných 

plodin po extrakci rostlinných olejů, cukrů, škrobů a bílkovin) a 
vláknovinu z biologického odpadu. 
  
 **) Například biomasa pocházející z lesů, energetické dřeviny 

a zbytky a odpady z lesnictví a dřevozpracujících odvětví. 
  189/2018  Příloha č. 5 NÁLEŽITOSTI EVIDENCÍ V SYSTÉMU KVALITY PODLE § 9 A 

NÁLEŽITOSTI DOKUMENTACE PĚSTITELE BIOMASY 
 
A. Náležitosti evidence podle § 9 odst. 1 písm. b) a d) 
  
 1. Údaje o jednotlivých příchozích a odchozích dodávkách, a 

to 
  
a) samostatná prohlášení spolu s evidenčními údaji jednotlivých 

dodávek biomasy podle části B bodu 5 obdržená od pěstitelů biomasy, 

dodaná a vydaná dílčí prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti, dodaná 

a vydaná prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a kopie certifikátů 

všech dodavatelů, 
  
b) dodací listy k příchozím a odchozím dodávkám, 
  
c) kupní smlouvy, popřípadě objednávky na příchozí a odchozí dodávky, 
  
d) identifikace dodavatele/odběratele a jedinečných identifikačních čísel 

příchozích a odchozích dodávek, 
  
e) druh příchozího/odchozího produktu splňujícího kritéria udržitelnosti, 
  
f) datum dodání/ odeslání produktu splňujícího kritéria udržitelnosti, 
  
g) množství, 
  
h) jednoznačná identifikace místa naskladnění a místa vyskladnění, 
  

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               ST 32018L2001.docx      str. 104 z 155   

Celex: 32018L2001 Lhůta pro implementaci 30.6.2021 Úřední věstník                     L 328/82 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Ing. Miroslav Krejčů 17. 10. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z 

obnovitelných zdrojů 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavel Jirásek 23. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 
i) stát původu biomasy, 
  
j) informace o způsobu určení hodnoty produkce emisí skleníkových 

plynů podle § 3 odst. 4, 
  
k) hodnota produkce emisí skleníkových plynů v gCO2ekv/kg nebo 

gCO2ekv/MJ; v případě použití dílčích standardních hodnot emisí 

skleníkových plynů z pěstování uvedených v bodě 1 části C přílohy č. 1 

k tomuto nařízení, popřípadě standardní hodnoty uvedené v části A 

přílohy č. 1 k tomuto nařízení, se nemusí produkce emisí skleníkových 

plynů evidovat, 
  
l) identifikace dodávek, u kterých byl použit bonus podle bodu 9 části B 

přílohy č. 1 k tomuto nařízení, popřípadě úspora emisí skleníkových 

plynů vyvolaná nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným 

zemědělským postupům podle bodu 1 části B přílohy č. 1 k tomuto 

nařízení, a 
  
m) identifikace dodávek, u kterých se uplatní § 3 odst. 2. 
  
 2. Údaje z výrobního procesu 
  
a) doklad o datu uvedení zpracovatelského zařízení do provozu, 
  
b) množství ztrát (změna hmotnosti) produktů vzniklých při 

vnitropodnikových procesech (úprava biomasy, meziproduktů nebo 

biopaliv na požadovanou jakost (sušení na požadovanou vlhkost, 

odstranění nežádoucích příměsí), 
  
c) v případě výrobců meziproduktů nebo výrobců biopaliv konverzní 

faktory nutné pro výpočet hmotnostní bilance (například množství 

spotřebované biomasy potřebné na výrobu 1 tuny meziproduktů nebo 1 

tuny biopaliv) a 
  
d) v případě stanovení hodnoty produkce emisí skleníkových plynů 

použitím skutečných hodnot podle části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení 

evidenci o všech energetických vstupech a výstupech výrobního procesu 

a účinnosti přeměny energie a další údaje z provozní evidence rozhodné 

pro stanovení produkce emisí skleníkových plynů; evidence může být 

nahrazena dlouhodobými průměrnými hodnotami všech energetických 

vstupů a výstupů. 
  
 3. Dokument stanovující závazek osoby uvedené v § 21 odst. 

1, 2 nebo 3 zákona plnit kritéria udržitelnosti. Dokument musí obsahovat 
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Poznámka 

 
minimálně její organizační strukturu a odpovědnosti a pravomoci 

jednotlivých vedoucích osob ve vztahu k zajištění plnění kritérií 

udržitelnosti. 
  
B. Náležitosti dokumentace pěstitele biomasy 
  
 1. Rozloha půdy, na které je biomasa splňující kritéria 

udržitelnosti pěstována*), 
  
 2. Zemědělská kultura půd, na kterých je biomasa splňující 

kritéria udržitelnosti pěstována (orná půda, popřípadě jiné kultury 

umožňující pěstování biomasy splňující kritéria udržitelnosti)*), 
  
 3. Druhy pěstované biomasy*) a výnosy za příslušný 

kalendářní rok, 
  
 4. Kopie jednotlivých vydaných samostatných prohlášení, 
  
 5. Evidence jednotlivých odchozích dodávek (například 

prostřednictvím dodacích listů nebo vážních listů), sestávající z těchto 
údajů 
  
a) jedinečné identifikační číslo samostatného prohlášení, které mu 

přidělil jeho vystavovatel, 
  
b) identifikační údaje odběratele, 
  
c) identifikační číslo každé odchozí dodávky (například číslo vážního 

listu nebo dodacího listu), 
  
d) množství a druh prodané biomasy, 
  
e) datum odeslání a 
  
f) hodnota produkce emisí skleníkových plynů v gCO2ekv/kg, pokud 

jsou k jejímu stanovení použity skutečné hodnoty produkce emisí 

skleníkových plynů podle části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení, a dále 
identifikace přepravního prostředku a přepravní vzdálenost; při 

používání dílčích standardních hodnot emisí skleníkových plynů z 

pěstování uvedených v bodě 1 části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení se 

nemusí produkce emisí skleníkových plynů uvádět, 
  
 6. V případě používání skutečných hodnot produkce emisí 

skleníkových plynů podle části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení pěstitel 
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biomasy eviduje údaje o použitých hnojivech podle zákona o hnojivech 

a údaje o spotřebě pohonných hmot, popřípadě další údaje, které 

podstatným způsobem ovlivní produkci emisí skleníkových plynů, 
  
 7. V případě, že byl při výpočtu ze skutečných hodnot emisí 

skleníkových plynů podle části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení použit 

bonus podle bodu 9 části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení, popřípadě 

úspora emisí skleníkových plynů vyvolaná nahromaděním uhlíku v půdě 

díky zdokonaleným zemědělským postupům podle bodu 1 části B 

přílohy č. 1 k tomuto nařízení, identifikovat dodávky, u kterých byl 

bonus nebo úspora použit. 
  
 *) Pro identifikaci rozlohy a druhu zemědělské kultury a druhu 

pěstované plodiny lze použít geografický informační systém pro 

evidenci využití zemědělské půdy - LPIS (číslo, popřípadě část půdního 

bloku), popřípadě katastrální mapy nebo jiné srovnatelně věrohodné 

zdroje. 
  9635     
  9632     
Článek 29 odst. 4 4. Biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy na bázi zemědělské 

biomasy zohledněné pro účely uvedené v odst. 1 prvním pododstavci 

písm. a), b) a c) nesmějí být vyrobeny ze surovin získaných z půdy s 

velkou zásobou uhlíku, tj. půdy, která měla v lednu roku 2008 jeden 

z těchto statusů a již ho nemá:  
a) mokřady, tj. půda pokrytá nebo nasycená vodou trvale nebo 

po významnou část roku;  
b) souvisle zalesněné oblasti, tj. půda o rozloze větší než jeden hektar se 

stromy vyššími než pět metrů a porostem koruny tvořícím více než 30 % 

nebo se stromy schopnými dosáhnout těchto limitů in situ;  
c) půda o rozloze větší než jeden hektar se stromy vyššími než pět metrů 

a porostem koruny tvořícím 10 až 30 % nebo se stromy schopnými 

dosáhnout těchto limitů in situ, ledaže je prokázáno, že při uplatnění 

metodiky stanovené v příloze V části C je zásoba uhlíku v oblasti 

předtím, než došlo k přeměně půdy a po její přeměně, taková, že by byly 

splněny podmínky stanovené v odstavci 10 tohoto článku.  
Tento odstavec se nepoužije, pokud v době, kdy byla surovina získána, 

měla půda stejný status jako v lednu 2008. 

189/2018 § 4 (1) Biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí pocházet z půdy, která 

měla ke dni 1. ledna 2008 nebo později jeden z uvedených statusů: 
  
a) les a jiná zalesněná plocha s původními druhy, kde nejsou žádné 

viditelné známky lidské činnosti a kde nejsou významně narušeny 

ekologické procesy, 
  
b) oblast stanovená 
1. právním předpisem4) nebo příslušným orgánem k účelům ochrany 

přírody, pokud pěstování biomasy zasahuje do tohoto účelu, nebo 
2. rozhodnutím Evropské komise podle čl. 7c odst. 5 ve spojení s čl. 7b 

odst. 3 písm. b) bodem ii) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o 

změně směrnice Rady 93/12/EHS, v platném znění, za účelem ochrany 

vzácných nebo ohrožených ekosystémů nebo druhů, pokud pěstování 

biomasy zasahuje do uvedených účelů ochrany přírody, nebo 
  
c) vysoce biologicky rozmanitý travní porost určený podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie stanovujícího kritéria a zeměpisné 

oblasti k určení vysoce biologicky rozmanitých travních porostů5), a to 
1. travní porost, který by bez lidského zásahu zůstal zachován jako 

takový a který stále vykazuje přirozené složení druhů a ekologické 

charakteristiky a procesy, nebo 

DT  
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2. porost, který by bez lidského zásahu nezůstal zachován jako travní 

porost a je druhově bohatý a neznehodnocený, pokud není prokázáno, že 

získávání biomasy je nezbytné k uchování statusu travního porostu. 
  
 (2) Biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí pocházet z 

půdy, která byla ke dni 1. ledna 2008 
  
a) půdou pokrytou nebo nasycenou vodou trvale nebo po významnou 

část roku, 
  
b) plochou o rozloze větší než 1 hektar se stromy vyššími než 5 metrů a 

pokryvem koruny tvořícím více než 30 % nebo se stromy schopnými 

dosáhnout těchto limitů v daném místě, nebo 
  
c) plochou o rozloze větší než 1 hektar se stromy vyššími než 5 metrů a 

pokryvem koruny tvořícím 10 až 30 % nebo se stromy schopnými 

dosáhnout těchto limitů v daném místě, pokud není prokázáno, že při 

uplatnění způsobu výpočtu stanoveného v části B přílohy č. 1 k tomuto 

nařízení je zásoba uhlíku v oblasti předtím, než došlo k přeměně půdy, a 

po její přeměně taková, že by podmínky stanovené v § 3 odst. 3 byly 

splněny. 
  
 (3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije, má-li půda stále status 

uvedený v odstavci 2 písm. a), b) nebo c) nebo jej měla v době, kdy byla 

biomasa získána. 
  
 (4) Biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí pocházet z 

půdy, která byla ke dni 1. ledna 2008 rašeliništěm, pokud není 

prokázáno, že její pěstování a získávání nezahrnuje odvodňování dříve 

neodvodňované půdy. 
  189/2018 Příloha č. 3 PŘEDBĚŽNĚ ODHADOVANÉ EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

VYPLÝVAJÍCÍ Z NEPŘÍMÉ ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PŮDY 
 
  
I-----------------------------------------------I----------------------------I  
  I            Skupina   vstupních   surovin              I   Předběžně   

odhadované   emise   I 
 I                                                 I      skleníkových   plynů   z      I 
 I                                                 I   nepřímé   změny   ve   využívání   I 
 I                                                 I              půdy              I 
 I                                                 I          [gCO2ekv/MJ]          I 
I-----------------------------------------------I----------------------------I  
  I   Obiloviny*)  a   jiné   plodiny   bohaté   na   škrob**)  I               12               

I 
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I-----------------------------------------------I----------------------------I  
  I   Cukernaté   plodiny                               I               13               I 
I-----------------------------------------------I----------------------------I  
  I   Olejniny                                        I               55               I 
I-----------------------------------------------I----------------------------I  
 
 
  
 *) Bez ohledu na to, zda jsou využita pouze zrna nebo celá 

plodina, například v případě kukuřice na zelené krmení. 
  
 **) Především hlízy a okopaniny (například brambory, 

topinambury, batáty, maniok a jamy) a plodiny z oddenkovými hlízami 

(například kolokázie a xantosama). 
  
 Předběžně odhadované emise skleníkových plynů vyplývající 

z nepřímé změny ve využívání půdy se považují za nulové u biopaliv 
vyrobených ze 
  
1) vstupních surovin, které nejsou obsaženy v této příloze, nebo 
  
2) vstupních surovin, jejichž produkce vedla k přímé změně ve 

využívání půdy; přímou změnou ve využívání půdy se rozumí změna 

kategorie půdního pokryvu lesní půda, travnatý porost, mokřad, osídlení 

nebo jiná půda vymezené Mezivládním panelem pro změnu klimatu 

(IPCC) na ornou půdu nebo trvalé kultury, vymezení kategorií půdního 

pokryvu je veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva. 
  9635     
  9632     
Článek 29 odst. 5 5. Biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy na bázi zemědělské 

biomasy zohledněné pro účely uvedené v odst. 1 prvním pododstavci 

písm. a), b) a c) nesmějí být vyrobeny ze surovin získaných z půdy, 

která byla v lednu 2008 rašeliništěm, ledaže je prokázáno, že pěstování a 

získávání surovin nezahrnuje odvodňování dříve neodvodňované půdy. 

189/2018 § 4 odst. 4 (4) Biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí pocházet z půdy, která 

byla ke dni 1. ledna 2008 rašeliništěm, pokud není prokázáno, že její 

pěstování a získávání nezahrnuje odvodňování dříve neodvodňované 

půdy. 

DT  

  9632     
Článek 29 odst. 6 6. Biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy na bázi lesní biomasy 

zohledněné pro účely uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. a), b) 

a c) musí splňovat následující kritéria, aby se minimalizovalo riziko 

využívání lesní biomasy pocházející z neudržitelné výroby: 
a) země, v níž byla lesní biomasa vytěžena, má na celostátní nebo nižší 

úrovni zavedeny právní předpisy použitelné v oblasti těžby, jakož i 

systémy sledování a vymáhání předpisů, které zajišťují:  
 i) legalitu provádění těžby;  
 ii) obnovu lesa ve vytěžených oblastech;  

189/2018  § 8 Podmínky ověření snížení emisí z těžby 
 
 Pro ověření snížení emisí z těžby musí být splněny tyto 

podmínky: 
  
a) snížení emisí z těžby je stanoveno v souladu s postupem, který co 

nejpřesněji odráží skutečnou produkci emisí skleníkových plynů 

vzniklých při těžbě, je reprezentativní a stanovení produkce je 

provedeno osobou, která je dostatečně odborně způsobilá; tento postup 

DT  
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 iii) ochranu oblastí, které jsou mezinárodním či vnitrostátním právním 

předpisem nebo příslušným orgánem určeny pro účely ochrany přírody, 

včetně mokřadů a rašelinišť;  
 iv) těžba se provádí s ohledem na zachování kvality půdy a biologické 

rozmanitosti s cílem minimalizovat negativní dopady a  
 v) těžba zachovává nebo zlepšuje dlouhodobou produkční kapacitu lesa; 
b) nejsou-li důkazy podle písm. a) tohoto odstavce k dispozici, zohlední 

se biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy na bázi lesní biomasy pro 

účely uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. a), b) a c), existují-li 
na úrovni lesnické oblasti získávání surovin systémy hospodaření, které 

zajišťují:  
 i) legalitu provádění těžby; 
 ii) obnovu lesa ve vytěžených oblastech;  
 iii) ochranu oblastí, které jsou mezinárodním či vnitrostátním právním 

předpisem nebo příslušným orgánem určeny pro účely ochrany přírody, 

včetně mokřadů a rašelinišť, ledaže jsou poskytnuty důkazy, že těžba 

dané suroviny není v rozporu s uvedenými účely ochrany přírody;  
 iv) že se těžba provádí způsobem, který zohledňuje zachování kvality 

půdy a biologické rozmanitosti s cílem minimalizovat negativní dopady, 

a  
 v) že těžba zachovává nebo zlepšuje dlouhodobou produkční kapacitu 

lesa 

se považuje za dodržený, je-li postupováno podle určených technických 

norem6), 
  
b) snížení emisí z těžby a základní hodnoty produkce emisí jsou 

sledovány, jsou o nich podávány zprávy, jsou stanovovány postupem, 

který věrohodným způsobem určí produkci emisí skleníkových plynů z 

těžby; tento postup se považuje za dodržený, je-li postupováno podle 

určené technické normy 6), a vykázané výsledky jsou rovnocenně 

spolehlivé jako údaje stanovené v nařízení Komise (EU) č. 600/2012 ze 

dne 21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a 

výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, a v nařízení Komise (EU) 

č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí 

skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2003/87/ES, v platném znění, a 
  
c) ověření způsobu stanovení snížení emisí z těžby je provedeno 

postupem, který věrohodným způsobem prokáže, že způsob stanovení 

snížení emisí z těžby je dostatečný pro stanovení skutečné produkce 

emisí skleníkových plynů z těžby; tento postup se považuje za dodržený, 

je-li postupováno podle určených technických norem6). 

  189/2018 § 10 Náležitosti certifikátů podle § 21 odst. 1 až 3 zákona, samostatného 

prohlášení pěstitele biomasy o splnění kritérií udržitelnosti, dílčího 

prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti, prohlášení o shodě s kritérii 

udržitelnosti a obsahové náležitosti dokladu o snížení emisí z těžby 
 
 (1) Náležitosti certifikátů podle § 21 odst. 1 až 3 zákona 

jsou stanoveny v části A přílohy č. 6 k tomuto nařízení. 
  
 (2) Náležitosti samostatného prohlášení pěstitele 

biomasy o splnění kritérií udržitelnosti, náležitosti dílčího prohlášení o 

shodě s kritérii udržitelnosti a náležitosti prohlášení o shodě s kritérii 

udržitelnosti jsou stanoveny v částech B až D přílohy č. 6 k tomuto 

nařízení. 
  
 (3) Obsahové náležitosti dokladu o snížení emisí z těžby 

jsou stanoveny v části E přílohy č. 6 k tomuto nařízení. 
 

  

  289/1995 § 1 Účel zákona  
Účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči 

o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou 

složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu 

trvale udržitelného hospodaření v něm. 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               ST 32018L2001.docx      str. 110 z 155   

Celex: 32018L2001 Lhůta pro implementaci 30.6.2021 Úřední věstník                     L 328/82 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Ing. Miroslav Krejčů 17. 10. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z 

obnovitelných zdrojů 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavel Jirásek 23. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
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  289/1995 § 11 Základní povinnosti  

(1) Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo 

poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v 

lese.   
(2) Vlastník lesa je povinen usilovat při hospodaření v lese o to, aby 

nepoškozoval zájmy jiných vlastníků lesů a funkce lesa byly zachovány 

(plněny rovnoměrně a trvale) a aby byl zachován (chráněn) genofond 

lesních dřevin.   
(3) Vlastník lesa má právo na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení 

hospodaření v lese vůči orgánu státní správy, který o tomto omezení 

rozhodl. Orgán státní správy může uložit úhradu této náhrady osobám, v 

jejichž zájmu o tomto omezení rozhodl.  
 (4) Nikdo nesmí bez povolení užít lesní pozemky k jiným účelům, 

pokud tento zákon nestanoví jinak. 

  

  289/1995 
ve znění 
15/2015 

§ 8 Lesy zvláštního určení  
(1) Lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a 

nacházejí se   
a) v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, 
b) v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních 

minerálních vod,  
c) na území národních parků a národních přírodních rezervací.  
 (2) Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u kterých 

veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný 

oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen 

funkcím produkčním. Jde o lesy  
a) v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních 

rezervacích, národních přírodních památkách a přírodních památkách,  
b) lázeňské,  
c) příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí,  
d) sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce,  
e) se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou 

nebo krajinotvornou,  
f) potřebné pro zachování biologické různorodosti,  
g) v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích,  
h) v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob 

hospodaření.  
 (3) O zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení podle odstavce 2 

a o vyřazení z této kategorie rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh 

vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu. 

  

  289/1995 § 24 Lesní hospodářské plány  
(1) Lesní hospodářské plány (dále jen "plány") jsou nástrojem vlastníka 

lesa a zpracovávají se zpravidla na deset let.  
 (2) Plány obsahují ustanovení závazná a doporučující. Závaznými 

ustanoveními plánu jsou maximální celková výše těžeb a minimální 
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Poznámka 

 
podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Vlastník 

lesa má právo na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu 

minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin vůči státu. 

Pravidla podpory výsadby těchto dřevin upraví ministerstvo právním 

předpisem. Pro státní lesy a lesy ve vlastnictví obcí je závazným 

ustanovením též minimální plošný rozsah výchovných zásahů v 

porostech do 40 let věku.  
 (3) Právnické osoby, kterým je svěřeno nakládání se státními lesy, 

ostatní právnické a fyzické osoby vlastnící více než 50 ha lesa v obvodu 

územní působnosti schvalujícího orgánu státní správy lesů (§ 27) jsou 

povinny zabezpečit zpracování plánů. Hospodařit podle plánu mohou též 

právnické a fyzické osoby vlastnící méně než 50 ha lesa.  
 (4) Jeden plán může být zpracován pro lesy o výměře nejvýše 20 000 

ha.  
 (5) Právnické a fyzické osoby, pro které byly schváleny plány, jsou 
povinny dodržovat jejich závazná ustanovení (odstavec 2).  

  289/1995 § 25 Lesní hospodářské osnovy  
(1) Pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů se pro všechny 

lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických 

osob, pokud pro ně není zpracován plán (§ 24 odst. 3), zpracovávají 

lesní hospodářské osnovy (dále jen "osnovy"). Osnovy se zpracovávají 

obvykle na deset let se stejnou dobou platnosti v určeném území. Jejich 

zpracování zadává orgán státní správy lesů.  
 (2) Záměr zadat zpracování osnovy vyhlásí orgán státní správy lesů 

obecně závaznou vyhláškou. Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy o 

výměře menší než 50 ha (odstavec 1) mají právo v termínu stanoveném 

orgánem státní správy lesů oznámit mu své hospodářské záměry a 

požadavky na zpracování osnovy.  
 (3) Pro vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha, který má zájem využít 
osnovu pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezme, se 

stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná, a podíl 

melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Pro vlastníka 

lesa o výměře do 3 ha, který má zájem využít osnovu pro hospodaření v 

lese a protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková 

výše těžeb, která je nepřekročitelná. Ustanovení § 24 odst. 2 se užije 

obdobně.  
 (4) Každý vlastník lesa obdrží od orgánu státní správy lesů osnovu 

týkající se jeho lesa bezplatně.  
 (5) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o zadávání, 

zpracovávání a součástech osnov, o jejich změnách, o způsobu odvození 

závazných ustanovení osnov a o způsobu převzetí osnovy vlastníkem 

lesa. 

  

  289/1995 § 31 Obnova a výchova lesních porostů    
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(1) Vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty stanovištně 

vhodnými dřevinami a vychovávat je včas a soustavně tak, aby se 

zlepšoval jejich stav, zvyšovala jejich odolnost a zlepšovalo plnění 

funkcí lesa. Ve vhodných podmínkách je žádoucí využívat přirozené 

obnovy; přirozené obnovy nelze použít v porostech geneticky 

nevhodných. 
(6) Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do dvou let a lesní 

porosty na ní zajištěny do sedmi let od jejího vzniku; v odůvodněných 

případech může orgán státní správy lesů při schvalování plánu nebo při 

zpracování osnovy nebo na žádost vlastníka lesa povolit lhůtu delší. Na 

povolení této delší lhůty se nevztahují obecné předpisy o správním 

řízení.  
  289/1995 

ve znění 
501/2012 

§ 33 Těžba dříví  
(1) Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu nahodilou tak, 

aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů. 

Pokud by v důsledku těžby nahodilé vznikla souvislá holina o výměře 

větší než 0,2 ha, je vlastník lesa povinen oznámit provádění takové těžby 

nahodilé alespoň 14 dnů předem orgánu státní správy lesů. Tato lhůta 

neplatí při provádění opatření podle § 32 odst. 1 písm. a) a odst. 2.   
(2) Těžba nahodilá se započítává do celkové výše těžeb (§ 24 odst. 2 a § 

25 odst. 3). Pokud by zpracováním těžby nahodilé byla překročena 

celková výše těžeb stanovená schváleným plánem nebo převzatou 

osnovou, musí vlastník lesa požádat orgán státní správy lesů o změnu 

plánu nebo osnovy.  
 (3) Těžbu v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného 

plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté osnovy, lze provést jen 

se souhlasem odborného lesního hospodáře. Souhlas nelze odmítnout, 

není-li těžba v rozporu s ostatními ustanoveními tohoto zákona. Má-li 
těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, musí vlastník lesa, 

jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu, 

předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření 

příslušného odborného lesního hospodáře. Pokud orgán státní správy 

lesů nesdělí osobě, která jej písemně vyrozuměla o záměru provést 

těžbu, své stanovisko do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění, může 

tato osoba těžbu provést. Na vydání tohoto stanoviska orgánu státní 

správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.  
 (4) Provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech mladších než 80 

let je zakázáno; v odůvodněných případech může orgán státní správy 

lesů při schvalování plánu nebo při zpracování osnovy nebo na žádost 

vlastníka lesa povolit výjimku z tohoto zákazu.  
 (5) Právnické a fyzické osoby zajišťující těžební práce jsou povinny 

provádět je takovým způsobem, který minimalizuje negativní dopady na 

lesní ekosystém v daném prostředí.  
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 (6) Ministerstvo může stanovit prováděcím právním předpisem 

podrobnosti o označování, měření, evidenci a o klasifikaci dříví. 
  226/2013 

ve znění 
183/2017 

§ 1 Předmět úpravy 
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis 

Evropské unie centrální evidenci systémů náležité péče za účelem 

kontroly uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků 

vyrobených z tohoto dřeva (dále jen „centrální evidence“) na trh 

hospodářskými subjekty, stanoví působnost a pravomoc orgánů státní 

správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a správní 

tresty za přestupky v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na 

trh. 

  

  226/2013 § 11 Systém náležité péče  
Hospodářský subjekt může za základ systému náležité péče využít lesní 

hospodářský plán nebo protokolem převzatou lesní hospodářskou 

osnovu a navazující lesní hospodářskou evidenci doplněnou o údaje 

uvedené v čl. 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se 

stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a 

dřevařské výrobky. 

  

  9635     
  9632     
Článek 29 odst. 7 7. Biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy na bázi lesní biomasy 

zohledněné pro účely uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. a), b) 

a c) musí splňovat následující požadavky týkající se využívání půdy, 

změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF):  
a) země nebo organizace regionální hospodářské integrace původu lesní 

biomasy:  
 i) je smluvní stranou Pařížské dohody; 
 ii) předložila Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně 

klimatu (UNFCCC) vnitrostátně stanovený příspěvek zahrnující emise 
a pohlcování emisí ze zemědělství, lesnictví a využívání půdy, jenž 

zaručuje, že změny v zásobě uhlíku spojené s těžbou biomasy jsou 

započteny do závazku dané země ke snížení nebo omezení emisí 

skleníkových plynů, jak je uvedeno ve vnitrostátně stanoveném 

příspěvku; nebo  
 iii) má na celostátní nebo nižší úrovni v souladu s článkem 5 Pařížské 

dohody zavedeny právní předpisy použitelné v oblasti těžby, jejichž 

cílem je zachovat a posílit zásoby uhlíku a propady, a poskytne důkaz 

o tom, že vykazované emise odvětví LULUCF nepřekračují pohlcení;  
b) nejsou-li důkazy podle písmene a) k dispozici, zohlední se biopaliva, 

biokapaliny a paliva z biomasy na bázi lesní biomasy pro účely uvedené 

v odst. 1 prvním pododstavci písm. a), b) a c), existují-li na úrovni 

lesnické oblasti získávání surovin systémy hospodaření, které zajišťují, 

že jsou dlouhodobě zachovány nebo dlouhodobě posíleny zásoby uhlíku 

nebo úrovně propadů v daném lese. 

80/2005 
Sb. m. s 

  SDĚLENÍ  
Ministerstva zahraničních věcí 
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. května 1992 byla v 

New Yorku přijatá Rámcová úmluva Organizace spojených národů o 

změně klimatu. 
  
Jménem České republiky byla Úmluva podepsaná v New Yorku dne 18. 

června 1993. 
Listina o schválení Úmluvy Českou republikou byla uložena u 

generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře 

Úmluvy, dne 7. října 1993. 
 Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 23 odst. 1 dne 21. 

března 1994 a téhož dne vstoupila v platnost i pro Českou republiku. 
Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují 

současně. 

DT  
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  9635     
  9632     
Článek 29 odst. 8 8. Do 31. ledna 2021 Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví 

operativní pokyny ohledně důkazů pro prokázání souladu s kritérii 

stanovenými v odstavcích 6 a 7 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se 

přijímají přezkumným postupem podle čl. 34 odst. 3. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise, 
 

NT  

Článek 29 odst. 9 9. Komise do 31. prosince 2026 na základě dostupných údajů posoudí, 

zda kritéria stanovená v odstavcích 6 a 7 účinně minimalizují riziko 

využívání lesní biomasy pocházející z neudržitelné výroby a řeší kritéria 

LULUCF. 
Komise případně předloží legislativní návrh na změnu kritérií 

stanovených v odstavcích 6 a 7 na období po roce 2030. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise, 
 

NT  

Článek 29 odst. 10 10. Úspora emisí skleníkových plynů z využití biopaliv, biokapalin 

a paliv z biomasy zohledněných pro účely uvedené v odstavci 1 musí 

činit: 
a) alespoň 50 % u biopaliv, bioplynu spotřebovaného v odvětví dopravy 

a biokapalin vyráběných v zařízeních, jež byla v provozu 5. října 2015 

nebo dříve;  
b) alespoň 60 % u biopaliv, bioplynu spotřebovaného v odvětví dopravy 

a biokapalin vyráběných v zařízeních, jejichž provoz byl zahájen od 6. 

října 2015 do 31. prosince 2020;  
c) alespoň 65 % u biopaliv, bioplynu spotřebovaného v odvětví dopravy 

a biokapalin vyráběných v zařízeních, jejichž provoz byl zahájen od 1. 

ledna 2021;  
d) alespoň 70 % v případě výroby elektřiny, vytápění a chlazení z paliv 

z biomasy používaných v zařízeních, jejichž provoz byl zahájen od 1. 

ledna 2021 do 31. prosince 2025, a 80 % u zařízení, jejichž provoz byl 

zahájen od 1. ledna 2026. 
Má se za to, že zařízení je uvedeno do provozu, když začala fyzická 

výroba biopaliv, bioplynu spotřebovávaného v odvětví dopravy a 

biokapalin a fyzická výroba vytápění, chlazení a elektřiny z paliv 

z biomasy. 
Úspora emisí skleníkových plynů při používání biopaliv, bioplynu 

spotřebovávaného v odvětví dopravy, biokapalin a paliv z biomasy 

používaných v zařízeních produkujících vytápění, chlazení a elektřinu se 

vypočítá postupem podle čl. 31 odst. 1. 

189/2018 § 3 odst. 3 (3) Úspora emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného 

životního cyklu biopaliva oproti emisím skleníkových plynů vzniklých 

během úplného životního cyklu referenční fosilní pohonné hmoty musí 

činit nejméně  
  
a) 35 % do 31. prosince 2017 v případě biopaliv vyrobených ve 

zpracovatelském zařízení uvedeném do provozu do 5. října 2015 včetně,  
  
b) 50 % od 1. ledna 2018 v případě biopaliv vyrobených ve 

zpracovatelském zařízení uvedeném do provozu do 5. října 2015 včetně, 

nebo  
  
c) 60 % v případě biopaliv vyrobených ve zpracovatelském zařízení 

uvedeném do provozu po 5. říjnu 2015. 

DT  

  189/2018 § 3 odst. 4 (4) Úspora emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného 

životního cyklu biopaliva oproti emisím skleníkových plynů vzniklých 

během úplného životního cyklu referenční fosilní pohonné hmoty se 

stanoví 
 
a) použitím standardních hodnot úspor emisí skleníkových plynů pro 

biopaliva uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení, 
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b) výpočtem ze skutečných hodnot emisí skleníkových plynů při 

používání biopaliv zjištěných způsobem uvedeným v části B přílohy č. 1 

k tomuto nařízení, nebo 
 
c) výpočtem podle vzorců uvedených v bodech 1 a 3 části B přílohy č. 1 

k tomuto nařízení za použití některých dílčích standardních hodnot emisí 

skleníkových plynů pro biopaliva uvedených v části C přílohy č. 1 k 

tomuto nařízení. 
  477/2012 Příloha č. 2 Stanovení úspory emisí skleníkových plynů během celého životního 

cyklu biokapalin 
 
 (1) Úspory emisí skleníkových plynů vyvolané použitím 

biokapalin se vypočítají takto: 
    
             ÚSPORA   =   (EF  -   EB)/EF 
 kde:    EB  =   celkové   emise   skleníkových   plynů   z    biokapaliny   

a 
        EF  =   celkové   emise   skleníkových   plynů   z   referenční   

fosilní   pohonné  hmoty. 
  
 Hodnota EF referenční fosilní pohonné hmoty činí: 
 
 V případě použití biokapaliny k výrobě elektřiny 91 

gCO2ekv/MJ. 
  
 V případě použití biokapaliny k výrobě tepla 77 gCO2ekv/MJ. 
  
 V případě použití biokapaliny ke kombinované výrobě 85 

gCO2ekv/MJ. 
  
 (2) Ostatní záležitosti, týkající se způsobu stanovení emisí 

skleníkových plynů u biokapalin jsou stejné jako u biopaliv a jsou 

uvedeny v nařízení vlády upravujícím kritéria udržitelnosti pro 

biopaliva. 

  

  9635     
  9632     
Článek 29 odst. 11 11. Elektřina z paliv z biomasy se zohlední pro účely uvedené v odst. 1 

prvním pododstavci písm. a), b) a c) pouze tehdy, splňuje-li jeden nebo 
více z následujících požadavků: 
a) vyrábí se v zařízeních s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 

do 50 MW;  
b) pro zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem od 50 

do 100 MW se vyrábí za použití technologie vysoce účinné 

165/2012 § 4 odst. 4 (4) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje na elektřinu 

vyrobenou ve výrobnách elektřiny využívajících obnovitelné zdroje, 

které splňují minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím 

právním předpisem, a na elektřinu uvedenou v odstavci 5. Požadavky na 

minimální účinnost užití energie se nestanoví pro výrobny elektřiny 

využívající geotermální energii, energii slunečního záření, energii větru 

a vody. 

DT  
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kombinované výroby tepla a elektřiny nebo pro zařízení vyrábějící 

výhradně elektřinu splňující úrovně energetické účinnosti spojené 

s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEEL) ve smyslu 
prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 (1);  
c) pro zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 

100 MW se vyrábí buď za použití technologie vysoce účinné 

kombinované výroby tepla a elektřiny, nebo pro zařízení vyrábějících 

výhradně elektřinu dosahuje čistá elektrická účinnost nejméně 36 %;  
d) vyrábí se použitím zachycování a ukládání CO2 z biomasy. 
Pro účely odst. 1 prvního pododstavce písm. a), b) a c) tohoto článku se 

zohlední zařízení vyrábějící výhradně elektřinu, nepoužívá-li fosilní 

paliva jako hlavní palivo, a pouze tehdy, neexistuje-li nákladově 

efektivní potenciál využití vysoce účinné kombinované výroby tepla 
a elektřiny na základě posouzení provedeného v souladu s článkem 14 

směrnice 2012/27/EU. 
Pro účely odst. 1 prvního pododstavce písm. a) a b) tohoto článku se 

tento odstavec použije pouze na zařízení, jejichž provoz bude zahájen 

nebo jež budou převedena na používání paliva z biomasy po 25. prosinci 

2021. Pro účely odst. 1 prvního pododstavce písm. c) tohoto článku není 

tímto odstavcem dotčena podpora poskytnutá v rámci režimů podpory 

v souladu s čl. 4 schválených do 25. prosince 2021. 
Členské státy mohou na zařízení s nižším jmenovitým tepelným 

příkonem uplatnit vyšší požadavky na energetickou účinnost než ty 

uvedené v prvním pododstavci. 
První pododstavec se nepoužije na elektřinu ze zařízení, jež jsou 

předmětem zvláštního oznámení členského státu Komisi na základě 

řádně odůvodněné existence rizik pro bezpečnost dodávek elektřiny. 

Po posouzení uvedeného oznámení Komise přijme rozhodnutí, jež 

zohlední informace v oznámení obsažené. 
  9593     
Článek 29 odst. 12 12. Pro účely uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. a), b) a c) 

tohoto článku a aniž jsou dotčeny články 25 a 26, členské státy na 

základě jiných důvodů týkajících se udržitelnosti neodmítnou zohlednit 

biopaliva a biokapaliny získané v souladu s tímto článkem. Tímto 

odstavcem není dotčena veřejná podpora poskytnutá v rámci režimů 

podpory schválených do dne 24. prosince 2018. 

9593   NT  

       
  9635     
  9632     
Článek 29 odst. 13 13. Pro účely uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. c) tohoto 

článku se členské státy mohou na omezenou dobu odchýlit od kritérií 

stanovených v odstavcích 2 až 7, 10 a 11 tohoto článku přijetím jiných 

kritérií vztahujících se na: 

9593   NT  
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a) zařízení umístěná v nejvzdálenějším regionu v souladu s článkem 349 

Smlouva o fungování EU, pokud tato zařízení vyrábějí elektřinu nebo 

vytápění nebo chlazení z paliva z biomasy, a  
b) paliva z biomasy využívaná v zařízeních podle písmene a) tohoto 

pododstavce bez ohledu na původ této biomasy, pokud jsou tato kritéria 

objektivně odůvodněná s cílem zajistit v daném nejvzdálenějším regionu 

hladký přechod na kritéria stanovená v odstavcích 2 až 7, 10 a11 tohoto 

článku, a tím podpořit přechod od fosilních paliv k udržitelným palivům 

z biomasy. 
Odlišná kritéria uvedená v tomto odstavci musí být předmětem 

zvláštního oznámení příslušného členského státu Komisi. 
       
  9635     
  9632     
Článek 29 odst. 14 14. Členské státy mohou pro účely uvedené v odst. 1 prvním 

pododstavci písm. a), b) a c) stanovit pro paliva z biomasy dodatečná 

kritéria udržitelnosti. 
Do 31. prosince 2026 Komise posoudí dopad, jejž mohou tato doplňující 

kritéria mít na vnitřní trh, a v případě potřeby předloží návrh na zajištění 

jejich harmonizace. 

9593   NT  

  9632     
Článek 30 odst. 1 Ověřování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových 

plynů 
 
1. Mají-li být biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy nebo jiná paliva, 

jež jsou způsobilá pro započtení do čitatele uvedeného v čl. 27 odst. 1, 

zohledněny v článcích 23 a 25 a v čl. 29 odst. 1 prvním pododstavci 

písm. a), b) a c), vyžádají si členské státy od hospodářských subjektů, 

aby prokázaly, že byla splněna kritéria udržitelnosti a úspor emisí 

skleníkových plynů stanovená v čl. 29 odst. 2 až 7 a 10. Pro tyto účely 

od hospodářských subjektů požadují, aby použily systém hmotnostní 

bilance, který: 
a) umožňuje mísení dodávek surovin nebo paliv s rozdílnými parametry 

udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, například v kontejneru, 

zpracovacím nebo logistickém zařízení, přepravní a distribuční 

infrastruktuře nebo zóně;  
b) umožňuje, aby byly dodávky surovin s různým energetickým 

obsahem míseny pro účely dalšího zpracování, pod podmínkou, že je 

velikost dodávek upravena podle jejich energetického obsahu;  
c) požaduje informace ohledně parametrů udržitelnosti a úspor emisí 

skleníkových plynů a objemů dodávek uvedených v písmenu a) 

potvrzující, že zůstávají spojeny se směsí, a  
d) stanoví, že součet všech dodávek odebraných ze směsi se vyznačuje 

stejnými parametry udržitelnosti ve stejných množstvích jako součet 

189/2018 Příloha č. 6 NÁLEŽITOSTI CERTIFIKÁTŮ PODLE § 21 ODST. 1 AŽ 3 

ZÁKONA, SAMOSTATNÉHO PROHLÁŠENÍ PĚSTITELE 

BIOMASY O SPLNĚNÍ KRITÉRIÍ UDRŽITELNOSTI, DÍLČÍHO 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S KRITÉRII UDRŽITELNOSTI, 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S KRITÉRII UDRŽITELNOSTI A 

OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI DOKLADU O SNÍŽENÍ EMISÍ Z 

TĚŽBY 
 
A. Náležitosti certifikátů podle § 21 odst. 1 až 3 zákona 
  
1. Identifikační údaje autorizované osoby (jméno, sídlo a identifikační 

číslo osoby, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění 

organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje, 

a číslo autorizované osoby přidělené ministerstvem v rozhodnutí o 

autorizaci). 
  
2. Identifikační údaje příjemce certifikátu 
  
a) jde-li o fyzickou osobu, jméno, sídlo, nemá-li fyzická osoba sídlo, pak 

místo trvalého pobytu, identifikační číslo osoby; nebylo-li identifikační 

číslo osoby přiděleno, uvede se datum narození, 
  

DT  
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všech dodávek přidaných do směsi, a vyžaduje, aby bylo této rovnováhy 

dosaženo v náležité lhůtě. 
Systém hmotnostní bilance zajišťuje, aby byla každá dodávka pro 

výpočet hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů 

zohledněna v rámci čl. 7 odst. 1 prvního pododstavce písm. a), b) nebo 

c) jen jednou a aby obsahovala informace o tom, zda byla na výrobu této 

dodávky poskytnuta podpora, a pokud ano, o jaký druh režimu podpory 

se jednalo. 

b) jde-li o právnickou osobu, jméno, sídlo a identifikační číslo osoby, 

bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky 

podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje. 
  
3. Jedinečné registrační číslo certifikátu přidělené autorizovanou 

osobou, která certifikát vystavila. 
  
4. Druh činnosti příjemce certifikátu podle § 21 odst. 1 až 3 zákona. 
  
5. Datum vydání a doba platnosti certifikátu. 
  
6. Seznam zemí, ze kterých držitel certifikátu může nakupovat biomasu. 
  
B. Náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy o splnění 

kritérií udržitelnosti 
  
1. Jedinečné identifikační číslo samostatného prohlášení přidělené 

vystavovatelem. 
  
2. Identifikační údaje vystavovatele a příjemce prohlášení 
  
a) jde-li o fyzickou osobu, jméno, sídlo, nemá-li fyzická osoba sídlo, pak 

místo trvalého pobytu, identifikační číslo osoby; nebylo-li identifikační 

číslo osoby přiděleno, uvede se datum narození, 
  
b) jde-li o právnickou osobu, jméno, sídlo a identifikační číslo osoby, 

bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky 

podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje. 
  
3. Prohlášení, že biomasa pochází z půdy, která byla ornou půdou přede 

dnem 1. ledna 2008. 
  
4. Prohlášení, že biomasa nebyla vypěstována na plochách uvedených v 

§ 4. 
  
5. Prohlášení, že biomasa byla vypěstována v souladu s § 3 odst. 1 písm. 

c). 
  
6. Údaje o biomase zahrnující její druh (například cukrová řepa, pšenice, 

řepkové semeno), rok sklizně a místo nebo místa pěstování (v Evropské 

unii minimálně normalizovaná klasifikace územních celků NUTS II, 

mimo Evropskou unii minimálně název státu). 
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7. Informace o tom, zda se pro určení hodnoty produkce emisí 

skleníkových plynů má používat dílčí standardní hodnota emisí 

skleníkových plynů z pěstování uvedená v bodě 1 části C přílohy č. 1 k 

tomuto nařízení nebo skutečná hodnota zjištěná způsobem uvedeným v 

části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení. 
  
8. Prohlášení v tomto znění: "Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v 

tomto samostatném prohlášení o splnění kritérii udržitelnosti jsou úplné, 

přesné a pravdivé. 
  
9. Místo a datum vystavení a podpis oprávněné vystavující osoby. 
  
C. Náležitosti dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti 
  
1. Jedinečné identifikační číslo dílčího prohlášení přidělené jeho 

vystavovatelem. 
  
2. Identifikační údaje vystavovatele a příjemce dílčího dokladu 
  
a) jde-li o fyzickou osobu, jméno, sídlo, nemá-li fyzická osoba sídlo, pak 

místo trvalého pobytu, identifikační číslo osoby; nebylo-li identifikační 

číslo osoby přiděleno, uvede se datum narození, 
  
b) jde-li o právnickou osobu, jméno, sídlo a identifikační číslo osoby, 

bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky 

podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje, a 
  
c) registrační číslo certifikátu a identifikační údaje autorizované osoby, 

která certifikát vystavovateli vydala. 
  
3. Druh biomasy nebo meziproduktu (například cukrová řepa, pšenice, 

řepkové semeno, řepkový olej) a celkové množství (tuny); v případě, že 

je dodávka složena z více druhů biomasy nebo meziproduktů, údaje o 

podílech jednotlivých druhů biomasy nebo meziproduktů; v případě, že 

biomasa nebo meziprodukty pocházejí z odpadu nebo zbytků, které 

nepocházejí ze zemědělství, lesnictví, akvakultury nebo rybolovu, 

uvedení této skutečnosti. 
  
4. Stát původu biomasy, v případě meziproduktů stát původu biomasy 

použité k jejich výrobě. 
  
5. Informace o způsobu určení hodnoty produkce emisí skleníkových 

plynů podle § 3 odst. 4; v případě, že byl při výpočtu ze skutečných 

hodnot emisí použit bonus podle bodu 9 části B přílohy č. 1 k tomuto 
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nařízení nebo úspora emisí skleníkových plynů vyvolaná nahromaděním 

uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským postupům podle bodu 1 

části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení, je třeba uvést informaci, že byl 

bonus nebo úspora použit; v případě používání skutečných hodnot 

produkce emisí skleníkových plynů je třeba také uvést použitý přepravní 

prostředek (například automobil, vlak) a přepravní vzdálenost. 
  
6. Hodnota produkce emisí skleníkových plynů v gCO2ekv/kg, 
popřípadě gCO2ekv/MJ; při stanovení produkce emisí skleníkových 

plynů použitím standardních hodnot se nemusí výše produkce emisí 

skleníkových plynů uvádět. 
  
7. Místo a datum vystavení a podpis oprávněné vystavující osoby. 
  
D. Náležitosti prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti 
  
1. Jedinečné identifikační číslo prohlášení přidělené jeho 

vystavovatelem. 
  
2. Identifikační údaje vystavovatele a příjemce dokladu 
  
a) jde-li o fyzickou osobu, jméno, sídlo, nemá-li fyzická osoba sídlo, pak 

místo trvalého pobytu, identifikační číslo osoby; nebylo-li identifikační 

číslo osoby přiděleno, uvede se datum narození, 
  
b) jde-li o právnickou osobu, jméno, sídlo a identifikační číslo osoby, 

bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky 

podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje, a 
  
c) registrační číslo certifikátu a identifikační údaje autorizované osoby, 

která certifikát vystavovateli vydala. 
  
3. Druh biopaliva, včetně uvedení výchozí suroviny, a jeho celkové 

množství; v případě, že je dodávka složena z více druhů biopaliv, údaje 

o podílech jednotlivých druhů biopaliv; v případě, že biopalivo pochází 

z odpadu nebo zbytků, které nepocházejí ze zemědělství, lesnictví, 

akvakultury nebo rybolovu, uvedení této skutečnosti. 
  
4. Prohlášení, zda bylo biopalivo vyrobeno ve zpracovatelském zařízení, 

které bylo v provozu přede dnem 5. října 2015; uvede se pouze v 

případě, že biopalivo nesplňuje požadovanou 50 % úsporu emisí 

skleníkových plynů. 
  
5. Stát původu biomasy použité k výrobě biopaliva. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               ST 32018L2001.docx      str. 121 z 155   

Celex: 32018L2001 Lhůta pro implementaci 30.6.2021 Úřední věstník                     L 328/82 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Ing. Miroslav Krejčů 17. 10. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z 

obnovitelných zdrojů 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavel Jirásek 23. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

  
6. Informace o způsobu určení hodnoty produkce emisí skleníkových 

plynů podle § 3 odst. 4; v případě, že byl při výpočtu ze skutečných 

hodnot emisí použit bonus podle bodu 9 části B přílohy č. 1 k tomuto 

nařízení nebo úspora emisí skleníkových plynů vyvolaná nahromaděním 

uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským postupům podle bodu 1 

části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení, je třeba uvést informaci, že byl 

bonus nebo úspora použit; v případě používání skutečných hodnot 

produkce emisí skleníkových plynů je třeba také uvést použitý přepravní 

prostředek (například automobil, vlak) a přepravní vzdálenost. 
  
7. Hodnota produkce emisí skleníkových plynů v gCO2ekv/MJ; dodává-
li výrobce, prodejce nebo dovozce biopalivo přímo dodavateli 

pohonných hmot, zahrnuje produkce emisí skleníkových plynů také 

emise vzniklé přepravou k dodavateli pohonných hmot. 
  
8. Místo a datum vystavení a podpis oprávněné vystavující osoby. 
  
E. Obsahové náležitosti dokladu o snížení emisí z těžby 
  
1. Identifikační údaje dodavatele motorového benzinu nebo motorové 

nafty 
  
a) jde-li o fyzickou osobu, jméno, sídlo, nemá-li fyzická osoba sídlo, pak 

místo trvalého pobytu, identifikační číslo osoby; nebylo-li identifikační 

číslo osoby přiděleno, uvede se datum narození, 
  
b) jde-li o právnickou osobu, jméno, sídlo a identifikační číslo osoby, 

bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky 

podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje, 
  
c) číslo spotřební daně dodavatele (registrační číslo SEED), bylo-li 
přiděleno. 
  
2. Datum zahájení využívání opatření ke snižování emisí. 
  
3. Dosažené snížení emisí v gCO2ekv 
  
4. Rok, ve kterém k uvedenému snížení docházelo. 
  
5. Specifikace místa opatření ke snížení emisí, které se nachází nejblíže 

zdroji emisí z hlediska zeměpisné šířky a délky ve stupních s přesností 

na 4 desetinná místa. 
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6. Základní roční hodnoty emisí skleníkových plynů před zavedením 

opatření ke snížení emisí a roční hodnoty emisí po zavedení opatření ke 

snížení emisí, a to v gCO2ekv/MJ získaných vstupních surovin. 
  
7. Jedinečné jednorázové číslo dokladu vydaného autorizovanou osobou 

nebo osobou s autorizací nebo jiným obdobným oprávněním vydaným v 

souladu s právními předpisy jiného členského státu Evropské unie. 
  
8. Jedinečné jednorázové číslo označující metodiku výpočtu a příslušný 

režim, bylo-li přiděleno. 
  
9. Pokud se projekt týká těžby ropy, poměr plynu k ropě (gas-to-oil ratio 
- GOR) ve vytěženém materiálu, tlak v ložisku, hloubku vrtu a množství 

z něj vytěžené ropy v daném roce a průměrné hodnoty alespoň za 

poslední rok předcházející zavedení opatření. 
  

10. Identifikační údaje osoby, která v roce podle bodu 4 provozovala zdroj 

emisí, na kterém bylo dosaženo snížení emisí podle bodu 3. 
  189/2018 Příloha č. 5 NÁLEŽITOSTI EVIDENCÍ V SYSTÉMU KVALITY PODLE § 9 A 

NÁLEŽITOSTI DOKUMENTACE PĚSTITELE BIOMASY 

A. Náležitosti evidence podle § 9 odst. 1 písm. b) a d) 

 1. Údaje o jednotlivých příchozích a odchozích dodávkách, a to 
 a) samostatná prohlášení spolu s evidenčními údaji jednotlivých dodávek 

biomasy podle části B bodu 5 obdržená od pěstitelů biomasy, dodaná a 

vydaná dílčí prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti, dodaná a vydaná 

prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a kopie certifikátů všech 

dodavatelů, 
 b) dodací listy k příchozím a odchozím dodávkám, 
 c) kupní smlouvy, popřípadě objednávky na příchozí a odchozí dodávky, 
 d) identifikace dodavatele/odběratele a jedinečných identifikačních čísel 

příchozích a odchozích dodávek, 
 e) druh příchozího/odchozího produktu splňujícího kritéria udržitelnosti, 
 f) datum dodání/ odeslání produktu splňujícího kritéria udržitelnosti, 
 g) množství, 
 h) jednoznačná identifikace místa naskladnění a místa vyskladnění, 
 i) stát původu biomasy, 
 j) informace o způsobu určení hodnoty produkce emisí skleníkových 

plynů podle § 3 odst. 4, 
 k) hodnota produkce emisí skleníkových plynů v gCO2ekv/kg nebo 

gCO2ekv/MJ; v případě použití dílčích standardních hodnot emisí 
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skleníkových plynů z pěstování uvedených v bodě 1 části C přílohy č. 1 

k tomuto nařízení, popřípadě standardní hodnoty uvedené v části A 

přílohy č. 1 k tomuto nařízení, se nemusí produkce emisí skleníkových 

plynů evidovat, 
 l) identifikace dodávek, u kterých byl použit bonus podle bodu 9 části B 

přílohy č. 1 k tomuto nařízení, popřípadě úspora emisí skleníkových plynů 

vyvolaná nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským 

postupům podle bodu 1 části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení, a 
 m) identifikace dodávek, u kterých se uplatní § 3 odst. 2. 
  

2. Údaje z výrobního procesu 
a) doklad o datu uvedení zpracovatelského zařízení do provozu, 

 b) množství ztrát (změna hmotnosti) produktů vzniklých při 

vnitropodnikových procesech (úprava biomasy, meziproduktů nebo 

biopaliv na požadovanou jakost (sušení na požadovanou vlhkost, 

odstranění nežádoucích příměsí), 

 c) v případě výrobců meziproduktů nebo výrobců biopaliv konverzní 

faktory nutné pro výpočet hmotnostní bilance (například množství 

spotřebované biomasy potřebné na výrobu 1 tuny meziproduktů nebo 1 

tuny biopaliv) a 

 d) v případě stanovení hodnoty produkce emisí skleníkových plynů 

použitím skutečných hodnot podle části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení 

evidenci o všech energetických vstupech a výstupech výrobního procesu 

a účinnosti přeměny energie a další údaje z provozní evidence rozhodné 

pro stanovení produkce emisí skleníkových plynů; evidence může být 

nahrazena dlouhodobými průměrnými hodnotami všech energetických 

vstupů a výstupů. 

 3. Dokument stanovující závazek osoby uvedené v § 21 odst. 1, 2 nebo 3 

zákona plnit kritéria udržitelnosti. Dokument musí obsahovat minimálně 

její organizační strukturu a odpovědnosti a pravomoci jednotlivých 

vedoucích osob ve vztahu k zajištění plnění kritérií udržitelnosti. 

 B. Náležitosti dokumentace pěstitele biomasy 
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Poznámka 

 

 1. Rozloha půdy, na které je biomasa splňující kritéria udržitelnosti 

pěstována*), 

 2. Zemědělská kultura půd, na kterých je biomasa splňující kritéria 

udržitelnosti pěstována (orná půda, popřípadě jiné kultury umožňující 

pěstování biomasy splňující kritéria udržitelnosti)*), 

 3. Druhy pěstované biomasy*) a výnosy za příslušný kalendářní rok, 

 4. Kopie jednotlivých vydaných samostatných prohlášení, 

 5. Evidence jednotlivých odchozích dodávek (například prostřednictvím 

dodacích listů nebo vážních listů), sestávající z těchto údajů 
a) jedinečné identifikační číslo samostatného prohlášení, které mu přidělil 

jeho vystavovatel, 
b) identifikační údaje odběratele, 
c) identifikační číslo každé odchozí dodávky (například číslo vážního 

listu nebo dodacího listu), 
d) množství a druh prodané biomasy, 
e) datum odeslání a 
f) hodnota produkce emisí skleníkových plynů v gCO2ekv/kg, pokud jsou 

k jejímu stanovení použity skutečné hodnoty produkce emisí 

skleníkových plynů podle části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení, a dále 

identifikace přepravního prostředku a přepravní vzdálenost; při používání 

dílčích standardních hodnot emisí skleníkových plynů z pěstování 

uvedených v bodě 1 části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení se nemusí 

produkce emisí skleníkových plynů uvádět, 

 6. V případě používání skutečných hodnot produkce emisí skleníkových 

plynů podle části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení pěstitel biomasy eviduje 

údaje o použitých hnojivech podle zákona o hnojivech a údaje o spotřebě 

pohonných hmot, popřípadě další údaje, které podstatným způsobem 
ovlivní produkci emisí skleníkových plynů, 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

 7. V případě, že byl při výpočtu ze skutečných hodnot emisí skleníkových 

plynů podle části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení použit bonus podle bodu 

9 části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení, popřípadě úspora emisí 

skleníkových plynů vyvolaná nahromaděním uhlíku v půdě díky 

zdokonaleným zemědělským postupům podle bodu 1 části B přílohy č. 1 

k tomuto nařízení, identifikovat dodávky, u kterých byl bonus nebo 

úspora použit. 

 *) Pro identifikaci rozlohy a druhu zemědělské kultury a druhu 

pěstované plodiny lze použít geografický informační systém pro 

evidenci využití zemědělské půdy - LPIS (číslo, popřípadě část půdního 

bloku), popřípadě katastrální mapy nebo jiné srovnatelně věrohodné 

zdroje. 
  9593     
       
  9635     
  9632     
Článek 30 odst. 2 2. Pokud je dodávka zpracována, informace o parametrech udržitelnosti 

a úspor emisí skleníkových plynů dodávky se upraví a spojí s výstupem 

v souladu s těmito pravidly: 
a) je-li výsledkem zpracování dodávky surovin pouze jeden výstup, jenž 

je určen pro výrobu biopaliv, biokapalin, paliv z biomasy, kapalných a 

plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu 

používaných v odvětví dopravy nebo recyklovaných paliv s obsahem 
uhlíku, velikost dodávky a související objemy parametrů udržitelnosti a 

úspor emisí skleníkových plynů se upraví použitím konverzního faktoru 

představujícího poměr mezi hmotností výstupu určeného pro tuto výrobu 

a hmotností suroviny vstupující do procesu;  
b) je-li výsledkem zpracování dodávky surovin více než jeden výstup, 

jenž je určen pro výrobu biopaliv, biokapalin nebo paliv z biomasy, 

kapalných a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického 

původu používaných v odvětví dopravy nebo recyklovaných paliv 

s obsahem uhlíku, uplatní se na každý výstup samostatný konverzní 

faktor a použije se samostatná hmotnostní bilance. 

9635   NT  

  9632     
Článek 30 odst. 3 3. Členské státy přijmou opatření s cílem zajistit, aby hospodářské 

subjekty předkládaly spolehlivé informace týkající se souladu s 

minimálními hodnotami úspor emisí skleníkových plynů stanovenými 

v čl. 25 odst. 2 a přijatými podle uvedeného ustanovení a s kritérii 

udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů stanovenými v čl. 29 

odst. 2 až 7 a 10 a aby hospodářské subjekty na žádost příslušného 

členského státu zpřístupňovaly údaje, na kterých jsou tyto informace 

založeny. Členské státy od hospodářských subjektů vyžadují, aby 

189/2018 § 3 odst. 4 (4) Úspora emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního 

cyklu biopaliva oproti emisím skleníkových plynů vzniklých během 

úplného životního cyklu referenční fosilní pohonné hmoty se stanoví 
 
a) použitím standardních hodnot úspor emisí skleníkových plynů pro 

biopaliva uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení, 
 

DT  
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Poznámka 

 

zajistily přiměřenou úroveň nezávislého auditu informací, které 

předkládají, a provedení tohoto auditu doložily. Za účelem dosažení 

souladu s čl. 29 odst. 6 písm. a) a odst. 7 písm. a) lze až do prvního bodu 

shromažďování lesní biomasy použít audit první nebo druhou stranou. 

Auditem se ověřuje, zda jsou systémy používané hospodářskými 

subjekty přesné, spolehlivé a zabezpečené proti podvodu, včetně ověření 

skutečnosti, že materiály nebyly záměrně modifikovány nebo vyřazeny 

tak, aby se dodávka nebo její část mohla stát odpadem nebo zbytkem. 

Také se hodnotí četnost a metodika odebírání vzorku a obsáhlost údajů. 
Povinnosti stanovené v tomto odstavci se vztahují na biopaliva, 

biokapaliny, paliva z biomasy, kapalná a plynná paliva z obnovitelných 

zdrojů nebiologického původu používaná v odvětví dopravy a 

recyklovaná paliva s obsahem uhlíku bez ohledu na to, zda byly v Unii 

vyrobeny, nebo zda byly do Unie dovezeny. Informace o zeměpisném 

původu a druhu surovin biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy podle 
dodavatele paliva jsou k dispozici spotřebitelům na internetových 

stránkách provozovatelů, dodavatelů nebo příslušných orgánů a 

aktualizují se každý rok. 
Členské státy předloží informace uvedené v prvním pododstavci tohoto 

odstavce v souhrnné podobě Komisi. Komise je zveřejní v rámci 

platformy pro elektronické podávání zpráv podle článku 28 nařízení 

(EU) 2018/1999 v podobě shrnutí, přičemž zachová důvěrnost informací 

citlivých z obchodního hlediska. 

b) výpočtem ze skutečných hodnot emisí skleníkových plynů při 

používání biopaliv zjištěných způsobem uvedeným v části B přílohy č. 1 

k tomuto nařízení, nebo 
 
c) výpočtem podle vzorců uvedených v bodech 1 a 3 části B přílohy č. 1 

k tomuto nařízení za použití některých dílčích standardních hodnot emisí 

skleníkových plynů pro biopaliva uvedených v části C přílohy č. 1 k 

tomuto nařízení. 

  9593     
       
  9635     
  9632     
Článek 30 odst. 4 4. Komise může rozhodnout, že nepovinné vnitrostátní nebo 

mezinárodní režimy stanovující normy pro výrobu biopaliv, biokapalin, 

paliv z biomasy nebo jiných paliv, jež jsou způsobilá pro započtení 

do čitatele stanoveného v čl. 27 odst. 1 písm. b), poskytují přesné údaje 

o úsporách emisí skleníkových plynů pro účely čl. 25 odst. 2 a čl. 29 

odst. 10, prokazují dodržení čl. 27 odst. 3 a čl. 28 odst. 2 a 4, nebo 

prokazují, že dodávky biopaliv, biokapalin nebo paliv z biomasy splňují 

kritéria udržitelnosti uvedená v čl. 29 odst. 2 až 7. Při prokazování toho, 

že kritéria stanovená v čl. 29 odst. 6 a 7 jsou splněna, se subjekty mohou 

rozhodnout poskytnout požadované důkazy přímo na úrovni oblasti 

získávání surovin. Komise může uznat oblasti určené k ochraně 

ekosystémů nebo druhů, které byly mezinárodními dohodami uznány 

jako vzácné nebo ohrožené nebo které byly zařazeny na seznamy 

sestavené mezivládními organizacemi nebo Mezinárodní unií pro 

ochranu přírody pro účely čl. 29 odst. 3 prvního pododstavce písm. c) 

bodu ii). 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  
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Poznámka 

 

Komise může rozhodnout, že uvedené režimy obsahují přesné informace 

o opatřeních přijatých pro ochranu půdy, vody a ovzduší, obnovu 

znehodnocené půdy, zamezení nadměrné spotřebě vody v oblastech, kde 

je jí nedostatek, a pro certifikaci biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy 
s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy. 

Článek 30 odst. 5 5. Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnutí podle 

odstavce 4 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným 

postupem podle čl. 34 odst. 3. Platnost těchto rozhodnutí nepřesáhne pět 

let.  
Komise vyžaduje, aby jí každý nepovinný režim, o němž je přijato 

rozhodnutí podle odstavce 4, předložil každoročně do 30. dubna zprávu 

pojednávající o každém z bodů stanovených v příloze IX nařízení (EU) 

2018/1999. Zpráva se týká předchozího kalendářního roku. Požadavek 

předložit zprávu se vztahuje pouze na nepovinné režimy, které 

fungovaly po dobu nejméně dvanácti měsíců.  
Komise zprávy vypracované nepovinnými režimy zpřístupní v souhrnné 

podobě nebo případně v plném znění prostřednictvím platformy pro 

elektronické podávání zpráv uvedené v článku 28 nařízení (EU) 

2018/1999. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 
 
 

NT  

Článek 30 odst. 6 6. Členské státy mohou zavést vnitrostátní režimy, v nichž je soulad 

s kritérii udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů, která jsou 

stanovena v čl. 29 odst. 2 až 7 a 10, a s minimálními hodnotami úspor 

emisí skleníkových plynů pro kapalná a plynná paliva z obnovitelných 

zdrojů nebiologického původu používaná v odvětví dopravy a 

recyklovaná paliva s obsahem uhlíku stanovenými v čl. 25 odst. 2 

a přijatými podle uvedeného ustanovení a v souladu s čl. 28 odst. 5, 

ověřován v celém dodavatelském řetězci se zapojením příslušných 

vnitrostátních orgánů.  
Členský stát může svůj vnitrostátní režim oznámit Komisi. Komise 

posouzení tohoto režimu upřednostní, aby se usnadnilo vzájemné 

dvoustranné a vícestranné uznávání režimů pro ověřování souladu 

s kritérii udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro biopaliva, 

biokapaliny a paliva z biomasy a s minimálními hodnotami úspor emisí 

skleníkových plynů pro jiná paliva, která lze započítat do čitatele 

uvedeného v čl. 27 odst. 1 písm. b). Komise může prostřednictvím 

prováděcích aktů rozhodnout, zda takto oznámený vnitrostátní režim 

splňuje podmínky stanovené v této směrnici. Tyto prováděcí akty se 

přijímají přezkumným postupem podle čl. 34 odst. 3.  
Pokud je rozhodnutí kladné, nesmějí režimy zavedené podle tohoto 

článku odmítat vzájemné uznávání s režimem uvedeného členského 

státu, pokud jde o ověřování souladu s kritérii udržitelnosti a úspor emisí 

skleníkových plynů stanovených v čl. 29 odst. 2 až 7 a odst. 10 a 

s minimálními hodnotami úspor emisí skleníkových plynů stanovenými 

v čl. 25 odst. 2 a přijatými podle uvedeného ustanovení. 

9593   NT  
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  9635     
  9632     
Článek 30 odst. 7 7.Komise přijme rozhodnutí podle odstavce 4 tohoto článku, pouze 

pokud daný režim splňuje přiměřené normy spolehlivosti, 

transparentnosti a nezávislého auditu a poskytuje dostatečné záruky, že 

žádné materiály nebyly záměrně modifikovány nebo vyřazeny tak, aby 
se na dodávku nebo její část vztahovala příloha IX. V případě režimů 

k měření úspor emisí skleníkových plynů musí být tyto režimy rovněž 

v souladu s metodickými požadavky stanovené v příloze V nebo VI. 

V případě oblastí s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti ve smyslu 
čl. 29 odst. 3 prvního pododstavce písm. c) bodu ii) musí seznamy 

takových oblastí splňovat přiměřené normy objektivity, být v souladu 

s mezinárodně uznávanými normami a stanovit vhodné postupy 

pro odvolání.  
Nepovinné režimy uvedené v odstavci 4 pravidelně alespoň jednou 

ročně zveřejní seznam svých certifikačních orgánů využívaných pro 

nezávislý audit, přičemž u každého certifikačního orgánu uvedou, 

kterým subjektem nebo vnitrostátním veřejným orgánem byl uznán 

a který subjekt nebo vnitrostátní veřejný orgán jej sleduje. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  

Článek 30 odst. 8 8. S cílem zajistit, aby byl efektivním a harmonizovaným způsobem 

ověřován soulad s kritérii pro udržitelnost a úspory emisí skleníkových 

plynů, jakož i s předpisy o biopalivech, biokapalinách a palivech 

z biomasy s nízkým nebo vysokým rizikem přímé či nepřímé změny 

ve využívání půdy, a zejména s cílem předcházet podvodům, Komise 

přijme prováděcí akty, jimiž stanoví podrobná prováděcí pravidla včetně 

adekvátních norem spolehlivosti, transparentnosti a nezávislého auditu, 

a požaduje, aby všechny nepovinné režimy tyto normy uplatňovaly. 

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 34 

odst. 3.  
V těchto prováděcích aktech věnuje Komise obzvláštní pozornost 

nutnosti minimalizovat administrativní zátěž. Tyto prováděcí akty 

stanoví lhůtu, v níž nepovinné režimy musí tuto normu provést. Komise 

může zrušit rozhodnutí uznávající nepovinné režimy podle odstavce 4 

v případě, že tyto normy ve stanovené lhůtě neprovedou. Pokud některý 

členský stát vyjádří obavy, že nepovinný režim nefunguje v souladu 

s normami spolehlivosti, transparentnosti a nezávislého auditu, jež jsou 

základem pro rozhodnutí podle odstavce 4, Komise záležitost prošetří 

a přijme vhodná opatření. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  

Článek 30 odst. 9 9. V případě, že hospodářský subjekt předloží doklady nebo údaje 

získané v souladu s režimem, jenž byl předmětem rozhodnutí podle 

odstavce 4 nebo 6 tohoto článku, nevyžaduje členský stát, pokud to je již 

zřejmé z uvedeného rozhodnutí, aby dodavatel poskytl další doklady 

9593   NT  
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o splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů 

uvedených v čl. 96 odst. 2 až 7 a 10.  
Příslušné orgány členských států provádějí dohled nad činností 

certifikačních orgánů, které v rámci nepovinného režimu provádějí 

nezávislý audit. Na žádost příslušných orgánů předloží certifikační 

orgány veškeré relevantní informace, jež jsou nezbytné pro dohled nad 

činností, včetně přesného data, času a místa auditů. Zjistí-li členské státy 

případy nesouladu, informují neprodleně dotčený nepovinný režim 

a akreditační orgán. 
       
  9635     
  9632     
Článek 30 odst. 10 10. Na žádost členského státu, jež se může zakládat na žádosti 

hospodářského subjektu, Komise na základě dostupných důkazů 

posoudí, zda byla splněna kritéria udržitelnosti a úspor emisí 

skleníkových plynů stanovená v čl. 29 odst. 2 až 7 a 10, pokud jde 

o zdroje biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy, a minimální hodnoty 

úspor emisí skleníkových plynů stanovené v čl. 25 odst. 2 a přijaté podle 

uvedeného ustanovení.  
Během šesti měsíců od obdržení takové žádosti a v souladu 

s přezkumným postupem uvedeným v čl. 34 odst. 3 Komise rozhodne 
prostřednictvím prováděcích aktů, zda může dotčený členský stát buď: 
a) pro účely uvedené v čl. 29 odst. 1 prvním pododstavci písm. a), b) a 

c) zohlednit biopaliva, biokapaliny, paliva z biomasy a jiná paliva 

způsobilá pro započtení do čitatele uvedeného v čl. 27 odst. 1 písm. b) 

z daného zdroje, nebo 
b) odchylně od odstavce 9 tohoto článku žádat od dodavatele biopaliv, 

biokapalin, paliv z biomasy a jiných paliv způsobilých pro započtení 

do čitatele uvedeného v čl. 27 odst. 1 písm. b), aby předložil další 

důkazy o splnění těchto kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových 

plynů a těchto minimálních hodnot úspor emisí skleníkových plynů. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 
pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  

Článek 31 odst. 1 Výpočet dopadu skleníkových plynů z biopaliv, biokapalin a paliv 

z biomasy 
 
1. Pro účely čl. 29 odst. 10 se úspora emisí skleníkových plynů při 

používání biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy vypočte tímto 

způsobem:  
a) pokud je standardizovaná hodnota pro úspory emisí skleníkových 

plynů pro způsob výroby stanovena v příloze V části A nebo B pro 
biopaliva a biokapaliny a v příloze VI části A pro paliva z biomasy, 

rovná-li se hodnota el pro tato biopaliva nebo biokapaliny vypočítaná 

v souladu s přílohou V částí C bodem 7 a pro tato paliva z biomasy 

vypočítaná v souladu s přílohou VI částí B bodem 7 nule nebo je nižší 

než nula, použitím této standardizované hodnoty;  

189/2018 Příloha č. 1 
STANOVENÍ ÚSPORY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

VZNIKLÝCH BĚHEM ÚPLNÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU BIOPALIV 
A. Standardní hodnoty 

 Způsob výroby biopaliva 

Standardní 
hodnoty 

úspor emisí 
skleníkových 

plynů 

Standardní 
hodnoty 

emisí 
skleníkových 

plynů 
[gCO2ekv/MJ] 

1. Ethanol z řepy cukrové 52 % 40 

DT  
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b) použitím skutečné hodnoty vypočítané podle metodiky stanovené 

v příloze V části C pro biopaliva a biokapaliny a v příloze VI části B pro 

paliva z biomasy;  
c) použitím hodnoty vypočítané jako součet činitelů ve vzorcích 

uvedených v příloze V části C bodě 1, kde pro některé činitele mohou 

být použity rozložené standardizované hodnoty v příloze V části D nebo 

E, a pro všechny ostatní činitele skutečné hodnoty vypočítané podle 
metodiky stanovené v příloze V části C, nebo  
d) použitím hodnoty vypočítané jako součet činitelů ve vzorcích 

uvedených v příloze VI části B bodě 1, kde pro některé činitele mohou 

být použity rozložené standardizované hodnoty v příloze VI části C 

a pro všechny ostatní činitele skutečné hodnoty vypočítané podle 

metodiky stanovené v příloze VI části B. 

2. 
Ethanol z pšenice 

(procesní palivo 

nespecifikováno) 
16 % 70 

3. 
Ethanol z pšenice (lignit 

jako procesní palivo v 

kogenerační jednotce) 
16 % 70 

4. 
Ethanol z pšenice (zemní 

plyn jako procesní palivo 

v konvenčním kotli) 
34 % 55 

5. 
Ethanol z pšenice (zemní 

plyn jako procesní palivo 

v kogenerační jednotce) 
47 % 44 

6. 
Ethanol z pšenice (sláma 

jako procesní palivo v 

kogenerační jednotce) 
69 % 26 

7. 

Ethanol z kukuřice 

vyrobený v Evropské unii 

(zemní plyn jako procesní 

palivo v kogenerační 

jednotce) 

49 % 43 

8. Ethanol z cukrové třtiny 71 % 24 

9. 
Podíl z obnovitelných 

zdrojů ethyl-terc. 
butyletheru (ETBE) 

Stejné jako 
u výrobního 

postupu 
použitého 

pro ethanol 

Stejné jako 
u výrobního 

postupu 
použitého 

pro ethanol 

10. 
Podíl z obnovitelných 

zdrojů terc. 

amylethyletheru (TAEE) 

Stejné jako 
u výrobního 

postupu 
použitého 

pro ethanol 

Stejné jako 
u výrobního 

postupu 
použitého 

pro ethanol 

11. Bionafta z řepkového 

semene 38 % 52 

12. Bionafta ze slunečnice 51 % 41 
13. Bionafta ze sójových bobů 31 % 58 

14. 
Bionafta z palmového 

oleje (proces 
nespecifikován) 

19 % 68 
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15. 

Bionafta z palmového 

oleje (proces se 
zachycováním methanu ve 

výrobně) 

56 % 37 

16. 
Bionafta z odpadního 

rostlinného nebo 

živočišného oleje*) 
83 % 14 

17. 
Hydrogenačně upravený 

rostlinný olej z řepkového 

semene 
47 % 44 

18. 
Hydrogenačně upravený 

rostlinný olej ze 

slunečnice 
62 % 32 

19. 

Hydrogenačně upravený 

rostlinný olej z palmového 

oleje (proces 
nespecifikován) 

26 % 62 

20. 

Hydrogenačně upravený 

rostlinný olej z palmového 

oleje (proces se 
zachycováním methanu ve 

výrobně) 

65 % 29 

21. Čistý rostlinný olej z 

řepkového semene 57 % 36 

22. 
Bioplyn z organického 

komunálního odpadu jako 

stlačený zemní plyn 
73 % 23 

23. Bioplyn z vlhké mrvy jako 

stlačený zemní plyn 81 % 16 

24. Bioplyn ze suché mrvy 

jako stlačený zemní plyn 82 % 15 

25. Ethanol z pšeničné slámy 85 % 13 
26. Ethanol z odpadního dřeva 74 % 22 

27. Ethanol z pěstovaných 

dřevin 70 % 25 

28. 

Motorová nafta vyrobená 

Fischer-Tropschovou 
syntézou z odpadního 

dřeva 

95 % 4 
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29. 

Motorová nafta vyrobená 

Fischer-Tropschovou 
syntézou z pěstovaných 

dřevin 

93 % 6 

30. Dimethylether (DME) z 
odpadního dřeva 95 % 5 

31. 
Dimethylether (DME) z 
cíleně pěstovaných 

energetických dřevin 
92 % 7 

32. Methanol z odpadního 

dřeva 94 % 5 

33. 
Methanol z cíleně 

pěstovaných energetických 

dřevin 
91 % 7 

34. 
Podíl z obnovitelných 

zdrojů methyl-terc. 
butyletheru (MTBE) 

Stejné jako 
u použitého 
výrobního 
postupu 

pro methanol 

Stejné jako 
u použitého 
výrobního 
postupu 

pro methanol 
*) Nezahrnuje živočišný olej, popřípadě tuk, pocházející z vedlejších 

živočišných produktů klasifikovaných jako materiál kategorie 3 podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. 

října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného 

původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o 

zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech 
živočišného původu), v platném znění. 
B. Výpočet emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného 

životního cyklu biopaliv ze skutečných hodnot 
1. Emise skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu 

biopaliva se vypočítají takto: 
EB = eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr - eee, 
kde 
EB = emise skleníkových plynů vzniklé během úplného životního cyklu 

biopaliva; 
eec = emise skleníkových plynů z pěstování; 
el = roční emise skleníkových plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných 

změnou využití půdy; 
ep = emise skleníkových plynů ze zpracování; 
etd = emise skleníkových plynů z dopravy a distribuce; 
eu = emise skleníkových plynů ze spalování daného biopaliva; 
esca = úspory emisí skleníkových plynů vyvolané nahromaděním uhlíku v 

půdě díky zdokonaleným zemědělským postupům; 
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eccs = úspory emisí skleníkových plynů vyvolané zachycením, sekvestrací 

a geologickým ukládáním uhlíku; 
eccr = úspory emisí skleníkových plynů v důsledku zachycení a náhrady 

oxidu uhličitého; 
eee = úspory emisí skleníkových plynů v důsledku přebytečné elektřiny z 

kombinované výroby tepla a elektřiny; 
Emise skleníkových plynů z výroby strojního a jiného zařízení se neberou 

v úvahu. 
2. Emise skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu 

biopaliva, EB, se vyjadřují jako ekvivalent gramů CO2 na 1 megajoule 
biopaliva [gCO2ekv/MJ]. 
3. Úspora emisí skleníkových plynů při použití biopaliva se vypočítá 

takto: 
ÚSPORA = (EF - EB)/EF 
kde 
EB = emise skleníkových plynů z biopaliva a 
EF = hodnota emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného 

životního cyklu referenční fosilní pohonné hmoty. 
4. Skleníkovými plyny pro účely bodu 1 jsou oxid uhličitý (CO2), oxid 
dusný (N2O) a methan (CH4). Pro účely výpočtu ekvivalentu CO2 mají 

tyto plyny následující hodnoty: 
CO2: 1 
N2O: 296 
CH4: 23 
5. Emise skleníkových plynů z pěstování, eec, zahrnují emise pocházející 

ze samotného procesu pěstování a získávání (sklízení) biomasy, z odpadu 

a z úniků (ztrát) a dále emise z výroby chemických látek nebo produktů 

použitých při pěstování. Zachycování emisí CO2 při pěstování biomasy 

není zahrnuto. Emise skleníkových plynů z pěstování jsou ovlivněny 

zejména druhem osiva, množstvím a druhem použitých hnojiv a pesticidů, 

spotřebou pohonných hmot, výnosem plodiny a emisemi N2O z půdy. 
6. Jako alternativu skutečných hodnot emisí skleníkových plynů z 

pěstování biomasy lze použít hodnoty produkce emisí skleníkových plynů 

z biomasy obsažené ve zprávě členského státu Evropské unie, která byla 

prováděcím aktem Evropské komise podle čl. 19 odst. 4 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES uznána z hlediska přesnosti 

obsažených údajů. 
7. Roční hodnoty emisí skleníkových plynů ze změn v zásobě uhlíku 

vyvolaných změnou využití půdy, el, se vypočítají rozdělením celkových 

emisí rovnoměrně na 20 let. Pro výpočet těchto emisí se použije 

následující pravidlo 
el = (CSR - CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB 
kde 
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el = roční emise skleníkových plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných 

změnou využití půdy vyjádřené jako hmotnost ekvivalentu CO2 na 
jednotku energie vzniklé z biopaliva [gCO2ekv/MJ]; orná půda a trvalé 

kultury se považují za jeden způsob využívání půdy; 
CSR = zásoba uhlíku na jednotku plochy spojená s referenčním 

využíváním půdy vyjádřená jako hmotnost uhlíku na jednotku plochy, 

včetně půdy a vegetace. Za referenční využívání půdy se považuje 

využívání půdy v lednu roku 2008 nebo 20 let před získáním biomasy 

podle toho, který údaj je aktuálnější; 
CSA = zásoba uhlíku na jednotku plochy spojená se skutečným 

využíváním půdy vyjádřená jako hmotnost uhlíku na jednotku plochy, 

včetně půdy a vegetace. V případech, kdy dochází k hromadění zásob 

uhlíku po dobu přesahující jeden rok, stanoví se hodnota činitele CSA jako 
odhad zásoby na jednotku plochy za období 20 let nebo v době zralosti 

plodiny, a to podle toho, která situace nastane dříve; 
P = produktivita plodiny vyjádřená jako energie obsažená v biopalivu 

vztažená na jednotku plochy za rok a 
eB = bonus ve výši 29 gCO2ekv/MJ biopaliva, pokud je biomasa získávána 

z obnovené degradované půdy za podmínek stanovených v bodě 9. 
8. Pokud je biomasa pěstována na orné půdě, která měla status orné půdy 

před 1. lednem 2008, jsou roční emise skleníkových plynů ze změn v 

zásobě uhlíku vyvolané změnou využití půdy považovány za nulové. 
9. Bonus ve výši 29 gCO2ekv/MJ je přidělen, pokud je prokázáno, že daná 

půda 
a) nebyla v lednu roku 2008 využívána k zemědělským nebo jakýmkoli 

jiným činnostem a 
b) spadá do jedné z těchto kategorií: 
1. půda závažným způsobem degradovaná, včetně takové půdy dříve 

využívané k zemědělským účelům, nebo 
2. silně kontaminovaná půda. 
Bonus ve výši 29 gCO2ekv/MJ se použije pro období maximálně 10 let od 

data přeměny půdy na zemědělsky využívanou půdu, a to za předpokladu, 

že je zajištěn pravidelný růst zásob uhlíku, jakož i značné snížení eroze 

závažným způsobem degradovaných půd a snížení kontaminace silně 

kontaminovaných půd. 
10. Kategorie uvedené v bodě 9 písm. b) jsou vymezeny takto: 
a) půdami závažným způsobem degradovanými se rozumí půdy, které 

byly po značnou dobu výrazně zasoleny nebo vykazují obzvláště nízký 

obsah organických látek a které jsou závažným způsobem erodované, 
b) půdami silně kontaminovanými se rozumí půdy, které nejsou vzhledem 

ke kontaminaci vhodné k pěstování potravinářských a krmných plodin. 
Tyto půdy zahrnují půdy, které byly předmětem rozhodnutí Komise podle 

čl. 7c odst. 4 čtvrtého pododstavce směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 98/70/ES. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               ST 32018L2001.docx      str. 135 z 155   

Celex: 32018L2001 Lhůta pro implementaci 30.6.2021 Úřední věstník                     L 328/82 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Ing. Miroslav Krejčů 17. 10. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z 

obnovitelných zdrojů 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavel Jirásek 23. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

11. Výpočet zásob uhlíku v půdě CSR a CSA se provádí podle pokynů 

uvedených v rozhodnutí Komise č. 2010/335/EU ze dne 10. června 2010 

o pokynech pro výpočet zásob uhlíku v půdě pro účely přílohy V směrnice 

2009/28/ES. 
12. Emise skleníkových plynů ze zpracování, ep, zahrnují emise 

zvláštního procesu zpracování, z odpadu a úniků a z výroby chemických 

látek nebo produktů použitých při zpracování. 
13. Při zohlednění spotřeby elektřiny, která není generována přímo v 

zařízení vyrábějícím příslušné biopalivo, se předpokládá, že intenzita 

emisí skleníkových plynů z výroby a distribuce této elektřiny se rovná 

průměrné intenzitě emisí při výrobě a distribuci elektřiny v dané oblasti. 

Výrobci mohou výjimečně pro elektřinu vyrobenou samostatným 

zařízením generujícím elektřinu použít průměrnou hodnotu platnou pro 

dané zařízení, pokud není připojeno k rozvodné soustavě. 
14. Emise skleníkových plynů z dopravy a distribuce, etd, zahrnují emise 

pocházející z přepravy a skladování surovin a polotovarů i ze skladování 

a distribuce konečného výrobku. Za emise skleníkových plynů z dopravy 

a distribuce se nepovažují emise z dopravy a distribuce zohledňované 

podle bodu 5 jako emise z pěstování. 
15. Emise skleníkových plynů z používání daného biopaliva, eu, se 
pokládají za nulové. 
16. Úspory emisí skleníkových plynů vyvolané zachycením, sekvestrací 

a geologickým ukládáním uhlíku, eccs, které již nebyly započítány do 

emisí skleníkových plynů ze zpracování, se omezují na emise, ke kterým 

nedošlo v důsledku zachycení a sekvestrace emitovaného CO2 v přímé 

souvislosti se získáváním, přepravou, zpracováním a distribucí biopaliva. 
17. Úspory emisí skleníkových plynů v důsledku zachycení a náhrady 

CO2, eccr, jsou omezeny na emise, ke kterým nedošlo díky zachycení CO2, 
jehož zdroj uhlíku pochází z biomasy a používá se k náhradě CO2 z 
fosilních pohonných hmot používaného v souvislosti s komerčními 

výrobky a službami. 
18. Úspory emisí skleníkových plynů v důsledku přebytečné elektrické 

energie z kombinované výroby tepla a elektřiny, eee, se berou v úvahu v 

souvislosti s přebytečnou elektrickou energií generovanou v zařízeních na 

výrobu biopaliva kogenerací, avšak s výjimkou případů, kdy palivo 

používané v kogeneračním cyklu představuje druhotný produkt, který 

není zbytkem zemědělské plodiny. Druhotným produktem se rozumí 

jeden nebo několik dalších produktů vznikajících současně v procesu 

výroby biopaliva. 
19. Při zohlednění přebytečné elektrické energie z kombinované výroby 

tepla a elektřiny se předpokládá, že daná kogenerační jednotka má 

minimálně kapacitu potřebnou k tomu, aby dodávala tepelnou energii 

nezbytnou pro výrobu biopaliva. Úspory emisí skleníkových plynů 

související s touto přebytečnou elektřinou se pokládají za rovné objemu 
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skleníkových plynů, které by byly emitovány při výrobě stejného 

množství elektřiny v elektrárně používající totéž palivo jako kogenerační 

jednotka. 
20. V případech, kdy dochází ke vzniku druhotného produktu, se emise 

skleníkových plynů rozdělí mezi biopalivo nebo jeho meziprodukty a 

druhotné produkty v poměru odpovídajícím jejich energetickému obsahu 

(u druhotných produktů jiných než elektrická energie stanovenému jako 

výhřevnost). 
21. Pro účely výpočtu uvedeného v bodě 20 se takto dělené emise počítají 

jako: eec + el + podíly ep, etd a eee, které vznikají během kroků 

předcházejících výrobnímu kroku, ve kterém vzniká druhotný produkt, i 

v rámci tohoto výrobního kroku. Pokud v některém z předchozích 

výrobních kroků životního cyklu byly k druhotným produktům přiřazeny 

emise skleníkových plynů, použije se pro tento účel místo uvedených 

celkových emisí jen podíl těchto emisí přiřazený meziproduktu 

vyráběného biopaliva v posledním z těchto výrobních kroků. 
22. Pro účely výpočtu uvedeného v bodě 20 se zohlední všechny druhotné 

produkty včetně elektřiny, na kterou se nevztahují ustanovení bodu 19, s 

výjimkou zbytků zemědělských plodin, včetně slámy, bagasy, plev, 

kukuřičných klasů a ořechových skořápek. Záporný energetický obsah 

druhotných produktů se pro účely výpočtu pokládá za nulový. Emise 

skleníkových plynů z odpadů, zbytků zemědělských plodin, včetně slámy, 

bagasy, plev, kukuřičných klasů a ořechových skořápek a zbytků, které 

pocházejí ze zpracovatelských řetězců, včetně surového glycerinu 

(glycerin, který není rafinován), se považují v úplném životním cyklu 

těchto odpadů a zbytků až do doby jejich získání za nulové. 
23. Pro účely výpočtu emisí skleníkových plynů z pěstování (eec), ze 
zpracování (ep), z dopravy a distribuce (etd), úspory emisí v důsledku 

přebytečné elektřiny z kombinované výroby tepla a elektřiny (eee) a roční 

emise skleníkových plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou 

využití půdy (e1) se použije energetický obsah nejpoužívanějších biopaliv 

a fosilních pohonných hmot uvedený v části D. 
C. Dílčí standardní hodnoty emisí skleníkových plynů pro biopaliva 
1. Dílčí standardní hodnoty emisí skleníkových plynů z pěstování: „eec“ 

 Způsob výroby biopaliva 

Standardní 
hodnoty 

emisí 
skleníkových 

plynů 
[gCO2ekv/MJ] 

1. Ethanol z řepy cukrové 12 
2. Ethanol z pšenice 23 
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3. Ethanol z kukuřice vyrobený v 

Evropské unii 20 

4. Ethanol z cukrové třtiny 14 

5. Podíl z obnovitelných zdrojů 

ethyl-terc.butyletheru (ETBE) 

Stejné jako 
u výrobního 

postupu 
použitého pro 

ethanol 

6. Podíl z obnovitelných zdrojů terc. 

amylethyletheru (TAEE) 

Stejné jako 
u výrobního 

postupu 
použitého pro 

ethanol 
7. Bionafta z řepkového semene 29 
8. Bionafta ze slunečnice 18 
9. Bionafta ze sójových bobů 19 
10. Bionafta z palmového oleje 14 

11. Bionafta z odpadního rostlinného 

nebo živočišného oleje*) 0 

12. Hydrogenačně upravený rostlinný 

olej z řepkového semene 30 

13. Hydrogenačně upravený rostlinný 

olej ze slunečnice 18 

14. Hydrogenačně upravený rostlinný 

olej z palmového oleje 15 

15. Čistý rostlinný olej z řepkového 

semene 30 

16. 
Bioplyn z organického 

komunálního odpadu jako zemní 

plyn 
0 

17. Bioplyn z vlhké mrvy jako zemní 

plyn 0 

18. Bioplyn ze suché mrvy jako zemní 

plyn 0 

19. Ethanol z pšeničné slámy 3 
20. Ethanol z odpadního dřeva 1 
21. Ethanol z pěstovaných dřevin 6 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               ST 32018L2001.docx      str. 138 z 155   

Celex: 32018L2001 Lhůta pro implementaci 30.6.2021 Úřední věstník                     L 328/82 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Ing. Miroslav Krejčů 17. 10. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z 

obnovitelných zdrojů 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavel Jirásek 23. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

22. 
Motorová nafta vyrobená Fischer-
Tropschovou syntézou z 

odpadního dřeva 
1 

23. 
Motorová nafta vyrobená Fischer-
Tropschovou syntézou z 

pěstovaných dřevin 
4 

24. Dimethylether (DME) z 
odpadního dřeva 1 

25. Dimethylether (DME) z 
pěstovaných dřevin 5 

26. Methanol z odpadního dřeva 1 
27. Methanol z pěstovaných dřevin 5 

28. Podíl z obnovitelných zdrojů 

methyl-terc. butyletheru (MTBE) 

Stejné jako 
u použitého 
výrobního 

postupu pro 
methanol 

*) Nezahrnuje živočišný olej, popřípadě tuk, pocházející z vedlejších 

živočišných produktů klasifikovaných jako materiál kategorie 3 podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009. 
2. Dílčí standardní hodnoty pro zpracování (včetně přebytečné elektřiny): 

„ep - eee“ 

 Způsob výroby biopaliva 

Standardní 
hodnoty 

emisí 
skleníkových 

plynů 
[gCO2ekv/MJ] 

1. Ethanol z řepy cukrové 26 

2. Ethanol z pšenice (procesní palivo 

nespecifikováno) 45 

3. Ethanol z pšenice (lignit jako procesní palivo 

v kogenerační jednotce) 45 

4. Ethanol z pšenice (zemní plyn jako procesní 

palivo v konvenčním kotli) 30 

5. Ethanol z pšenice (zemní plyn jako procesní 

palivo v kogenerační jednotce) 19 

6. Ethanol z pšenice (sláma jako procesní palivo 

v kogenerační jednotce) 1 
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7. 
Ethanol z kukuřice vyrobený v Evropské unii 

(zemní plyn jako procesní palivo v 

kogenerační jednotce) 
21 

8. Ethanol z cukrové třtiny 1 
9. Podíl z obnovitelných zdrojů ethyl-terc. 

butyletheru (ETBE) 
Stejné jako 
u výrobního 

postupu 
použitého pro 

ethanol 
10. Podíl z obnovitelných zdrojů terc. 

amylethyletheru (TAEE) 
Stejné jako 
u výrobního 

postupu 
použitého pro 

ethanol 
11. Bionafta z řepkového semene 22 
12. Bionafta ze slunečnice 22 
13. Bionafta ze sójových bobů 26 

14. Bionafta z palmového oleje (proces 

nespecifikován) 49 

15. Bionafta z palmového oleje (proces se 

zachycováním methanu ve výrobně) 18 

16. Bionafta z odpadního rostlinného nebo 

živočišného oleje*) 13 

17. Hydrogenačně upravený rostlinný olej z 

řepkového semene 13 

18. Hydrogenačně upravený rostlinný olej ze 

slunečnice 13 

19. Hydrogenačně upravený rostlinný olej z 

palmového oleje (proces nespecifikován) 42 

20. 
Hydrogenačně upravený rostlinný olej z 

palmového oleje (proces se zachycováním 

methanu ve výrobně) 
9 

21. Čistý rostlinný olej z řepkového semene 5 

22. Bioplyn z organického komunálního odpadu 

jako zemní plyn 20 

23. Bioplyn z vlhké mrvy jako zemní plyn 11 
24. Bioplyn ze suché mrvy jako zemní plyn 11 
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25. Ethanol z pšeničné slámy 7 
26. Ethanol ze dřeva 17 

27. Motorová nafta vyrobená Fischer-
Tropschovou syntézou z odpadního dřeva 0 

28. Dimethylether (DME) ze dřeva 0 
29. Methanol ze dřeva 0 
30. Podíl z obnovitelných zdrojů methyl-terc. 

butyletheru (MTBE) 
Stejné jako 
u použitého 
výrobního 

postupu pro 
methanol 

*) Nezahrnuje živočišný olej, popřípadě tuk, pocházející z vedlejších 

živočišných produktů klasifikovaných jako materiál kategorie 3 podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009. 
3. Dílčí standardní hodnoty emisí skleníkových plynů z dopravy a 

distribuce: „etd“ 

 Způsob výroby biopaliva 

Standardní 
hodnoty 

emisí 
skleníkových 

plynů 
[gCO2ekv/MJ] 

1. Ethanol z řepy cukrové 2 
2. Ethanol z pšenice 2 
3. Ethanol z kukuřice vyrobený v Evropské unii 2 
4. Ethanol z cukrové třtiny 9 
5. Podíl z obnovitelných zdrojů ethyl-terc. 

butyletheru (ETBE) 
Stejné jako 
u výrobního 

postupu 
použitého pro 

ethanol 
6. Podíl z obnovitelných zdrojů terc. 

amylethyletheru (TAEE) 
Stejné jako 
u výrobního 

postupu 
použitého pro 

ethanol 
7. Bionafta z řepkového semene 1 
8. Bionafta ze slunečnice 1 
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Poznámka 

 

9. Bionafta ze sójových bobů 13 
10. Bionafta z palmového oleje 5 

11. Bionafta z odpadního rostlinného nebo 

živočišného oleje*) 1 

12. Hydrogenačně upravený rostlinný olej z 

řepkového semene 1 

13. Hydrogenačně upravený rostlinný olej ze 

slunečnice 1 

14. Hydrogenačně upravený rostlinný olej z 

palmového oleje 5 

15. Čistý rostlinný olej z řepkového semene 1 

16. Bioplyn z organického komunálního odpadu 

jako zemní plyn 3 

17. Bioplyn z vlhké mrvy jako zemní plyn 5 
18. Bioplyn ze suché mrvy jako zemní plyn 4 
19. Ethanol z pšeničné slámy 2 
20. Ethanol z odpadního dřeva 4 
21. Ethanol z pěstovaných dřevin 2 

22. Motorová nafta vyrobená Fischer-
Tropschovou syntézou z odpadního dřeva 3 

23. Motorová nafta vyrobená Fischer-
Tropschovou syntézou z pěstovaných dřevin 2 

24. Dimethylether (DME) z odpadního dřeva 4 
25. Dimethylether (DME) z pěstovaných dřevin 2 
26. Methanol z odpadního dřeva 4 
27. Methanol z pěstovaných dřevin 2 
28. Podíl z obnovitelných zdrojů methyl-terc. 

butyletheru (MTBE) 
Stejné jako 
u použitého 
výrobního 

postupu pro 
methanol 

*) Nezahrnuje živočišný olej, popřípadě tuk, pocházející z vedlejších 

živočišných produktů klasifikovaných jako materiál kategorie 3 podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009. 
D. Energetický obsah nejpoužívanějších biopaliv a fosilních pohonných 

hmot 
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 Energetický obsah pohonných hmot 

Energetický 

obsah 
(výhřevnost) 

[MJ/kg] 

Energet
ický 

obsah 
(výhřev

nost) 
[MJ/I] 

1. Ethanol 27 21 
2. Ethyl-terc.butylether (ETBE)* 36 27 
3. Methanol 20 16 
4. Methyl-terc. butylether (MTBE)** 35 26 
5. Dimethylether (DME) 28 19 
6. Terc.amylethylether (TAEE)*** 38 29 
7. Butanol 33 27 
8. Bionafta 37 33 

9. Motorová nafta vyrobená Fischer-
Tropschovou syntézou 44 34 

10. Hydrogenačně upravený rostlinný olej 44 34 
11. Čistý rostlinný olej 37 34 
12. Bioplyn 50 - 
13. Benzin 43 32,2 
14. Motorová nafta 43 35,9 
15. Zkapalněný ropný plyn 46 - 
16. Stlačený zemní plyn 45,1 - 
17. Stlačený syntetický zemní plyn 50 - 
18. Vodík 120,1 - 

*při 37 % podílu z obnovitelných zdrojů. 
**při 22 % podílu z obnovitelných zdrojů. 

***při 29 % podílu z obnovitelných zdrojů. 
  189/2018 Příloha č. 2 

ZPŮSOB VÝPOČTU EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ Z 

POHONNÝCH HMOT PRO DOPRAVNÍ ÚČELY A ELEKTŘINY 

PRO DOPRAVNÍ ÚČELY 
1. Emise skleníkových plynů z pohonných hmot pro dopravní účely a 

elektřiny pro dopravní účely se vypočítají takto: 
Množství emisí skleníkových plynů (#) =  
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kde 
# = identifikace dodavatele motorovéčl. 2 
ho benzinu nebo motorové nafty číslem spotřební daně subjektu 

(registrační číslo SEED), popřípadě identifikace dodavatelů v případě 

jejich sdružování; 
x = jednotlivé druhy pohonných hmot pro dopravní účely nebo elektřina 

pro dopravní účely; 
MJx = celková energie z jednotlivých druhů dodaných pohonných hmot 

pro dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely vyjádřená v 

megajoulech; 
GHGix = produkce emisí skleníkových plynů z jednotlivých druhů 

pohonných hmot pro dopravní účely a z elektřiny pro dopravní účely 

vyjádřená v gCO2ekv/MJ; 
AF = opravný faktor zohledňující účinnost hnacích ústrojí; 
UER = množství snížených emisí z těžby vyjádřené v gCO2ekv. 
2. Emise skleníkových plynů z pohonných hmot pro dopravní účely a 

elektřiny pro dopravní účely vyjadřují jako ekvivalent gramů oxidu 

uhličitého na 1 megajoule [gCO2ekv/MJ]. 
3. Pro účely výpočtu emisí skleníkových plynů z pohonných hmot pro 

dopravní účely a z elektřiny pro dopravní účely se za skleníkové plyny 

považují oxid uhličitý (CO2), oxid dusný (N2O) a methan (CH4). Při 

výpočtu ekvivalentu CO2 mají emise těchto plynů v ekvivalentu emisí 

CO2 následující hodnoty: 
CO2: 1 
N2O: 298 
CH4: 25 
4. Emise skleníkových plynů z výroby strojního nebo jiného zařízení 

použitého při těžbě, výrobě, rafinaci a spotřebě fosilních paliv se neberou 

v úvahu. 
5. Celková energie z dodaných pohonných hmot pro dopravní účely a 

elektřiny pro dopravní účely vyjádřená v megajoulech [MJx] se vypočítá 

jako součet energie z jednotlivých druhů dodaných pohonných hmot 

určené na základě množství jednotlivých druhů dodaných pohonných 

hmot a jejich výhřevností a energie z dodané elektřiny určené na základě 

množství elektřiny dodané do veřejné dobíjecí stanice. 
5.1. Výhřevnost pohonných hmot je uvedena v části D přílohy č. 1 k 

tomuto nařízení. 
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5.1.1. Množství biopaliva vyrobeného při souběžném společném 

zpracování fosilních pohonných hmot a biopaliv je dáno množstvím 

biopaliva po zpracování. Výhřevnost biopaliva je dána energetickou 

bilancí a účinností procesu společného zpracování podle bodu 20 části B 

přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Zpracování zahrnuje všechny úpravy 

během životního cyklu pohonné hmoty, které mají za následek změnu 

molekulární struktury daného produktu; za zpracování se nepovažuje 
přidávání denaturačních prostředků. 
5.1.2. Biopalivo, které nesplňuje kritéria udržitelnosti, se považuje za 

fosilní pohonnou hmotu, kterou dané biopalivo nahrazuje. 
6. Produkce emisí skleníkových plynů z jednotlivých druhů pohonných 

hmot pro dopravní účely a z elektřiny pro dopravní účely (GHGix): 
6.1. U fosilních pohonných hmot odpovídá vážené produkci emisí 

skleníkových plynů během úplného životního cyklu pohonné hmoty 

uvedené v bodě 8. 
6.2. U elektřiny činí 177 gCO2ekv/MJ. 
6.3. U biopaliv splňujících kritéria udržitelnosti se stanoví v souladu s 

přílohou č. 1 k tomuto nařízení. Pokud byly údaje o emisích skleníkových 

plynů získány v souladu s dohodou nebo režimem, které byly předmětem 

rozhodnutí podle čl. 7c odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/70/ES zohledňujícího čl. 7b odst. 2 této směrnice, použijí se ke 

stanovení produkce emisí skleníkových plynů z biopaliv tyto údaje. U 

biopaliv nesplňujících kritéria udržitelnosti je produkce emisí 

skleníkových plynů rovna produkci emisí skleníkových plynů z příslušné 

fosilní pohonné hmoty, kterou biopalivo nahrazuje. 
6.4. U biopaliv vyrobených při souběžném společném zpracování 

fosilních pohonných hmot a biopaliv se určí na základě množství 

biopaliva vyrobeného při souběžném společném zpracování a na základě 

množství vyprodukovaných emisí skleníkových plynů zohledňující 

energetickou bilanci a účinnost procesu společného zpracování. 
7. Opravný faktor zohledňující účinnost hnacích ústrojí (AF) 
Převažující konverzní technologie Opravný faktor 
Motor s vnitřním spalováním 1 
Elektrické hnací ústrojí napájené bateriemi 0,4 
Elektrické hnací ústrojí napájené z vodíkových 

palivových článků 0,4 

8. Vážená produkce emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného 

životního cyklu fosilních pohonných hmot 
Vstupní 

surovina 
a způsob 

zpracování 

Palivo 
uveden

é na 
trh 

Produkce emisí 
skleníkových 

plynů 
během úplného 

Vážená produkce 
emisí 

skleníkových 
plynů během 
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životního cyklu 
[gCO2ekv/MJ] 

úplného životního 
cyklu [gCO2ekv/MJ] 

Konvenční 

ropa 

Motoro
vý 

benzin 

93,2 

93,3 

Zkapalněný 

zemní plyn 94,3 

Zkapalněné 

uhlí 172 

Přírodní 

živice 107 

Ropná 

břidlice 131,3 

Konvenční 

ropa 

Motoro
vá nafta 

nebo 
plynový 

olej 

95 

95,1 

Zkapalněný 

zemní plyn 94,3 

Zkapalněné 

uhlí 172 

Přírodní 

živice 108,5 

Ropná 

břidlice 133,7 

Jakýkoliv 

fosilní zdroj 

Zkapaln
ěný 

ropný 
plyn 

73,6 73,6 

Zemní plyn, 

směs EU 

Stlačen

ý zemní 

plyn 
69,3 69,3 

Zemní plyn, 

směs EU 

Zkapaln
ěný 

zemní 

plyn 

74,5 74,5 

Sabatierova 
reakce 
vodíku 

získaného 
elektrolýzou 

Stlačen

ý 

syntetic
ký 
methan 

3,3 3,3 
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za použití 

nebiologické 
obnovitelné 

energie 
Zemní plyn za 

použití 
parního 

reformování 

Stlačen

ý vodík 104,3 104,3 

Elektrolýza, 

při níž jsou 
zdrojem 
energie 
výlučně 
nebiologické 

obnovitelné 
zdroje 

Stlačen

ý vodík 9,1 9,1 

Uhlí Stlačen

ý vodík 234,4 234,4 

Uhlí se 

zachycováním 
a ukládáním 

uhlíku 
z emisí z 

procesů 

Stlačen

ý vodík 52,7 52,7 

Odpadní 

plasty z 
fosilních 

vstupních 

surovin 

Motoro
vý 

benzin, 
motorov
á nafta 
nebo 
plynový 

olej 

86 86 

9. Množství snížení emisí z těžby UER [gCO2ekv] se vypočítá jako součet 

množství snížených emisí z těžby obsažených na jednotlivých dokladech 

o snížení emisí z těžby. 
10. Snížení emisí z těžby lze uplatnit pouze u standardních hodnot 

produkce emisí z těžby motorového benzínu, motorové nafty, zemního 

plynu a zkapalněného ropného plynu. 
11. Standardní hodnota produkce emisí z těžby 
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Poznámka 

 

Druh 
pohonné 

hmoty 

Motoro
vý 

benzín 

Moto
rová 
nafta 

Stlačený 
zemní 
plyn 

Zkapalněný 
zemní 
plyn 

Zkapalněný 
ropný 
plyn 

Standardn
í hodnota 
produkce 
emisí z 

těžby 
[gCO2ekv/
MJ] 

11 11,3 9,1 15 6,2 

 

  9635     
  9632     
Článek 31 odst. 2 2. Členské státy mohou Komisi předložit zprávy obsahující informace 

o typických emisích skleníkových plynů z pěstování zemědělských 

surovin u těch oblastí na jejich území, které spadají do úrovně 2 

klasifikace územních statistických jednotek (dále jen „NUTS“) nebo do 

nižší úrovně NUTS v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1059/2003. K těmto zprávám se připojí popis metod 

a zdrojů dat použitých k výpočtu úrovně emisí. Tato metoda zohlední 

vlastnosti půdy, klima a předpokládané výnosy surovin. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení způsobem upravuje spolupráci mezi členskými státy (a 

Evropskou komisí, 
 

NT  

Článek 31 odst. 3 3. V případě území mimo Unii lze Komisi předložit zprávy, které jsou 

rovnocenné zprávám uvedeným v odstavci 2 a jsou předloženy 

příslušnými orgány. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy o Evropské komise, 
 

NT  

Článek 31 odst. 4 4. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnout, že 

zprávy uvedené v odstavcích 2 a 3 tohoto článku musí obsahovat přesné 

údaje pro účely měření emisí skleníkových plynů spojených 

s pěstováním surovin pro zemědělskou biomasu vyráběnou v oblastech 
uvedených v těchto zprávách pro účely čl. 29 odst. 10. Tyto prováděcí 

akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 34 odst. 3.  
Tyto údaje lze podle tohoto rozhodnutí použít namísto rozložených 

standardizovaných hodnot pro pěstování uvedených v příloze V části D 

nebo E u biopaliv a biokapalin a v příloze VI části C u paliv z biomasy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  

Článek 31 odst. 5 5. Komise průběžně provádí přezkum příloh V a VI s cílem doplnit nebo 

revidovat v odůvodněných případech hodnoty pro způsoby výroby 

biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy. Tento přezkum rovněž zohlední 

přizpůsobení metodiky stanovené v příloze V části C a v příloze VI části 

B. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 35, jimiž podle potřeby změní přílohy V a VI 

doplněním nebo opravením standardizovaných hodnot nebo změnou 

metodiky. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  
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Poznámka 

 

V případě jakékoli úpravy seznamu standardizovaných hodnot 

v přílohách V a VI nebo jeho doplnění:  
a) pokud je vliv některého faktoru na celkové emise malý, je-li změna 

v omezeném rozsahu, nebo jestliže náklady na zjištění skutečných 

hodnot jsou vysoké či toto zjištění obtížné, stanoví se standardizované 

hodnoty jako typizované pro běžné výrobní procesy;  
b) ve všech ostatních případech se standardizované hodnoty stanoví jako 

umírněný odhad oproti běžným výrobním procesům. 
Článek 31 odst. 6 6. Je-li to nutné v zájmu zajištění jednotného uplatňování přílohy V části 

C a přílohy VI části B, může Komise přijmout prováděcí akty 

stanovující podrobné technické specifikace včetně definic, konverzních 

faktorů, výpočtu ročních emisí z pěstování nebo úspor emisí 

způsobených změnami v nadzemních a podzemních zásobách CO2 na již 

obdělávané půdě, výpočtu úspor emisí ze zachycování CO2, náhrady 

CO2 a geologického ukládání CO2. Tyto prováděcí akty se přijímají 

přezkumným postupem podle čl. 34 odst. 3. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy o Evropské komise, 
 

NT  

Článek 32 Prováděcí akty 
 
V prováděcích aktech uvedených v čl. 29 odst. 3 druhém pododstavci a 

odst. 8, čl. 30 odst. 6 druhém pododstavci a odst. 8 prvním pododstavci 

a v čl. 31 odst. 4 prvním pododstavci a odst. 6 této směrnice se řádně 

zohlední ustanovení týkající se snížení emisí skleníkových plynů 

v souladu s článkem 7a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

98/70/ES. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  

Článek 33 odst. 1 Sledování ze strany Komise 
 
1. Komise sleduje původ biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy 

spotřebovaných v Unii a dopady jejich výroby, včetně dopadů v 

důsledku nepřímých změn ve využívání půdy, na využívání půdy v Unii 

a v hlavních dodavatelských třetích zemích. Sledování probíhá 

na základě integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky 

a klimatu členských států a jejich odpovídajících zpráv o pokroku 

požadovaných podle článků 3, 17 a 20 nařízení (EU) 2018/1999 a zpráv 

příslušných třetích zemí, mezivládních organizací, vědeckých studií 

a jakýchkoli dalších příslušných informací. Komise také sleduje změny 

cen komodit spojené s využitím biomasy pro energii a jakékoli 

související pozitivní a negativní účinky na potravinovou bezpečnost. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  

Článek 33 odst. 2 2. Komise udržuje dialog a vyměňuje si informace se třetími zeměmi, 

výrobci biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy a spotřebitelskými 

organizacemi a občanskou společností ohledně provádění opatření v této 

směrnici, pokud jde o biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy. 
V tomto rámci věnuje zvláštní pozornost dopadům, které by výroba 

biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy mohla mít na ceny potravin. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  
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Poznámka 

 
Článek 33 odst. 3 3. V roce 2026 Komise případně předloží legislativní návrh týkající se 

regulačního rámce pro podporu energie z obnovitelných zdrojů 

pro období po roce 2030. 
Tento návrh přihlédne ke zkušenostem s prováděním této směrnice, 

včetně jejích kritérií pro udržitelnost a úspory emisí skleníkových plynů, 

a k technologickému rozvoji v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  

Článek 33 odst. 4 4. V roce 2032 Komise zveřejní hodnotící zprávu o uplatňování této 

směrnice. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  

Článek 34 odst. 1 Postup projednávání ve výboru 
 
1. Komisi je nápomocen Výbor pro energetickou unii zřízený článkem 

44 nařízení (EU) 2018/1999. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  

Článek 34 odst. 2 2. Aniž je dotčen odstavec 1, v záležitostech týkajících se udržitelnosti 

biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy je Komisi nápomocen Výbor 

pro udržitelnost biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy. Tento výbor je 

výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie a Evropské komise, 
 

NT  

Článek 34 odst. 3 3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) 

č. 182/2011. 
Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí 

akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) 

č. 182/2011. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, 
 

NT  

Článek 35 odst. 1 Výkon přenesené pravomoci 
 
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  

Článek 35 odst. 2 2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 3 

druhém pododstavci, čl. 25 odst. 2 druhém pododstavci, čl. 26 odst. 2 

čtvrtém a pátém pododstavci, čl. 27 odst. 1 písm. c) a odst. 3 sedmém 

pododstavci, čl. 28 odst. 5 a odst. 6 druhém pododstavci a čl. 31 odst. 5 

druhém pododstavci je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 24. 

prosince 2018. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci 

nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. 

Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, 

pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto 

prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého 

z těchto období. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               ST 32018L2001.docx      str. 150 z 155   

Celex: 32018L2001 Lhůta pro implementaci 30.6.2021 Úřední věstník                     L 328/82 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Ing. Miroslav Krejčů 17. 10. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z 

obnovitelných zdrojů 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavel Jirásek 23. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 
Článek 35 odst. 3 3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 3 

pátém pododstavci je Komisi svěřena na dobu dvou let ode dne 24. 
prosince 2018. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  

Článek 35 odst. 4 4. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedená 

v čl. 7 odst. 3 pátém pododstavci, čl. 8 odst. 3 druhém pododstavci, čl. 

25 odst. 2 druhém pododstavci, čl. 26 odst. 2 čtvrtém a pátém 

pododstavci, čl. 27 odst. 1 písm. c) a odst. 3 sedmém pododstavci, čl. 28 

odst. 5 a odst. 6 druhém pododstavci a čl. 31 odst. 5 druhém pododstavci 

kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 

v něm uvedené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 

v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je 

v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie 
 

NT  

Článek 35 odst. 5 5. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  

Článek 35 odst. 6 6. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí 

současně Evropskému parlamentu a Radě. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy Evropské komise, 
 

NT  

Článek 35 odst. 7 7. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 7 odst. 3 pátého 

pododstavce, čl. 8 odst. 3 druhého pododstavce, čl. 25 odst. 2 druhého 

pododstavce, čl. 26 odst. 2 čtvrtého a pátého pododstavce, čl. 27 odst. 1 

písm. c) a odst. 3 sedmého pododstavce, čl. 28 odst. 5 a odst. 6 druhého 

pododstavce a čl. 31 odst. 5 druhého pododstavce vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy  Evropské komise, 
 

NT  

Článek 36 odst. 1 Provedení 
 
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s články 2 až 13, 15 až 31 a 37 a přílohami II, III 

a V až IX do 30. června 2021. Jejich znění sdělí neprodleně Komisi.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících 

právních a správních předpisech na směrnici zrušenou touto směrnicí se 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 

Ustanovení upravuje spolupráci mezi členskými státy a Evropskou 

komisí, např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 

podávání zpráv a informací. 
 

NT  
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z 

obnovitelných zdrojů 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavel Jirásek 23. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

považují za odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení 

si stanoví členské státy. 
Článek 36 odst. 2 2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 
Ustanovení upravuje spolupráci mezi členskými státy  a Evropskou 

komisí, např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 

podávání zpráv a informací. 
 

NT  

Článek 36 odst. 3 3. Touto směrnicí není dotčeno uplatňování výjimek podle práva Unie 

týkajícího se vnitřního trhu s elektřinou. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 
charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 
 

NT  

Článek 37 Zrušení 
 
Směrnice 2009/28/ES ve znění směrnic uvedených v příloze X části A 

se zrušuje s účinkem ode dne 1. července 2021, aniž jsou dotčeny 

povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic 

uvedených v příloze X části B ve vnitrostátním právu a aniž jsou 

dotčeny povinnosti členských států v roce 2020, stanovené v čl. 3 odst. 1 

a v příloze I části A směrnice 2009/28/ES.  
Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici 

v souladu se srovnávací tabulkou stanovenou v příloze XII. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 

Ustanovení upravuje spolupráci mezi členskými státy a Evropskou 

komisí, např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 

podávání zpráv a informací. 
 

NT  

Článek 38 Vstup v platnost 
 
Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním 

věstníku Evropské unie. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 

Ustanovení upravuje spolupráci mezi členskými státy  a Evropskou 

komisí, např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 

podávání zpráv a informací. 
 

NT  

Článek 39 Určení 
 
Tato směrnice je určena členským státům. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 

charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 
 

NT  

Příloha I Celkové cíle členských států určující podíl energie z obnovitelných 

zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v roce 2030 
458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi, 

PT  
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obnovitelných zdrojů 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavel Jirásek 23. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Příloha II Normalizační vzorec pro zohlednění elektřiny vyrobené z vodní a 

větrné energie 
458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi, 

PT  

Příloha III Energetický obsah paliv  9635   NT  
  9632     
Příloha IV Vydávání osvědčení osobám provádějícím instalaci 406/2000 

ve znění 
310/2013 
103/2015 

§ 10d Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících 

energii z obnovitelných zdrojů 
 
 (1) Osoba oprávněná provádět instalaci je povinna zajistit 

výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení 

vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými osobami, 

které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost 

podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 

let. 
  
 (2) Přeshraničně může vybraná zařízení vyrábějící energii z 

obnovitelných zdrojů instalovat osoba usazená v jiném členském státě 

Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních 

předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem 

podle zvláštního právního předpisu5a). 
  
 (3) Ministerstvo jako autorizující orgán zveřejňuje na svých 

internetových stránkách údaje z evidence vydaných osvědčení podle 

zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, kterými jsou 
  
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení a případný akademický titul a 

vědecká hodnost uchazeče, 
  
b) datum narození, 
  
c) datum konání zkoušky a datum vydání osvědčení, 
  
d) název profesní kvalifikace pro instalaci vybraných zařízení 

vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, jejíž dosažení je na základě 

ověření odborné způsobilosti potvrzováno. 

PT  

Příloha V Pravidla pro výpočet dopadů skleníkových plynů z biopaliv, 
biokapalin a referenčních fosilních paliv 

9635   NT  

  9632     
Příloha VI Pravidla pro výpočet dopadů skleníkových plynů z paliv z biomasy a 

referenčních fosilních paliv 
9635   NT  

  9632     

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               ST 32018L2001.docx      str. 153 z 155   

Celex: 32018L2001 Lhůta pro implementaci 30.6.2021 Úřední věstník                     L 328/82 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Ing. Miroslav Krejčů 17. 10. 2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z 

obnovitelných zdrojů 
Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavel Jirásek 23. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Příloha VII Započtení energie z tepelných čerpadel 458/2000 
ve znění 
165/2012 
131/2015 

§ 16 písm. 

q) 
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících 

informací a předkládá je Komisi, 

PT  

Příloha VIII Předběžné odhadované emise vyplývající z nepřímé změny ve 

využívání půdy u surovin pro výrobu biopaliv, biokapalin a paliv z 

biomasy  
Biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy, u nichž se odhadované 

emise vyplývající z nepřímé změny ve využívání půdy považují za 

nulové 

9635   NT  

  9632     
Příloha IX Suroviny pro výrobu bioplynu pro dopravu a pokročilých biopaliv, 

jejichž příspěvek k minimálním podílům uvedeným v čl. 25 odst. 1 

prvním a čtvrtém pododstavci lze považovat za dvojnásobek jejich 

energetického obsahu 
Suroviny pro výrobu biopaliv a bioplynu pro dopravu, jejichž 

příspěvek k minimálnímu podílu stanoveném v čl. 25 odst. 1 prvním 

pododstavci je omezen a lze jej považovat za dvojnásobek jejich 

energetického obsahu 

9635   NT  

  9632     
Příloha X Zrušení směrnice a její následné změny 

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 
Ustanovení upravuje spolupráci mezi členskými státy  a Evropskou 

komisí, např. notifikaci transpozičních předpisů Evropské komisi či 

podávání zpráv a informací. 
, 
 

NT  

Příloha XI Srovnávací tabulka   Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law 
charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 
 
 
 

NT  

 
 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 
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Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  165/2012  Zákon č. 165/2012 Sb, o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 30. 05. 2012 
2.  406/2000 Zákon č. 406/2000 Sb, o hospodaření energií 01. 01.2001 
3.  338/1992 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí 01. 01.1993 
4.  177/2006 Zákon č. 177/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 01.07. 2006 
5.  393/2007 Zákon č. 393/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2008 
6.  458/2000 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 01.01.2001 
7.  211/2011 Zákon č. 211/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
18.8.2011 

8.  299/2011 Zákon č. 299/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
13.11.2011 

9.  225/2017 Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 
1.1.2018 

10.  318/2012 Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2013 Sb.  1.1.2013 
11.  189/2018 Nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot 1.9.2018 
12.  103/2015 Zákon č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů 
1.7.2015 

13.  131/2015 Zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
5.6.2015 

14. 8 185/2001 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů 1.1.2002 
15.  403/2015 Vyhláška č. 403/2015, o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 1. 1. 2016 
16.  310//2013 Zákon č. 310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další 

související zákony 
2.10.2013 

17.  80/2005  Rámcová úmluva OSN o změně klimatu  
18.  477/2012 Vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání 

dokumentů 
1.1.2013 

19.  226/2013 Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 1.9.2013 
20.  289/1995 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 1.1.1997 
21.  311/2006 Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) 1.9.2006 
22.  78/2013 Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 1.4.2013 
23.  15/2015 Zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích 

vojenských újezdů) 
1.9.2015 

24.  152/2017  Zákon č. 152/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
6.6.2017 

25.  154/2010 Zákon č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2010 
26.  158/2009 Zákon č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů 
4.7.2009 

27.  169/2013 Zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o 

integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

1.10.2013 

28.  183/2017 Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 1.7.2017 
29.  23/2015 Zákon č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 5.2.2015 
30.  230/2015 Vyhláška 230/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 1.12.2015 
31.  31/2011 Zákon č. 31/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 18.2.2011 
32.  344/2013 Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 1.12.2013 
33.  501/2012 Zákon č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony 
1.1.2013 
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34.  670/2004 Zákon č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
30.12.2004 

 
 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 
přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1.  9678 MPO Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 
10/2017 10/2019 1.1.2021 

2.  9593 MPO Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů a další související zákony 
 

08/2019 09/2020 30.3.2021 

3.  9616 MPO Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o 

změně některých souvisejících zákonů 
08/2019 09/2020 30.3.2021 

4.  9635 MŽP Návrh nařízení, kterým se mění nařízení 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových 

plynů z pohonných hmot 
08/2019 01/2021 30.6.2021 

5.  9630 MPO Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a 

elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 
08/2019 01/2021 30.6.2021 

6.  9632 MPO Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných 

zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů 
08/2019 01/2021 30.6.2021 

7.  9857 MPO Návrh zákona, který nahrazuje zákon, č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů 
10/2019 06/2021  

8.  9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona  24. 6. 2019 28. 5. 2020 1. 7. 2023 
 

3. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 
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Poznámka 

 

Čl. 1 1.   Hlavním cílem tohoto nařízení je dosažení a udržení vysoké a 

jednotné úrovně bezpečnosti civilního letectví v Unii. 
2.   Toto nařízení sleduje tyto další cíle: 
a) přispívat k širší politice Unie v oblasti letectví a ke zlepšování 

celkové výkonnosti odvětví civilního letectví; 
b) v oblastech, na něž se vztahuje toto nařízení, usnadnit volný pohyb 

zboží, osob, služeb a kapitálu, a zajistit tak rovné podmínky pro všechny 

účastníky na vnitřním trhu v oblasti letectví, a zlepšit 

konkurenceschopnost odvětví letectví Unie; 
c) přispívat k vysoké a jednotné úrovni ochrany životního prostředí; 
d) v oblastech, na něž se vztahuje toto nařízení, usnadnit pohyb zboží, 

služeb a personálu po celém světě navázáním odpovídající spolupráce se 

třetími zeměmi a jejich leteckými úřady a podporovat vzájemné 

uznávání osvědčení a jiných relevantních dokumentů; 
e) podporovat nákladovou úspornost, mimo jiné zabráněním zdvojování 

činností, a podporovat efektivitu procesů regulace, osvědčování a 

dozoru, jakož i účinné využívání souvisejících zdrojů na unijní a 

vnitrostátní úrovni; 
f) v oblastech, na něž se vztahuje toto nařízení, přispět k dosažení a 

udržení vysoké a jednotné úrovně ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy; 
g) v oblastech, na něž se vztahuje toto nařízení, pomáhat členským 

státům při vykonávání jejich práv a plnění jejich závazků podle 

Chicagské úmluvy zajištěním společného výkladu a jednotného a 

včasného provádění jejích ustanovení vhodným způsobem; 
h) podporovat na celosvětové úrovni postoje Unie ve vztahu ke 

standardům a pravidlům civilního letectví navázáním vhodné spolupráce 

se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi; 
i) podporovat výzkum a inovace, mimo jiné i v rámci procesů regulace, 

osvědčování a dozoru; 
j) v oblastech, jichž se toto nařízení týká, podporovat technickou a 

provozní interoperabilitu a sdílení osvědčených administrativních 

postupů; 
k) podporovat důvěru cestujících v bezpečné civilní letectví. 
3.   Cílů stanovených v odstavcích 1 a 2 se dosáhne mimo jiné 

prostřednictvím: 
a) vypracování, přijetí a jednotného uplatňování všech nezbytných aktů; 
b) přijetí opatření ke zlepšení bezpečnostních norem; 
c) zajištění toho, aby prohlášení a osvědčení vydaná v souladu s tímto 

nařízením a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými na 

jeho základě byla bez jakýchkoli dalších požadavků platná a aby byla 
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uznávána v celé Unii; 
d) vypracování podrobných technických norem za účasti normalizačních 

a dalších subjektů z odvětví, které se budou používat jako prostředky k 

zajištění souladu s tímto nařízením a případně s akty v přenesené 

pravomoci a prováděcími akty přijatými na jeho základě; 
e) zřízení nezávislé Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví 

(„agentura“); 
f) jednotného uplatňování všech nezbytných aktů příslušnými 

vnitrostátními orgány a agenturou v rámci jejich příslušných oblastí 

působnosti; 
g) shromažďování, analýzy a výměny informací na podporu věcně 

podloženého rozhodování; 
h) uskutečňování iniciativ zaměřených na zvyšování informovanosti a na 

propagaci, včetně výcviku, komunikace a šíření relevantních informací. 
Čl. 2 odst. 1 a 2 1.   Toto nařízení se vztahuje na: 

a) projektování a výrobu výrobků, letadlových částí a vybavení pro 

řízení letadel na dálku fyzickou nebo právnickou osobou působící pod 

dozorem agentury nebo členského státu, a to v rozsahu, v jakém se na 

tyto činnosti nevztahuje písmeno b); 
b) projektování, výrobu, údržbu a provoz letadel, jakož i jejich motorů, 

vrtulí, letadlových částí, nezastavěného vybavení a vybavení pro řízení 

letadel na dálku, pokud letadlo je nebo bude 
i) zapsáno v leteckém rejstříku členského státu, pokud členský stát 

nepřenesl své povinnosti podle Chicagské úmluvy na třetí zemi a letadlo 

není provozováno provozovatelem letadel ze třetí země; 
ii) zapsáno v leteckém rejstříku třetí země a provozováno 

provozovatelem letadel usazeným, se sídlem či bydlištěm nebo hlavním 

místem podnikání na území, na něž se vztahují Smlouvy; 
iii) bezpilotním letadlem, které není zapsáno v leteckém rejstříku v 

členském státě ani ve třetí zemi a které je provozováno v rámci území, 

na něž se vztahují Smlouvy, provozovatelem letadel usazeným, se 

sídlem či bydlištěm nebo s hlavním místem podnikání na tomto území; 
c) provoz letadel směrem na území, na které se vztahují Smlouvy, na 

tomto území nebo směrem z něj uskutečňovaný provozovatelem letadel 

ze třetí země; 
d) projektování, výrobu, údržbu a provoz vybavení letiště souvisejícího s 

bezpečností používaného nebo zamýšleného pro použití na letištích 

uvedených v písmenu e) a poskytování služeb pozemního odbavení a 

služeb řízení provozu na odbavovací ploše na těchto letištích; 
e) projektování, údržbu a provoz letišť, včetně vybavení souvisejícího s 

bezpečností používaného na těchto letištích, která se nacházejí na území, 
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na něž se vztahují Smlouvy, a která: 
i) jsou veřejná; 
ii) slouží obchodní letecké dopravě; a 
iii) mají zpevněnou přístrojovou dráhu o délce 800 metrů nebo více nebo 

jsou určena výlučně pro vrtulníky s využitím postupů přiblížení nebo 

odletů podle přístrojů; 
f) ochranu okolí letišť uvedených v písmenu e), aniž je dotčeno právo 

Unie a členských států týkající se životního prostředí a územního 

plánování; 
g) poskytování služeb ATM/ANS ve vzdušném prostoru v rámci 

jednotného evropského nebe a projektování, výrobu, údržbu a provoz 

systémů a složek používaných při poskytování těchto služeb ATM/ANS; 
h) navrhování struktur vzdušného prostoru ve vzdušném prostoru v 

rámci jednotného evropského nebe, aniž jsou dotčena ustanovení 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 (32) a 

povinnosti členských států s ohledem na vzdušný prostor v rámci jejich 

jurisdikce. 
2.   Toto nařízení se vztahuje rovněž na personál a organizace zapojené 

do činností uvedených v odstavci 1. 
3.   Toto nařízení se nevztahuje na: 
a) letadla a jejich motory, vrtule, letadlové části, nezastavěné vybavení a 

vybavení pro řízení letadel na dálku, provádějící vojenské, celní, 

policejní, pátrací, záchranné a hasičské akce, ochranu hranic, akce 

pobřežní stráže nebo podobné činnosti či služby pod kontrolou a na 

odpovědnost členského státu, uskutečňované ve veřejném zájmu 

subjektem nebo jménem subjektu, jemuž byly svěřeny pravomoci 

orgánu veřejné moci, a na personál a organizace zapojené do činností a 

služeb prováděných těmito letadly; 
b) letiště nebo jejich součásti, jakož i vybavení, personál a organizace, 
které jsou spravovány a provozovány vojenskými silami; 
c) ATM/ANS včetně systémů a složek, personálu a organizací, které 

jsou poskytovány či zpřístupňovány vojenskými silami; 
d) projektování, výrobu, údržbu a provoz letadel, jejichž provoz 

znamená nízké riziko pro bezpečnost letectví, jak jsou uvedena v příloze 

I, a na personál a organizace zapojené do těchto činností, pokud letadlu 

nebylo vydáno osvědčení v souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 nebo 

se nemá za to, že mu toto osvědčení bylo vydáno. 
Členské státy zajistí, aby činnosti a služby prováděné letadly podle 

písmene a), byly vykonávány s náležitým ohledem na bezpečnostní cíle 

tohoto nařízení. Členské státy rovněž zajistí, aby taková letadla byla v 

případě potřeby bezpečně oddělena od ostatních letadel. 
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Aniž jsou dotčeny povinnosti členských států podle Chicagské úmluvy, 

mohou být letadla, na něž se vztahuje příloha I tohoto nařízení a která 

jsou zapsána v leteckém rejstříku v jednom z členských států, 

provozována v jiných členských státech, pokud s tím souhlasí členský 

stát, na jehož území tento provoz probíhá. V jiných členských státech 

může probíhat rovněž údržba těchto letadel nebo v nich mohou být 

rovněž prováděny změny návrhu těchto letadel, pokud jsou tyto změny 

návrhu a tyto činnosti v oblasti údržby prováděny pod dozorem 

členského státu, v němž je letadlo zapsáno v leteckém rejstříku, a v 

souladu s postupy stanovenými vnitrostátním právem daného členského 

státu. 
4.   Odchylně od odst. 3 prvního pododstavce písm. d) se toto nařízení a 

akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté na jeho základě 

použijí na projektování, výrobu a údržbu typu letadla spadajícího do 

oblasti působnosti přílohy I bodu 1 písm. e), f), g), h) nebo i) a na 

personál a organizace zapojené do těchto činností, jestliže: 
a) organizace odpovědná za návrh daného typu letadla požádala 

agenturu o typové osvědčení v souladu s článkem 11 nebo případně 

učinila prohlášení agentuře v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. a) ohledně 

uvedeného typu letadla; 
b) tento typ letadla je určen k sériové výrobě; a 
c) návrh tohoto typu letadla nebyl v minulosti schválen v souladu s 

vnitrostátním právem některého členského státu. 
Toto nařízení a akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté na 

jeho základě se použijí na dotčený typ letadla ode dne, kdy je vydáno 

typové osvědčení nebo kdy je případně učiněno prohlášení. Ustanovení 

týkající se posouzení žádosti o typové osvědčení a vydání typového 

osvědčení ze strany agentury se však použijí ode dne obdržení žádosti. 
Čl. 2 odst. 5 5.   Aniž jsou dotčeny požadavky týkající se národní bezpečnosti a 

obrany a čl. 7 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

550/2004 (33), členské státy zajistí, aby: 
a) zařízení podle odst. 3 prvního pododstavce písm. b) tohoto článku, 

která jsou veřejná; a 
b) ATM/ANS podle odst. 3 prvního pododstavce písm. c) tohoto článku 

poskytované letecké dopravě, na niž se vztahuje nařízení (ES) č. 

549/2004, 
zaručovaly míru bezpečnosti a interoperability s civilními systémy, která 

je stejně účinná jako úroveň vyplývající z uplatňování hlavních 

požadavků stanovených v přílohách VII a VIII tohoto nařízení. 

49/1997 § 43 Ustanovení § 26 a § 35 až 42 se vztahují i na vojenská letiště, vojenské 

letecké stavby a jejich ochranná pásma. Působnost Úřadu ve věcech 

vojenských letišť, vojenských leteckých staveb a jejich ochranných 

pásem vykonává Ministerstvo obrany. 

PAD  

  49/1997 
225/2006 

§ 51 (1) Letecké služby pro vojenské účely mohou být sloučeny s leteckými 

službami pro civilní létání. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

(2) Letové provozní služby pro civilní létání a pro vojenské účely musí 

být vzájemně koordinovány a poskytovány ve vzájemné součinnosti. 
(3) Podrobnosti o vzájemné koordinaci a součinnosti při poskytování 

letových provozních služeb nebo sloučených letových provozních služeb 

stanoví dohoda uzavřená mezi Úřadem a Ministerstvem obrany. 
Čl. 2 odst. 6 Členský stát se může rozhodnout, že použije kterýkoli z oddílů I, II, III 

nebo VII kapitoly III na některé nebo všechny činnosti uvedené v odst. 3 
prvním pododstavci písm. a) a na personál a organizace zapojené do 

těchto činností, pokud se domnívá, že s ohledem na povahu daných 

činností, personálu a organizací a na účel a obsah dotčených ustanovení, 

lze tato ustanovení účinně uplatňovat. 
Ode dne uvedeného v daném rozhodnutí jsou dotčené činnosti, personál 

a organizace regulovány výlučně podle ustanovení dotčeného oddílu 

nebo oddílů a podle ustanovení tohoto nařízení týkajících se uplatňování 

uvedených oddílů. 
Dotčený členský stát své rozhodnutí neprodleně oznámí Komisi a 

agentuře a poskytne jim veškeré relevantní informace, a to zejména: 
a) dotčený oddíl nebo oddíly; 
b) dotčené činnosti, personál a organizace; 
c) důvody svého rozhodnutí; a 
d) den, od kterého se dané rozhodnutí uplatňuje. 
Pokud se Komise po konzultaci s agenturou domnívá, že podmínka 

uvedená v prvním pododstavci nebyla splněna, přijme prováděcí akty 

obsahující její rozhodnutí v této věci. Poté, co Komise oznámí tyto 

prováděcí akty dotčenému členskému státu, daný členský stát 

neprodleně rozhodne o změně nebo zrušení svého dřívějšího rozhodnutí 

podle prvního pododstavce tohoto odstavce a informuje o tom Komisi a 
agenturu. 
Aniž je dotčen čtvrtý pododstavec, může se členský stát rovněž kdykoli 

rozhodnout, že své dřívější rozhodnutí podle prvního pododstavce 

tohoto odstavce změní nebo zruší. V takovém případě o tom neprodleně 

informuje Komisi a agenturu. 
Agentura všechna rozhodnutí Komise a členských států, která jí byla 

oznámena podle tohoto odstavce, vloží do databáze uvedené v článku 
74. 
Komise, agentura a příslušné orgány dotčeného členského státu 

vzájemně spolupracují za účelem uplatňování tohoto odstavce. 

  Fakultativní ustanovení. NA  

Čl. 2 odst. 7 Členské státy se mohou rozhodnout, že vyjmou z působnosti tohoto 

nařízení projektování, údržbu a provoz letiště a vybavení související 

s bezpečností používané na tomto letišti, jestliže toto letiště neodbaví 

více než 10 000 cestujících obchodní letecké dopravy ročně 

  Fakultativní ustanovení. NA  
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odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

a neuskuteční se na něm ročně více než 850 pohybů souvisejících 

s přepravou nákladu, a za podmínky, že dotčené členské státy zajistí, aby 

touto výjimkou nebyl ohrožen soulad s hlavními požadavky podle 

článku 33. 
Ode dne uvedeného v daném rozhodnutí o výjimce se na projektování, 

údržbu a provoz dotčeného letiště, jeho vybavení související 

s bezpečností a služby pozemního odbavení a služby řízení provozu na 

odbavovací ploše na daném letišti nepoužije toto nařízení ani akty 

v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté na jeho základě. 
Dotčené členské státy své rozhodnutí o výjimce a důvody pro jeho 

přijetí neprodleně oznámí Komisi a agentuře. 
Pokud se Komise po konzultaci s agenturou domnívá, že tato výjimka ze 

strany členského státu nesplňuje podmínky uvedené v prvním 

pododstavci, přijme prováděcí akty obsahující její rozhodnutí v této 

věci. Poté, co Komise oznámí tyto prováděcí akty dotčenému členskému 

státu, daný členský stát neprodleně změní nebo zruší své rozhodnutí 

o výjimce a informuje o tom Komisi a agenturu. 
Členské státy oznámí Komisi a agentuře rovněž výjimky, které udělily 

podle čl. 4 odst. 3b nařízení (ES) č. 216/2008. 
Členské státy každoročně přezkoumají údaje o provozu na letištích, 

kterým udělily výjimku podle tohoto odstavce nebo čl. 4 odst. 3b 
nařízení (ES) č. 216/2008. Pokud se při tomto přezkumu prokázal, že 

jedno z těchto letišť po dobu tří po sobě jdoucích let odbavilo více než 

10 000 cestujících obchodní letecké dopravy ročně nebo se na něm 

uskutečnilo více než 850 pohybů souvisejících s přepravou nákladu 

ročně, do dotčený členský stát výjimku pro toto letiště zruší. V takovém 

případě o tom informuje Komisi a agenturu. 
Agentura vloží všechna rozhodnutí Komise a členských států, která jí 

byla oznámena podle tohoto odstavce, do databáze uvedené v článku 74. 
Čl. 2 odst. 8 Členský stát se může rozhodnout, že vyjme z působnosti tohoto nařízení 

činnosti v oblasti projektování, výroby, údržby a provozu týkající se 

jedné nebo více z těchto kategorií letadel: 
a) jiné než bezpilotní letouny, které jsou maximálně dvoumístné, mají 

měřitelnou kritickou rychlost nebo nejmenší rychlost ustáleného letu při 

přistávací konfiguraci nepřekračující 45 uzlů kalibrované rychlosti a 

maximální vzletovou hmotnost (MTOM), jak je zaznamenána členským 

státem, nejvýše 600 kg v případě letounů, které nejsou určeny k použití 

na vodě, nebo 650 kg v případě letounů, které jsou určeny k použití na 

vodě; 
b) jiné než bezpilotní vrtulníky, které jsou maximálně dvoumístné a 

které mají maximální vzletovou hmotnost, jak je zaznamenána členským 

108/1997 
66/2019 

§ 24 odst. 1  (1) Ultralehký kluzák je maximálně dvoumístné bezmotorové letadlo 

řízené aerodynamickými prostředky, jehož maximální vzletová 

hmotnost nepřevyšuje 600 kg. 
 

PAD  
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Poznámka 

 

státem, nejvýše 600 kg v případě vrtulníků, které nejsou určeny k použití 

na vodě, nebo 650 kg v případě vrtulníků, které jsou určeny k použití na 

vodě; 
c) jiné než bezpilotní kluzáky a jiné než bezpilotní motorové kluzáky (s 

výjimkou bezpilotních motorových kluzáků), které jsou maximálně 

dvoumístné a které mají maximální vzletovou hmotnost, jak je 

zaznamenána členským státem, nejvýše 600 kg. 
Členské státy však, pokud jde o kategorie letadel uvedené v prvním 

pododstavci, nesmí přijmout takové rozhodnutí ohledně letadla, pro něž 

bylo vydáno osvědčení v souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 nebo s 

tímto nařízením nebo se má za to, že pro ně bylo takové osvědčení 

vydáno, nebo ohledně něhož bylo učiněno prohlášení v souladu s tímto 

nařízením. 
  108/1997 

66/2019 
§ 24 odst. 2 (2) Motorový ultralehký kluzák je maximálně dvoumístné ultralehké 

letadlo vybavené pohonnou jednotkou, jehož maximální vzletová 

hmotnost nepřevyšuje 600 kg. 

  

  108/1997 
66/2019 

§ 24 odst. 3 (3) Ultralehký letoun je maximálně dvoumístné motorové letadlo řízené 

aerodynamickými prostředky, jehož pádová rychlost nepřevyšuje 83 

km/h a maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 600 kg nebo 650 kg v 

případě ultralehkých letounů, které jsou určeny k použití na vodě. 

  

  108/1997 
66/2019 

§ 24 odst. 5 (5) Ultralehký vrtulník je maximálně dvoumístné letadlo s poháněnými 

rotujícími nosnými plochami s maximální vzletovou hmotností 600 kg 

nebo 650 kg v případě ultralehkých vrtulníků, které jsou určeny k 

použití na vodě. 

  

Čl. 2 odst. 9 Rozhodnutí o výjimce přijaté členským státem podle odstavce 8 nebrání 

organizaci s hlavním místem podnikání na území daného členského státu 

v tom, aby se rozhodla provádět své činnosti v oblasti projektování 

a výroby týkající se letadel, na něž se dané rozhodnutí vztahuje, 

v souladu s tímto nařízením a s akty v přenesené pravomoci 

a prováděcími akty přijatými na jeho základě. Pokud tato organizace 

takové rozhodnutí přijme, informuje o tom dotčený členský stát. 

V takovém případě se rozhodnutí členského státu o výjimce přijaté podle 

odstavce 8 nevztahuje na uvedené činnosti v oblasti projektování 

a výroby ani na letadla, jež byla v důsledku těchto činností 

vyprojektována a vyrobena. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 2 odst. 10 Aniž jsou dotčeny povinnosti členských států podle Chicagské úmluvy, 

mohou být letadla, na něž se vztahuje rozhodnutí o výjimce přijaté podle 

odstavce 8 a která jsou zapsána v leteckém rejstříku v členském státě, 

jenž dané rozhodnutí přijal, provozována v jiných členských státech, 

pokud s tím souhlasí členský stát, na jehož území tento provoz probíhá. 

V jiných členských státech může probíhat rovněž údržba těchto letadel 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. 
 
 
 

NA  
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Poznámka 

 

nebo v nich mohou být rovněž prováděny změny návrhu těchto letadel, 

pokud jsou tyto činnosti v oblasti údržby a tyto změny návrhu 

prováděny pod dozorem členského státu, v němž je letadlo zapsáno 

v leteckém rejstříku, a v souladu s postupy stanovenými ve vnitrostátním 

právu daného členského státu. 
V jakémkoli osvědčení vydaném pro letadla, na něž se vztahuje 

rozhodnutí o výjimce přijaté podle odstavce 8, se jasně uvede, že dané 

osvědčení nebylo vydáno podle tohoto nařízení, nýbrž podle 

vnitrostátního práva členského státu, který osvědčení vydal. Jiné členské 

státy mohou tato vnitrostátní osvědčení uznávat pouze v případě, že ony 

samy uznaly odpovídající rozhodnutí podle odstavce 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Čl. 2 odst. 11 Veškerá ustanovení vnitrostátního práva členského státu, který přijal 

rozhodnutí o výjimce podle odstavce 8 upravující činnosti v oblasti 
projektování, výroby, údržby a provozu letadel, na něž se dané 

rozhodnutí vztahuje, jsou přiměřená povaze a riziku dotčené činnosti 

a zohledňují cíle uvedené v článku 1 a zásady uvedené v článku 4. 
Členský stát, který přijal rozhodnutí o výjimce podle odstavce 8, své 

rozhodnutí neprodleně oznámí Komisi a agentuře a poskytne jim 
veškeré relevantní informace, a to zejména datum, od něhož se 

rozhodnutí uplatňuje, a kategorii letadel, jíž se rozhodnutí týká. 
Členský stát se může rozhodnout své rozhodnutí o výjimce přijaté podle 

odstavce 8 změnit nebo zrušit. V takovém případě o tom neprodleně 

informuje Komisi a agenturu. 
Agentura všechna rozhodnutí členských států, která jí byla oznámena 

podle tohoto odstavce, vloží do databáze uvedené v článku 74. 
Rozhodnutí o výjimce přijaté členským státem podle odstavce 8 se 

vztahuje rovněž na organizace a personál zapojené do činností v oblasti 
projektování, výroby, údržby a provozu, na něž se dané rozhodnutí 

vztahuje. 

  Výjimka bude standardní cestou oznámena Komisi a agentuře. Není 

relevantní z hlediska adaptace. 
NA  

Čl. 3 odst. 1 až 

33 
Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
1) „dozorem“ průběžné ověřování příslušným orgánem nebo jeho 

jménem, že jsou i nadále plněny požadavky tohoto nařízení a aktů v 

přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě, na 

jejichž základě bylo vydáno osvědčení nebo podle nichž bylo vydáno 

prohlášení; 
2) „Chicagskou úmluvou“ Úmluva o mezinárodním civilním letectví, 

podepsaná v Chicagu dne 7. prosince 1944, a přílohy této úmluvy; 
3) „výrobkem“ letadlo, motor nebo vrtule; 
4) „letadlovou částí“ jakýkoli prvek výrobku, jak je vymezen typovým 

návrhem daného výrobku; 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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5) „ATM/ANS“ uspořádání letového provozu a letové navigační služby 

zahrnující všechny tyto prvky: funkce a služby uspořádání letového 

provozu definované v čl. 2 bodě 10 nařízení (ES) č. 549/2004, letové 

navigační služby definované v čl. 2 bodě 4 uvedeného nařízení, včetně 

funkcí a služeb v oblasti uspořádání sítě uvedených v článku 6 nařízení 

(ES) č. 551/2004, jakož i služby, které zesilují signály vysílané 

družicemi tvořícími součást základních konstelací systému GNSS pro 

účely letové navigace, návrh letových postupů a služby sestávající z 

vytváření a zpracování údajů a formátování a poskytování údajů 

všeobecnému letovému provozu pro účely letové navigace; 
6) „složkou ATM/ANS“ hmotné předměty, jako je technické vybavení, 

a nehmotné předměty, jako je programové vybavení, na kterých závisí 

interoperabilita EATMN; 
7) „systémem ATM/ANS“ soubor palubních a pozemních složek, jakož i 

zařízení v kosmickém prostoru, který poskytuje podporu letovým 

navigačním službám pro všechny fáze letu; 
8) „hlavním plánem ATM“ plán potvrzený rozhodnutím Rady 

2009/320/ES (34) v souladu s čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 

219/2007 (35); 
9) „osvědčováním“ jakákoli forma uznání v souladu s tímto nařízením 
na základě příslušného posouzení, že právnická nebo fyzická osoba, 

výrobek, letadlová část, nezastavěné vybavení, vybavení pro řízení 

bezpilotních letadel na dálku, letiště, vybavení letiště související s 

bezpečností, systém ATM/ANS, složka ATM/ANS nebo zařízení pro 

výcvik pomocí letové simulace jsou v souladu s příslušnými požadavky 

tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů 

přijatých na jeho základě, formou vydání osvědčení o tomto souladu; 
10) „prohlášením“ písemné prohlášení učiněné v souladu s tímto 

nařízením ve výlučné odpovědnosti právnické nebo fyzické osoby, na 

niž se vztahuje toto nařízení, které potvrzuje, že jsou splněny příslušné 

požadavky tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích 

aktů přijatých na jeho základě, týkající se právnické nebo fyzické osoby, 

výrobku, letadlové části, nezastavěného vybavení, vybavení pro řízení 

bezpilotních letadel na dálku, vybavení letiště souvisejícího s 

bezpečností, systému ATM/ANS, složky ATM/ANS nebo zařízení pro 
výcvik pomocí letové simulace; 
11) „kvalifikovaným subjektem“ akreditovaná právnická nebo fyzická 

osoba, jíž může agentura nebo vnitrostátní příslušný orgán zadat 

konkrétní certifikační úkol nebo úkol v oblasti dozoru, a to pod jejich 

kontrolou a v jejich odpovědnosti; 
12) „osvědčením“ osvědčení, schválení, průkaz způsobilosti, oprávnění, 
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atestace nebo jiný doklad vydaný jako výsledek osvědčování osvědčující 

soulad s příslušnými požadavky; 
13) „provozovatelem letadla“ právnická nebo fyzická osoba provozující 

nebo navrhující k provozování jedno nebo více letadel; 
14) „provozovatelem letiště“ právnická nebo fyzická osoba provozující 

nebo navrhující k provozování jedno nebo více letišť; 
15) „zařízením pro výcvik pomocí letové simulace“ jakýkoli druh 

zařízení, na němž jsou simulovány letové podmínky na zemi, včetně 

leteckých simulátorů, letových výcvikových zařízení, výcvikových 

zařízení pro postupy týkající se letu a navigace a výcvikových zařízení 

pro základní přístroje; 
16) „letištěm“ vymezená plocha na zemi nebo na vodě, na pevné 

konstrukci, pevné konstrukci na moři nebo na plovoucí konstrukci, 

včetně jakýchkoli budov, zařízení a vybavení, které se na ní nachází, a 

která je zcela nebo zčásti určena k využití pro přílety, odlety a pohyby 
letadel po zemi; 
17) „vybavením letiště souvisejícím s bezpečností“ jakýkoli nástroj, 

vybavení, mechanismus aparatura, příslušenství, software nebo doplněk, 

které jsou používány nebo určeny k tomu, aby napomáhaly bezpečnému 

provozu letadel na letišti; 
18) „odbavovací plochou“ vymezená plocha letiště určená k umístění 

letadel pro účely nástupu nebo výstupu cestujících, nakládky nebo 

vykládky zavazadel, pošty nebo nákladu, doplňování paliva, parkování 

nebo údržby; 
19) „službami řízení provozu na odbavovací ploše“ služby poskytované 

k řízení činností a pohybu letadel a vozidel po odbavovací ploše; 
20) „letovými informačními službami“ služby poskytované pro účely 

poskytování rad a informací užitečných pro bezpečné a efektivní 

provádění letů; 
21) „všeobecným letovým provozem“ veškerý pohyb civilních i státních 

letadel prováděný ve shodě s postupy Mezinárodní organizace pro 

civilní letectví („ICAO“); 
22) „mezinárodními standardy a doporučenými postupy“ mezinárodní 

standardy a doporučené postupy přijaté organizací ICAO v souladu s 
článkem 37 Chicagské úmluvy; 
23) „službou pozemního odbavení“ veškeré služby poskytované na 

letištích, které sestávají z činností souvisejících s bezpečností v 

oblastech pozemního dozoru, letového dispečinku a kontroly nakládky, 

odbavování cestujících, odbavování zavazadel, manipulace s nákladem a 

poštou, manipulace s letadlem na odbavovací ploše, obsluhy letadel, 

manipulace s pohonnými hmotami a oleji a nakládání cateringu, včetně 
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případů, kdy provozovatelé letadel poskytují tyto služby pozemního 

odbavení sami sobě (odbavení vlastními silami); 
24) „obchodní leteckou dopravou“ provoz letadel pro přepravu 

cestujících, nákladu nebo pošty za úplatu nebo jiné hodnotné 

protiplnění; 
25) „výkonností v oblasti bezpečnosti“ výsledky Unie, členského státu 

nebo určité organizace v oblasti bezpečnosti, jak jsou definovány jejich 

výkonnostními cíli a ukazateli výkonnosti v oblasti bezpečnosti; 
26) „ukazatelem výkonnosti v oblasti bezpečnosti“ parametr používaný 

ke sledování a posuzování výkonnosti v oblasti bezpečnosti; 
27) „výkonnostním cílem v oblasti bezpečnosti“ plánovaný nebo 

zamýšlený cíl pro splnění ukazatelů výkonnosti v oblasti bezpečnosti za 

dané období; 
28) „letadlem“ zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí je v atmosféře z 

reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu; 
29) „nezastavěným vybavením“ veškeré přístroje, vybavení, 

mechanismy, aparatury, příslušenství, software nebo doplňky 

přepravované na palubě letadla provozovatelem letadla, které netvoří 

součást letadla a které jsou používány nebo určeny k použití při provozu 
nebo řízení letadla, podporují schopnost přežití osob na palubě, nebo 

které mohou mít vliv na bezpečný provoz letadla; 
30) „bezpilotním letadlem“ jakékoli letadlo provozované nebo 

projektované pro autonomní provoz nebo pro pilotování na dálku bez 

pilota na palubě; 
31) „dálkově řídícím pilotem“ fyzická osoba odpovědná za bezpečné 

provádění letu bezpilotního letadla ovládáním jeho letových ovládacích 

prvků, a to buď manuálně, nebo v případě, že bezpilotní letadlo létá 

automaticky, tím, že monitoruje jeho letovou dráhu a je neustále 

schopna kdykoli zasáhnout a letovou dráhu změnit; 
32) „vybavením pro řízení bezpilotních letadel na dálku“ jakýkoliv 

přístroj, vybavení, mechanismus, aparatura, příslušenství, software nebo 

doplněk, které jsou potřebné pro bezpečný provoz bezpilotního letadla, 

nejsou letadlovou částí a nejsou přepravovány na palubě daného 

bezpilotního letadla; 
33) „vzdušným prostorem jednotného evropského nebe“ vzdušný 

prostor nad územím, na které se vztahují Smlouvy, jakož i veškerý další 

vzdušný prostor, kde členské státy uplatňují nařízení (ES) č. 551/2004 v 

souladu s čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení; 
Čl. 3 odst. 34 34) „příslušným vnitrostátním orgánem“ jeden či více subjektů 

pověřených členským státem a majících potřebné pravomoci a stanovené 

povinnosti vykonávat úkoly v oblasti osvědčování, dozoru a vynucování 

49/1997 
225/2006 
127/2014 

§ 89 odst. 1 
písm. b) 

(1) Úřad 
(…) 
b) plní úkoly vnitrostátního dozorového orgánu podle přímo 

PAD 1. 
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v souladu s tímto nařízením a akty v přenesené pravomoci a 

prováděcími akty přijatými na jeho základě a s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004. 

použitelného předpisu Evropské unie1e), 
(…) 

  49/1997 
225/2006 
301/2009 

§ 89 odst. 1 
písm. n) 

n) vydává povolení k provozování letiště a rozhoduje o jeho zrušení,   

  49/1997 
127/2014 

§ 89 odst. 1 

písm. s) 
s) je příslušným úřadem podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie upravujícího pravidla pro vydávání průkazů způsobilosti a 

některých osvědčení řídících letového provozu16), 

  

  49/1997 
225/2006 
127/2014 

§ 89 odst. 2 
písm. a)  

Úřad dále 
a) schvaluje a zrušuje provozní způsobilost letiště, 
(…) 

  

  49/1997 
225/2006 
301/2009 
127/2014 

§ 89 odst. 2 
písm. o) bod 
4 

o) vydává 
(…) 
4. osvědčení leteckého provozovatele a rozhoduje o jeho odejmutí, 
(…) 

  

  49/1997 
225/2006 
301/2009 
127/2014 

§ 89 odst. 2 
písm. s) 

s) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy6b) a přímo 

použitelnými předpisy Evropské unie, 
  

  49/1997 
261/2017 

§ 89 odst. 2 
písm. w) 

w) je příslušným úřadem pro osvědčování osob a organizací a 

vykonávání dohledu nad nimi podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího společná pravidla v oblasti civilního 

letectví1c). 

  

Čl. 4 1.   Při přijímání opatření podle tohoto nařízení Komise, agentura a 
členské státy: 
a) zohledňují současný stav techniky a osvědčené postupy v oblasti 

letectví a berou v úvahu celosvětové zkušenosti a vědecko-technický 

pokrok v příslušných oblastech; 
b) vycházejí z nejlepších dostupných informací a analýz; 
c) umožňují bezprostřední reakci na zjištěné příčiny leteckých nehod, 

vážných incidentů a úmyslných narušení bezpečnosti; 
d) berou v úvahu vzájemnou závislost mezi různými oblastmi 

bezpečnosti letectví a mezi bezpečností letectví, kybernetickou 
bezpečností a jinými technickými oblastmi regulace letectví; 
e) tam, kde je to proveditelné, stanoví požadavky a postupy způsobem, 

který je založen na výkonnosti a je zaměřen na cíle, jichž má být 

dosaženo, a současně umožňuje různé prostředky k dosažení souladu s 

těmito cíli založenými na výkonnosti; 
f) podporují spolupráci a efektivní využívání zdrojů mezi orgány na 

úrovni Unie a členských států; 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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g) přijímají nezávazná opatření včetně opatření na podporu bezpečnosti, 

je-li to možné; 
h) zohledňují mezinárodní práva a povinnosti Unie a členských států v 

oblasti civilního letectví, včetně těch, které vyplývají z Chicagské 

úmluvy. 
2.   Opatření přijímaná podle tohoto nařízení musí odpovídat a být 

přiměřená povaze a riziku každé konkrétní činnosti, které se týkají. Při 

přípravě a přijímání takovýchto opatření Komise, agentura a členské 

státy berou v úvahu u dotčených činností: 
a) zda jsou na palubě jiné osoby než letová posádka, a zejména, zda je 
provoz určen pro veřejnost; 
b) do jaké míry by mohly být touto činností ohroženy třetí strany nebo 

majetek na zemi; 
c) složitost, výkonnost a provozní vlastnosti daného letadla; 
d) účel letu, druh letadla a druh použitého vzdušného prostoru; 
e) druh, rozsah a složitost provozu nebo činnosti, a je-li to relevantní, 

včetně velikosti a druhu provozu uskutečňovaného odpovědnou 

organizací nebo osobou; 
f) míru, do jaké jsou osoby nesoucí rizika spojená s daným provozem 

schopny tato rizika posoudit a kontrolovat; 
g) výsledky minulých certifikačních činností a činností v oblasti dozoru. 

Čl. 5 1.   Komise po konzultaci s agenturou a členskými státy přijme, zveřejní 

a podle potřeby aktualizuje dokument popisující fungování evropského 

systému bezpečnosti letectví, obsahující pravidla, činnosti a postupy 
používané při řízení bezpečnosti civilního letectví v Unii v souladu 
s tímto nařízením („Evropský program pro bezpečnost letectví“). 
2.   Evropský program pro bezpečnost letectví musí obsahovat alespoň 

prvky týkající se povinností vyplývajících ze státního programu 

bezpečnosti, jak jsou popsány v mezinárodních standardech 

a doporučených postupech. 
Evropský program pro bezpečnost letectví rovněž popisuje postup při 

vypracování, přijetí, aktualizaci a provádění Evropského plánu pro 

bezpečnost letectví uvedeného v článku 6, do nějž jsou úzce zapojeny 

členské státy a příslušné zúčastněné strany. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 6 1.   Agentura v úzké spolupráci s členskými státy a příslušnými 

zúčastněnými stranami, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 2 druhém 

pododstavci, vypracuje, přijme, zveřejní a následně alespoň jednou za 

rok aktualizuje Evropský plán pro bezpečnost letectví. Evropský plán 

pro bezpečnost letectví na základě posouzení příslušných 

bezpečnostních informací určuje hlavní bezpečnostní rizika ohrožující 

evropský systém bezpečnosti letectví a stanoví potřebná opatření ke 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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zmírnění těchto rizik. 
2.   Agentura v úzké spolupráci s členskými státy a příslušnými 

zúčastněnými stranami, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 2 druhém 

pododstavci, zdokumentuje ve zvláštním portfoliu bezpečnostních rizik 

bezpečnostní rizika uvedená v odstavci 1 tohoto článku a sleduje 
provádění souvisejících opatření k jejich zmírnění příslušnými stranami, 

a to případně i pomocí ukazatelů výkonnosti stanovených v oblasti 
bezpečnosti. 
3.   Evropský plán pro bezpečnost letectví určí s ohledem na cíle 

stanovené v článku 1 úroveň výkonnosti v oblasti bezpečnosti v Unii. 
Komise, agentura a členské státy společně usilují o dosažení této úrovně 

výkonnosti v oblasti bezpečnosti. 
Čl. 7 1.   Každý členský stát po konzultaci s příslušnými zúčastněnými 

stranami zavede a udržuje státní program bezpečnosti pro řízení 

bezpečnosti civilního letectví týkající se leteckých činností v jeho 
pravomoci („státní program bezpečnosti“). Tento program musí být 

úměrný rozsahu a složitosti těchto činností a musí být v souladu 
s Evropským programem pro bezpečnost letectví. 
2.   Státní program bezpečnosti musí obsahovat alespoň prvky týkající se 

povinností vyplývajících ze státního programu bezpečnosti uvedené 

v mezinárodních standardech a doporučených postupech. 
3.   Státní program bezpečnosti stanoví s ohledem na cíle uvedené 

v článku 1 a úroveň výkonnosti v oblasti bezpečnosti uvedenou v čl. 6 
odst. 3 úroveň výkonnosti v oblasti bezpečnosti, jíž má být dosaženo na 

vnitrostátní úrovni, pokud jde o činnosti v oblasti letectví v pravomoci 
dotčeného členského státu. 

2/1969 
272/1996 
517/2002 

§ 17 Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech 

dopravy a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v 

rozsahu své působnosti za její uskutečňování. 

PAD  

Čl. 8 1.   Státní program bezpečnosti zahrnuje státní plán pro bezpečnost 

letectví nebo je k němu tento plán přiložen. Každý členský stát po 

konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami určí v tomto plánu na 

základě posouzení relevantních bezpečnostních informací hlavní 

bezpečnostní rizika ohrožující jeho vnitrostátní systém bezpečnosti 

civilního letectví a stanoví potřebná opatření ke zmírnění těchto rizik. 
2.   Státní plán pro bezpečnost letectví musí obsahovat rizika a opatření 

uvedená v Evropském plánu pro bezpečnost letectví, která jsou 

relevantní pro daný členský stát. Členský stát informuje agenturu, která 

rizika a opatření uvedená v Evropském plánu pro bezpečnost letectví 

nejsou podle jeho názoru pro jeho vnitrostátní systém bezpečnosti 

letectví relevantní a z jakých důvodů. 

2/1969 
272/1996 
517/2002 

§ 17 Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech 

dopravy a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v 

rozsahu své působnosti za její uskutečňování. 

PAD  

Čl. 9 1.   Letadla uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b), kromě bezpilotních 
letadel, a jejich motory, vrtule, letadlové části a nezastavěné vybavení 

musí splňovat hlavní požadavky letové způsobilosti stanovené v příloze 
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II tohoto nařízení. 
2.   Co se týče hluku a emisí, tato letadla a jejich motory, vrtule, 
letadlové části a nezastavěné vybavení musí splňovat požadavky na 

ochranu životního prostředí obsažené v ustanoveních změny 12 svazku 

I a změny 9 svazku II a v prvním vydání svazku III přílohy 16 

Chicagské úmluvy, platné ke dni 1. ledna 2018. 
Hlavní požadavky na slučitelnost se životním prostředím stanovené 

v příloze III tohoto nařízení se použijí na výrobky, letadlové části 

a nezastavěné vybavení v rozsahu, v jakém ustanovení Chicagské 

úmluvy uvedená v prvním pododstavci tohoto odstavce neobsahují 

požadavky na ochranu životního prostředí. 
Organizace zapojené do projektování, výroby a údržby výrobků 

uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) musí splňovat požadavky bodu 8 

přílohy III tohoto nařízení. 
Čl. 10 1.   Co se týká letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a), kromě 

bezpilotních letadel, a jejich motorů, vrtulí a letadlových částí, soulad 

s požadavky článku 9 se zajistí v souladu s články 11 a 12 a čl. 15 
odst. 1. 
2.   Co se týká letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodě i), kromě 

bezpilotních letadel, a jejich motorů, vrtulí, letadlových částí 

a nezastavěného vybavení, soulad s požadavky článku 9 se zajistí 

v souladu s články 11 až 16. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 11 Návrhy výrobků podléhají osvědčování a vydávají se pro ně typová 

osvědčení. Změny takového návrhu výrobku rovněž podléhají 

osvědčování a vydávají se pro ně osvědčení o změnách, včetně 

doplňkových typových osvědčení. Návrhy oprav podléhají osvědčování 

a vydávají se pro ně schválení. 
Pro údaje o provozní způsobilosti související s typovým návrhem se 

vydává schválení. Toto schválení je součástí typového osvědčení nebo 

případně typového osvědčení pro zvláštní účely uvedeného v čl. 18 
odst. 1 písm. b). 
Toto typové osvědčení, osvědčení o změnách, schválení návrhu oprav 

a schválení údajů o provozní způsobilosti se vydává na základě žádosti, 

pokud žadatel prokáže, že návrh výrobku vyhovuje certifikační 

předpisové základně vytvořené v souladu s akty v přenesené pravomoci 

podle čl. 19 odst. 1 písm. b) bodů i) a ii) podle okolností a že návrh 

výrobku nevykazuje žádné rysy nebo vlastnosti, které by činily provoz 

výrobku nebezpečným nebo by byly neslučitelné se životním 

prostředím. 
Toto typové osvědčení, osvědčení o změnách, schválení návrhu oprav 

a schválení údajů o provozní způsobilosti může být rovněž vydáno bez 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32018R1139.doc      str. 16 z 112   

Celex: 32018R1139 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 212/2018 Gestor MD Zpracoval (jméno+datum): K. Semelová, 29.03.2019 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti 

civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, 

(ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30EU a 

2014/53/EU a kterým se zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení 

Rady (EHS) č. 3922/91 

Schválil    (jméno+datum): I. Frasch, 22.01.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

takové žádosti, a to organizací schválenou podle článku 15, které bylo 

uděleno právo vydávat tato osvědčení nebo schválení v souladu s aktem 
v přenesené pravomoci podle čl. 19 odst. 1 písm. k), jestliže tato 

organizace rozhodla, že návrh výrobku vyhovuje podmínkám 

stanoveným v třetím pododstavci tohoto odstavce. 
Pro návrh motorů a vrtulí, které byly certifikovány jako součást návrhu 

letadla v souladu s tímto článkem, není vyžadováno samostatné typové 

osvědčení. 
Čl. 12 Pokud není v aktech v přenesené pravomoci podle článku 19 stanoveno 

jinak, návrhy letadlových částí podléhají osvědčování a vydávají se pro 

ně osvědčení. 
Toto osvědčení se vydává na základě žádosti, pokud žadatel prokázal, že 

návrh letadlové části vyhovuje certifikační předpisové základně 

vytvořené v souladu s akty v přenesené pravomoci podle čl. 19 odst. 1) 
písm. b) bodu iii). 
Toto osvědčení může být rovněž vydáno bez takové žádosti, a to 
organizací schválenou podle článku 15, které bylo uděleno právo 

vydávat tato osvědčení v souladu s akty v přenesené pravomoci podle 

čl. 19 odst. 1) písm. k), jestliže tato organizace rozhodla, že návrh 

letadlové části vyhovuje certifikační předpisové základně vytvořené 

v souladu s akty v přenesené pravomoci podle čl. 19 odst. 1) písm. b) 

bodu iii). 
Pro návrh letadlových částí, které byly certifikovány jako součást návrhu 

výrobku v souladu s článkem 11, není vyžadováno samostatné typové 

osvědčení. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 13 Pokud je tak stanoveno v aktech v přenesené pravomoci podle 

článku 19, návrhy nezastavěného vybavení podléhají osvědčování 

a vydávají se pro ně osvědčení. 
Toto osvědčení se vydává na základě žádosti, pokud žadatel prokázal, že 

návrh nezastavěného vybavení vyhovuje certifikační předpisové 

základně vytvořené v souladu s akty v přenesené pravomoci podle čl. 19 
odst. 1) písm. b) bodu iii). 
Toto osvědčení může být rovněž vydáno bez takové žádosti, a to 
organizací schválenou podle článku 15, které bylo uděleno právo 

vydávat tato osvědčení v souladu s akty v přenesené pravomoci podle 

čl. 19 odst. 1) písm. k), jestliže tato organizace rozhodla, že návrh 

nezastavěného vybavení vyhovuje certifikační předpisové základně 

vytvořené v souladu s akty v přenesené pravomoci podle čl. 19 odst. 1) 
písm. b) bodu iii). 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 14 1.   Jednotlivá letadla podléhají osvědčování a vydává se pro ně 

osvědčení letové způsobilosti, případně také osvědčení hlukové 
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způsobilosti, pokud tak stanoví akty v přenesené pravomoci podle 

článku 19. 
Tato osvědčení se vydají na základě žádosti, pokud žadatel prokázal, že 

letadlo odpovídá návrhu certifikovanému v souladu s článkem 11 a že je 

ve stavu vhodném pro bezpečný provoz slučitelný se životním 

prostředím. 
2.   Osvědčení uvedená v odstavci 1 zůstanou v platnosti, dokud jsou 
letadlo, jeho motory, vrtule, letadlové části a nezastavěné vybavení 

udržovány v souladu s prováděcími akty podle článku 17 týkajícími se 

zachování letové způsobilosti a jsou ve stavu vhodném pro bezpečný 

provoz slučitelný se životním prostředím. 
Čl. 15 1.   Pokud není v aktech v přenesené pravomoci podle článku 19 

stanoveno jinak, organizace odpovědné za projektování a výrobu 

výrobků, letadlových částí a nezastavěného vybavení podléhají 

osvědčování a vydává se pro ně schválení. Toto schválení se vydá na 

základě žádosti, pokud žadatel prokázal, že dodržuje pravidla stanovená 

akty v přenesené pravomoci podle článku 19 k zajištění souladu s 

hlavními požadavky uvedenými v článku 9. Ve schválení se uvedou 

práva udělená této organizaci a rozsah schválení. 
 
2.   Schválení se vyžaduje rovněž u: 
a) organizací odpovědných za údržbu a řízení zachování letové 

způsobilosti výrobků, letadlových částí a nezastavěného vybavení, a 
b) organizací zapojených do výcviku personálu odpovědného za 

uvolnění výrobku, letadlové části nebo nezastavěného vybavení po 

provedení údržby. 
 První pododstavec se však nepoužije v případě, kdy podle prováděcích 

aktů přijatých podle čl. 17 odst. 1 písm. b) a při zohlednění cílů a zásad 

stanovených v článcích 1 a 4, a zejména povahy a rizika dotčené 

činnosti, taková schválení nejsou vyžadována. 
Schválení uvedená v tomto odstavci se vydají na základě žádosti, pokud 

žadatel prokázal, že dodržuje prováděcí akty přijaté podle článku 17 k 

zajištění souladu s hlavními požadavky uvedenými v článku 9. 
3.   Ve schváleních uvedených v odstavci 2 tohoto článku se uvedou 

práva udělená dané organizaci. Tato schválení lze v souladu s 

prováděcími akty podle čl. 17 odst. 1 písm. b) pozměnit s cílem rozšířit 

nebo odebrat práva. 
4.   Platnost schválení podle odstavce 2 tohoto článku může být v 

souladu s prováděcími akty podle čl. 17 odst. 1 písm. b) omezena, 

pozastavena nebo zrušena, pokud držitel již nedodržuje pravidla a 

postupy pro vydání a zachování platnosti takového schválení. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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5.   Není-li schválení uvedené v odstavci 2 podle prováděcích aktů 

přijatých podle čl. 17 odst. 1 písm. b) vyžadováno, mohou prováděcí 

akty podle článku 17, při zohlednění cílů a zásad stanovených v článcích 

1 a 4, a zejména povahy a rizika dotčené činnosti, vyžadovat, aby 

dotčená organizace učinila prohlášení o své způsobilosti a dostupnosti 

prostředků pro plnění povinností spojených s činnostmi, které provádí v 

souladu s těmito prováděcími akty. 
Čl. 16 1.   Personál odpovědný za uvolnění výrobku, letadlové části nebo 

nezastavěného vybavení po provedení údržby musí mít průkaz 

způsobilosti, s výjimkou případů, v nichž, v souladu s prováděcími akty 

přijatými podle čl. 17 odst. 1 písm. d) a při zohlednění cílů a zásad 

stanovených v článcích 1 a 4, a zejména povahy a rizika dotčené 

činnosti, takové průkazy způsobilosti nejsou vyžadovány. 
Tento průkaz způsobilosti se vydá na základě žádosti, pokud žadatel 

prokázal, že dodržuje prováděcí akty přijaté podle článku 17 k zajištění 

souladu s hlavními požadavky uvedenými v článku 9. 
2.   V průkazu způsobilosti uvedeném v odstavci 1 se uvedou práva 

udělená tomuto personálu. Průkaz způsobilosti lze v souladu s 

prováděcími akty podle čl. 17 odst. 1 písm. d) pozměnit s cílem rozšířit 

nebo odebrat práva. 
3.   Platnost průkazu způsobilosti uvedeného v odstavci 1 tohoto článku 

může být v souladu s prováděcími akty podle čl. 17 odst. 1 písm. d) 

omezena, pozastavena nebo zrušena, pokud držitel již nedodržuje 

pravidla a postupy pro vydání a zachování platnosti takového průkazu 

způsobilosti. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 17 1.   Za účelem zajištění jednotného provádění a plnění hlavních 

požadavků uvedených v článku 9 přijme Komise pro letadla uvedená v 

čl. 2 odst. 1 písm. a) a b), kromě bezpilotních letadel, a jejich motory, 

vrtule, letadlové části a nezastavěné vybavení na základě zásad 

stanovených v článku 4 za účelem dosažení cílů uvedených v článku 1 

prováděcí akty, kterými stanoví podrobná ustanovení ohledně: 
a) pravidel a postupů pro zachování platnosti osvědčení uvedených v 

článku 14 a čl. 18 odst. 2 prvním pododstavci písm. a); 
b) pravidel a postupů pro vydání, zachování, změnu, omezení, 

pozastavení nebo zrušení platnosti schválení uvedených v čl. 15 odst. 2 a 

pro situace, v nichž nejsou taková schválení vyžadována; 
c) pravidel a postupů pro prohlášení uvedená v čl. 15 odst. 5 a pro 

situace, v nichž jsou taková prohlášení vyžadována; 
d) pravidel a postupů pro vydání, zachování, změnu, omezení, 

pozastavení nebo zrušení platnosti průkazů způsobilosti uvedených v 

článku 16 a pro situace, v nichž nejsou takové průkazy způsobilosti 

  Ustanovení upravuje činnosti Komise. Není relevantní z hlediska 
adaptace. 

NA  
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vyžadovány; 
e) práv a povinností držitelů schválení a průkazů způsobilosti vydaných 

podle čl. 15 odst. 2 a článku 16 a organizací předkládajících prohlášení v 

souladu s čl. 15 odst. 5; 
f) pravidel a postupů pro údržbu výrobků, letadlových částí a 

nezastavěného vybavení; 
g) pravidel a postupů pro řízení zachování letové způsobilosti letadel; 
h) dalších požadavků na letovou způsobilost pro výrobky, letadlové části 

a nezastavěné vybavení, jejichž návrh již byl certifikován, potřebných na 

podporu zachování letové způsobilosti a zvyšování bezpečnosti. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 127 

odst. 3. 
2.   Při přijímání těchto prováděcích aktů Komise zajistí splnění hlavních 

požadavků uvedených v článku 9 a náležitě zohlední mezinárodní 

standardy a doporučené postupy, zejména ty, jež jsou uvedeny v 

přílohách 1, 6 a 8 Chicagské úmluvy. 
Čl. 18 1.   Odchylně od článků 9 až 13 podle okolností: 

a) může být plnění příslušných hlavních požadavků uvedených v článku 

9 týkajících se projektování výrobků, letadlových částí a nezastavěného 

vybavení posuzováno bez vydání osvědčení, pokud tak stanoví akty v 

přenesené pravomoci podle čl. 19 odst. 1 písm. d) bodu i). V takovém 

případě akty v přenesené pravomoci podle čl. 19 odst. 1 písm. j) vymezí 

podmínky a postupy pro toto posuzování. Akty v přenesené pravomoci 

podle čl. 19 odst. 1 písm. d) bodu i) mohou stanovit, že organizacím 

odpovědným za projektování a výrobu daných výrobků, letadlových 

částí a nezastavěného vybavení je povoleno učinit prohlášení o souladu 

jejich návrhu s uvedenými hlavními požadavky a podrobnými 

specifikacemi stanovenými v souladu s akty v přenesené pravomoci 

podle čl. 19 odst. 1 písm. i) k zajištění souladu těchto návrhů s 
uvedenými hlavními požadavky; 
b) jestliže návrh letadla nesplňuje hlavní požadavky uvedené v článku 9, 

může být vydáno typové osvědčení pro zvláštní účely. V takovém 

případě se uvedené osvědčení vydá na základě žádosti, pokud žadatel 

prokázal, že návrh letadla vyhovuje certifikační předpisové základně 

vytvořené v souladu s aktem v přenesené pravomoci podle čl. 19 odst. 1 

písm. b) bodů i) a ii) a že návrh letadla je s ohledem na zamýšlené 

použití letadla vyhovující, pokud jde o letovou způsobilost a slučitelnost 

se životním prostředím. 
2.   Odchylně od článků 9, 10 a 14 a podle okolností: 
a) se v souladu s akty v přenesené pravomoci podle článku 19 vydává 

osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely nebo osvědčení hlukové 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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způsobilosti pro zvláštní účely pro letadlo, jehož návrh buď podléhá 

prohlášení podle odst. 1 písm. a), nebo pro nějž bylo vydáno typové 

osvědčení pro zvláštní účely podle odst. 1 písm. b). V takovém případě 

se uvedená osvědčení vydají na základě žádosti, pokud žadatel prokázal, 

že letadlo je v souladu s uvedeným návrhem a že je ve stavu vhodném 

pro bezpečný provoz slučitelný se životním prostředím; 
b) může být v souladu s akty v přenesené pravomoci podle článku 19 

vydáno povolení k letu, aby byl umožněn provoz letadla, které nemá 

platné osvědčení letové způsobilosti nebo platné osvědčení letové 

způsobilosti pro zvláštní účely. V takovém případě se toto povolení k 
letu vydá na základě žádosti, pokud žadatel prokázal, že letadlo je 

schopné bezpečně provést základní let. 
Povolení k letu může být rovněž vydáno bez takové žádosti, a to 

organizací schválenou podle článku 15, které bylo uděleno právo 

vydávat tato povolení k letu v souladu s akty v přenesené pravomoci 

podle čl. 19 odst. 1 písm. k) nebo prováděcími akty podle čl. 17 odst. 1 

písm. e), jestliže tato organizace rozhodla, že letadlo je schopné 
bezpečně provést základní let. 
Povolení k letu podléhá příslušným omezením stanoveným v aktech v 

přenesené pravomoci podle čl. 19 odst. 1 písm. f), a zejména omezením, 

která sledují ochranu bezpečnosti třetích stran. 
Čl. 19 1.   V souvislosti s letadly uvedenými v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b), kromě 

bezpilotních letadel, a jejich motory, vrtulemi, letadlovými částmi a 

nezastavěným vybavením je Komisi svěřena pravomoc přijímat v 

souladu s článkem 128 akty v přenesené pravomoci, kterými se stanoví 

podrobná pravidla, pokud jde o: 
a) podrobné požadavky na ochranu životního prostředí týkající se 

výrobků, letadlových částí a nezastavěného vybavení v situacích 

uvedených v čl. 9 odst. 2 druhém pododstavci; 
b) podmínky pro stanovení těchto předpisových základen a podmínky 
toho, jak o nich mají být informováni žadatelé agenturou v souladu s 
článkem 77 
i) typová certifikační předpisová základna použitelná na určitý výrobek 

pro účely typové certifikace podle článku 11 a čl. 18 odst. 1 písm. b); 
ii) certifikační předpisová základna použitelná na určitý výrobek pro 

účely schválení údajů o provozní způsobilosti podle článku 11 včetně: 
— minimálních osnov výcviku personálu vydávajícího osvědčení 

v oblasti údržby; 
— minimálních osnov kvalifikace pilotů a referenčních údajů pro 

objektivní kvalifikaci souvisejících simulátorů; 
— případného základního seznamu minimálního vybavení; 

  Ustanovení upravuje činnosti Komise. Není relevantní z hlediska 
adaptace. 

NA  
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— údajů o typu letadla relevantních pro palubní průvodčí; 
— dodatečných specifikací pro zajištění souladu s oddílem III; 

iii) certifikační předpisová základna použitelná na určitou letadlovou 

část nebo nezastavěné vybavení, včetně vybavení a přístrojů 

souvisejících s bezpečností podle čl. 30 odst. 7, pro účely osvědčování 

podle článků 12 a 13; 
c) zvláštní podmínky pro dosažení souladu letadel uvedených v čl. 2 

odst. 1 písm. b) bodě ii) s hlavními požadavky uvedenými v článku 9; 
d) podmínky pro vydání, zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo 

zrušení platnosti osvědčení uvedených v článcích 11, 12, 13, a čl. 18 
odst. 1 písm. b), včetně: 
i) podmínek pro situace, za nichž s ohledem na plnění cílů stanovených 

v článku 1 a při uvážení povahy a rizika dotčené konkrétní činnosti tato 

osvědčení jsou, nebo nejsou vyžadována, nebo jsou případně povolena 

prohlášení; 
ii) podmínek týkajících se doby platnosti těchto osvědčení a jejich 
obnovy, je-li doba jejich platnosti omezena; 
e) podmínky pro vydání, změnu, omezení, pozastavení nebo zrušení 

platnosti osvědčení letové způsobilosti a osvědčení hlukové způsobilosti 

uvedených v čl. 14 odst. 1, jakož i osvědčení letové způsobilosti pro 
zvláštní účely a osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely podle 

čl. 18 odst. 2 prvního pododstavce písm. a); 
f) podmínky pro vydání, zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo 

zrušení a používání povolení k letu podle čl. 18 odst. 2 prvního 

pododstavce písm. b); 
g) podmínky pro vydání, zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo 

zrušení platnosti schválení uvedených v čl. 15 odst. 1 a pro situace, za 

nichž s ohledem na plnění cílů stanovených v článku 1 a při uvážení 

povahy a rizika dotčené konkrétní činnosti tato schválení jsou, nebo 

nejsou vyžadována, nebo jsou podle okolností povolena prohlášení; 
h) práva a povinnosti držitelů osvědčení vydaných podle článků 11, 12 a 

13, čl. 14 odst. 1, čl. 15 odst. 1, čl. 18 odst. 1 písm. b) a čl. 18 odst. 2 a 
organizací, které učinily prohlášení v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. a) a 
písmene g) tohoto odstavce; 
i) podmínky pro stanovení podrobných specifikací použitelných na 

návrhy výrobků, letadlových částí a nezastavěného vybavení, na které se 

vztahuje prohlášení v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. a); 
j) podmínky a postupy pro posuzování letové způsobilosti návrhů 

výrobků, letadlových částí a nezastavěného vybavení a jejich 

slučitelnosti se životním prostředím v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. a), 

aniž je nutné vydat osvědčení, včetně podmínek a omezení pro provoz; 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

k) podmínky, za nichž lze organizacím, jimž bylo vydáno schválení v 

souladu s čl. 15 odst. 1, udělit právo vydávat osvědčení podle článků 11, 

12 a 13 a čl. 18 odst. 2 prvního pododstavce písm. b). 
2.   Aby se v potřebné míře dosáhlo cílů uvedených v článku 1, je v 

souvislosti s letovou způsobilostí a slučitelností se životním prostředím 

u letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b), kromě bezpilotních 

letadel, a jejich motorů, vrtulí, letadlových částí a nezastavěného 

vybavení Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci postupem podle článku 128, kterými se mění přílohy II a III, 

je-li to nutné z technických, provozních nebo vědeckých důvodů nebo 

na základě poznatků o letové způsobilosti nebo slučitelnosti se životním 
prostředím. 
3.   Pokud jde o slučitelnost se životním prostředím u letadel uvedených 

v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b), kromě bezpilotních letadel, a jejich motorů, 

vrtulí, letadlových částí a nezastavěného vybavení, je Komisi svěřena 

pravomoc přijímat postupem podle článku 128 akty v přenesené 

pravomoci, kterými se mění odkazy na ustanovení Chicagské úmluvy 

uvedené v čl. 9 odst. 2 prvním pododstavci za účelem jejich aktualizace 

s ohledem na následné změny těchto ustanovení, které vstoupí v platnost 

po 4. červenci 2018 a které se stanou použitelnými ve všech členských 

státech, pokud tyto aktualizace nerozšiřují oblast působnosti tohoto 

nařízení. 
Čl. 20 Piloti a palubní průvodčí zapojení do provozu letadel uvedených v čl. 2 

odst. 1 písm. b), kromě bezpilotních letadel, a zařízení pro výcvik 

pomocí letové simulace a osoby a organizace podílející se na výcviku, 

zkouškách, přezkušování a lékařských prohlídkách těchto pilotů 

a palubních průvodčích musí splňovat hlavní požadavky stanovené 

v příloze IV. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 21 1.   Piloti musí být držiteli průkazu způsobilosti pilota a příslušného 

osvědčení zdravotní způsobilosti pilota pro vykonávanou činnost, kromě 

případů, kdy v souladu s prováděcími akty přijatými podle čl. 23 odst. 1 

písm. c) bodu i) a při zohlednění cílů a zásad stanovených v článcích 1 a 

4, a zejména povahy a rizika dotčené činnosti, nejsou takové průkazy 

nebo osvědčení zdravotní způsobilosti vyžadovány. 
2.   Průkaz způsobilosti pilota uvedený v odstavci 1 tohoto článku se 

vydá na základě žádosti, pokud žadatel prokázal, že dodržuje prováděcí 

akty přijaté podle článku 23 k zajištění souladu s hlavními požadavky 

uvedenými v článku 20. 
3.   Osvědčení zdravotní způsobilosti pilota uvedené v odstavci 1 tohoto 

článku se vydá na základě žádosti, pokud žadatel prokázal, že dodržuje 

prováděcí akty přijaté podle článku 23 k zajištění souladu s hlavními 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

požadavky uvedenými v článku 20. 
4.   V průkazu způsobilosti pilota a osvědčení zdravotní způsobilosti 

pilota uvedených v odstavci 1 tohoto článku se uvedou práva udělená 

pilotovi. 
Průkaz způsobilosti pilota a osvědčení zdravotní způsobilosti pilota lze v 
souladu s prováděcími akty podle čl. 23 odst. 1 písm. c) pozměnit s 

cílem rozšířit nebo odebrat práva. 
5. Platnost průkazu způsobilosti pilota a osvědčení zdravotní 

způsobilosti pilota uvedených v odstavci 1 tohoto článku může být 

omezena, pozastavena nebo zrušena, pokud držitel již nedodržuje 

pravidla a postupy pro vydání nebo zachování platnosti takového 

průkazu nebo osvědčení zdravotní způsobilosti, v souladu s prováděcími 

akty podle čl. 23 odst. 1 písm. c). 
6.   Výcvik a zkušenosti získané v letadlech, na která se toto nařízení 

nevztahuje, mohou být uznány pro účely získání průkazu způsobilosti 

pilota podle odstavce 1 tohoto článku v souladu s prováděcími akty 

podle čl. 23 odst. 1 písm. c) bodu iv). 
Čl. 22 1.   Palubní průvodčí zapojení do provozu v obchodní letecké dopravě 

musí být držiteli osvědčení. 
2.   Při zohlednění cílů a zásad stanovených v článcích 1 a 4, a zejména 

povahy a rizika dotčené činnosti, může být v souladu s prováděcími akty 
podle čl. 23 odst. 2 písm. a) od palubních průvodčích zapojených do 

provozu jiného než obchodní letecké dopravy rovněž požadováno, aby 

byli držiteli osvědčení. 
3.   Osvědčení uvedená v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se vydávají na 

základě žádosti, pokud žadatel prokázal, že dodržuje prováděcí akty 

přijaté podle článku 23 k zajištění souladu s hlavními požadavky 

uvedenými v článku 20. 
4.   V osvědčeních uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se 

uvedou práva udělená těmto palubním průvodčím. Osvědčení lze 
v souladu s prováděcími akty podle čl. 23 odst. 2 písm. a) pozměnit 

s cílem rozšířit nebo odebrat práva. 
5.   Platnost osvědčení uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku může 

být v souladu s prováděcími akty podle čl. 23 odst. 2 písm. a) omezena, 

pozastavena nebo zrušena, pokud držitel již nedodržuje pravidla 

a postupy pro vydání a zachování platnosti takového osvědčení. 
6.   Před výkonem svých práv a následně v pravidelných intervalech 

musí palubní průvodčí podstoupit posouzení zdravotní způsobilosti 

s cílem zajistit plnění hlavních požadavků uvedených v článku 20 
týkajících se zdravotní způsobilosti v souladu s prováděcími akty podle 

čl. 23 odst. 2 písm. b). 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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Poznámka 

 

Čl. 23 1.   Za účelem zajištění jednotného provádění a plnění hlavních 

požadavků uvedených v článku 20 přijme Komise pro piloty zapojené 

do provozu letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b), kromě 

bezpilotních letadel, na základě zásad stanovených v článku 4 a za 

účelem dosažení cílů uvedených v článku 1 prováděcí akty, kterými 

stanoví podrobná ustanovení ohledně: 
a) různých kategorií průkazů způsobilosti pilotů a osvědčení zdravotní 

způsobilosti pilotů uvedených v článku 21, jakož i různých kvalifikací 

pro takové průkazy způsobilosti pilotů odpovídajících různým druhům 

vykonávaných činností; 
b) práv a povinností držitelů průkazů způsobilosti pilota, kvalifikací a 

osvědčení zdravotní způsobilosti pilota; 
c) pravidel a postupů pro vydání, zachování, změnu, omezení, 

pozastavení nebo zrušení platnosti průkazů způsobilosti pilota, 

kvalifikací a osvědčení zdravotní způsobilosti pilota, včetně: 
i) pravidel a postupů pro situace, za nichž takové průkazy, kvalifikace a 

osvědčení zdravotní způsobilosti nejsou vyžadovány; 
ii) pravidel a postupů pro převod vnitrostátních průkazů způsobilosti 

pilota a vnitrostátních osvědčení zdravotní způsobilosti pilota na 

průkazy způsobilosti pilota a na osvědčení zdravotní způsobilosti pilota 

uvedené v čl. 21 odst. 1; 
iii) pravidel a postupů pro převod vnitrostátních průkazů způsobilosti 

palubního technika na průkazy způsobilosti pilota uvedené v čl. 21 odst. 

1; 
iv) pravidel a postupů pro uznávání výcviku a zkušeností získaných v 

letadlech, na která se toto nařízení nevztahuje, pro účely získání průkazů 

způsobilosti pilota podle čl. 21 odst. 1. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 127 

odst. 3. 
Při přijímání těchto prováděcích aktů zajistí Komise plnění hlavních 

požadavků uvedených v článku 20 tohoto nařízení a řádně zohlední 

mezinárodní standardy a doporučené postupy, zejména ty, jež jsou 

uvedeny v příloze 1 Chicagské úmluvy. 
Tyto prováděcí akty obsahují podle okolností ustanovení pro vydávání 

všech druhů průkazů způsobilosti pilota a kvalifikací požadovaných 

podle přílohy 1 Chicagské úmluvy. Tyto prováděcí akty mohou 

zahrnovat i ustanovení pro vydávání jiných druhů průkazů způsobilosti 

pilota a kvalifikací. 
2.   Za účelem zajištění jednotného provádění a plnění hlavních 

požadavků uvedených v článku 20 přijme Komise pro palubní průvodčí 

zapojené do provozu letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b), kromě 

  Ustanovení upravuje činnosti Komise. Není relevantní z hlediska 
adaptace. 

NA  
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bezpilotních letadel, na základě zásad stanovených v článku 4 a za 

účelem dosažení cílů uvedených v článku 1 prováděcí akty, kterými 

stanoví podrobná ustanovení ohledně: 
a) pravidel a postupů pro vydání, zachování, změnu, omezení, 

pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení palubních průvodčích, 

jakož i pravidel a postupů pro situace, v nichž jsou taková osvědčení 

vyžadována pro palubní průvodčí zapojené do jiného provozu než 

obchodní letecké dopravy; 
b) pravidel a postupů pro posouzení zdravotní způsobilosti palubních 

průvodčích podle článku 22; 
c) práv a povinností držitelů osvědčení palubních průvodčích podle 

článku 22. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 127 

odst. 3. 
Čl. 24 1.   Letecká zdravotní střediska musí mít schválení. 

2.   Organizace provádějící výcvik pilotů a palubních průvodčích musí 

mít schválení, kromě situací, kdy v souladu s prováděcími akty podle 

čl. 27 odst. 1 písm. a), při zohlednění cílů a zásad stanovených 

v článcích 1 a 4, a zejména povahy a rizika dotčené činnosti, taková 

schválení nejsou vyžadována. 
3.   Schválení uvedená v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se vydávají na 

základě žádosti, pokud žadatel prokázal, že dodržuje prováděcí akty 

přijaté podle článku 27 k zajištění souladu s hlavními požadavky 

uvedenými v článku 20. 
4.   Ve schváleních uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se 

uvedou práva udělená dané organizaci. Tato schválení lze v souladu 
s prováděcími akty podle čl. 27 odst. 1 písm. a) pozměnit s cílem rozšířit 

nebo odebrat práva. 
5.   Platnost schválení uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku může 

být v souladu s prováděcími akty podle čl. 27 odst. 1 písm. a) omezena, 

pozastavena nebo zrušena, pokud držitel již nedodržuje pravidla 

a postupy pro vydání a zachování platnosti takového schválení. 
6.   Není-li pro organizace provádějící výcvik pilotů nebo palubních 

průvodčích podle prováděcích aktů přijatých podle čl. 27 odst. 1 písm. a) 

vyžadováno schválení uvedené v odstavci 2 tohoto článku, mohou 

prováděcí akty podle čl. 27 odst. 1 písm. b) vyžadovat, při zohlednění 

cílů a zásad stanovených v článcích 1 a 4, a zejména povahy a rizika 
dotčené činnosti, aby dotčená organizace učinila prohlášení o své 

způsobilosti a dostupnosti prostředků pro plnění povinností spojených 

s činnostmi, které provádí v souladu s uvedenými prováděcími akty. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 25 1.   Zařízení pro výcvik pomocí letové simulace využívané pro výcvik   Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

pilotů musí mít osvědčení, kromě situací, kdy v souladu s prováděcími 

akty podle čl. 27 odst. 1 písm. a), při zohlednění cílů a zásad 

stanovených v článcích 1 a 4, a zejména povahy a rizika dotčené 

činnosti, tato osvědčení nejsou vyžadována. 
2.   Osvědčení uvedené v odstavci 1 tohoto článku se vydává na základě 

žádosti, pokud žadatel prokázal, že žadatel a zařízení vyhovují 

prováděcím aktům přijatým podle článku 27 k zajištění souladu 

s hlavními požadavky uvedenými v článku 20. 
3.   V osvědčení uvedeném v odstavci 1 tohoto článku se uvedou funkce 

zařízení. Osvědčení lze v souladu s prováděcími akty podle čl. 27 odst. 1 
písm. a) pozměnit s cílem zohlednit změny těchto funkcí. 
4.   Platnost osvědčení uvedeného v odstavci 1 tohoto článku může být 

v souladu s prováděcími akty podle čl. 27 odst. 1 písm. a) omezena, 

pozastavena nebo zrušena, pokud držitel nebo zařízení již není v souladu 
s pravidly a postupy pro vydání a zachování platnosti takového 
osvědčení. 
5.   Pokud tak stanoví prováděcí akty podle článku 27, je od organizace 
odpovědné za provoz zařízení pro výcvik pomocí letové simulace 

vyžadováno, aby učinila prohlášení o souladu zařízení s hlavními 

požadavky uvedenými v článku 20 a s podrobnými specifikacemi 

stanovenými v prováděcích aktech podle čl. 27 odst. 1 písm. b). 
Čl. 26 1.   Osoby odpovědné za poskytování letového výcviku, výcviku pomocí 

letové simulace nebo za posuzování dovedností pilotů, jakož i letečtí 

lékaři musí být držiteli osvědčení, s výjimkou situací, kdy v souladu 
s prováděcími akty podle článku 27 odst. 1 písm. a), při zohlednění cílů 

a zásad stanovených v článcích 1 a 4, a zejména povahy a rizika dotčené 

činnosti, taková osvědčení nejsou vyžadována. 
2.   Při zohlednění cílů a zásad stanovených v článcích 1 a 4, a zejména 

povahy a rizika dotčené činnosti, může být v souladu s prováděcími akty 

podle čl. 27 odst. 1 písm. a) osobám odpovědným za poskytování 

výcviku palubních průvodčích nebo za posuzování dovedností palubních 

průvodčích uložena povinnost být držiteli osvědčení. 
3.   Osvědčení uvedená v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se vydávají na 

základě žádosti, pokud žadatel prokázal, že dodržuje prováděcí akty 

přijaté podle článku 27 k zajištění souladu s hlavními požadavky 

uvedenými v článku 20. 
4.   V osvědčeních uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se 

uvedou udělená práva. 
Tato osvědčení lze v souladu s prováděcími akty podle čl. 27 odst. 1 
písm. a) pozměnit s cílem rozšířit nebo odebrat práva. 
5.   Platnost osvědčení uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku může 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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Celex: 32018R1139 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 212/2018 Gestor MD Zpracoval (jméno+datum): K. Semelová, 29.03.2019 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti 

civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, 

(ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30EU a 

2014/53/EU a kterým se zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení 

Rady (EHS) č. 3922/91 

Schválil    (jméno+datum): I. Frasch, 22.01.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

být v souladu s prováděcími akty podle čl. 27 odst. 1 písm. a) omezena, 

pozastavena nebo zrušena, pokud držitel již nedodržuje pravidla 

a postupy pro vydání a zachování platnosti takových osvědčení. 
Čl. 27 1.   Za účelem zajištění jednotného uplatňování a plnění hlavních 

požadavků uvedených v článku 20 pro zařízení pro výcvik pomocí 

letové simulace a pro osoby a organizace podílející se na výcviku, 

zkouškách, přezkušování a lékařských prohlídkách pilotů a palubních 

průvodčích přijme Komise na základě zásad stanovených v článku 4 a za 

účelem dosažení cílů stanovených v článku 1 prováděcí akty, kterými 

stanoví podrobná ustanovení ohledně: 
a) pravidel a postupů pro vydání, zachování, změnu, omezení, 

pozastavení nebo zrušení platnosti schválení a osvědčení uvedených v 

článcích 24, 25 a 26, včetně pravidel a postupů pro situace, v nichž 

taková schválení a osvědčení jsou, nebo nejsou vyžadována; 
b) pravidel a postupů pro prohlášení činěná organizacemi provádějícími 

výcvik pilotů a palubních průvodčích uvedenými v čl. 24 odst. 6 a 

provozovateli zařízení pro výcvik pomocí letové simulace uvedenými v 
čl. 25 odst. 5 pravidel a postupů pro situace, v nichž jsou taková 

prohlášení vyžadována; 
c) práv a povinností držitelů schválení a osvědčení uvedených v článcích 

24, 25 a 26 a organizací předkládajících prohlášení v souladu s čl. 24 
odst. 6 a čl. 25 odst. 5. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 127 

odst. 3. 
2.   Při přijímání těchto prováděcích aktů Komise zajistí splnění hlavních 

požadavků uvedených v článku 20 a náležitě zohlední mezinárodní 

standardy a doporučené postupy, zejména ty, jež jsou uvedeny v 

přílohách 1 a 6 Chicagské úmluvy. 

  Ustanovení upravuje činnosti Komise. Není relevantní z hlediska 
adaptace. 

NA  

Čl. 28 1.   Aby se v potřebné míře dosáhlo cílů uvedených v článku 1, je 
v případě pilotů a palubních průvodčích zapojených do provozu letadel 

uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b), kromě bezpilotních letadel, a zařízení 

pro výcvik pomocí letové simulace a osob a organizací podílejících se 

na výcviku, zkouškách, přezkušování a lékařských prohlídkách těchto 

pilotů a palubních průvodčích Komisi svěřena pravomoc přijímat 

v souladu s článkem 128 akty v přenesené pravomoci, kterými se mění 

příloha IV, je-li to nutné z technických či provozních důvodů nebo 

vzhledem k vědeckému vývoji nebo bezpečnostním poznatkům 

týkajícím se posádky letadla. 
2.   Pravidla podle odstavce 1 podle okolností obsahují ustanovení 

o vydávání všech druhů průkazů způsobilosti pilota a kvalifikací 

požadovaných podle Chicagské úmluvy. Tato pravidla mohou obsahovat 

  Ustanovení upravuje činnosti Komise. Není relevantní z hlediska 
adaptace. 

NA  
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Rady (EHS) č. 3922/91 

Schválil    (jméno+datum): I. Frasch, 22.01.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

i ustanovení o vydávání jiných druhů průkazů způsobilosti a kvalifikací. 
Čl. 29 Provoz letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b), kromě bezpilotních 

letadel, musí být v souladu s hlavními požadavky stanovenými v příloze 
V a podle okolností v přílohách VII a VIII. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 30 odst. 1 až 

5 
1.   Za účelem zajištění souladu s hlavními požadavky uvedenými v 

článku 29 tohoto nařízení a při zohlednění cílů a zásad stanovených v 

článcích 1 a 4 tohoto nařízení, a zejména povahy a rizika dotčené 

činnosti, může být od provozovatelů letadel usazených, se sídlem či 

bydlištěm nebo s hlavním místem podnikání na území, na něž se 

vztahují Smlouvy, v souladu s prováděcími akty podle čl. 31 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) vyžadováno, aby: 
a) učinili prohlášení o své způsobilosti a dostupnosti prostředků pro 

plnění povinností spojených s provozem letadel v souladu s těmito 

prováděcími akty, nebo 
b) byli držiteli osvědčení. 
2.   Osvědčení uvedené v odstavci 1 tohoto článku se vydává na základě 

žádosti, pokud žadatel prokázal, že dodržuje prováděcí akty přijaté podle 

článku 31 k zajištění souladu s hlavními požadavky uvedenými v článku 

29. 
3.   V osvědčení uvedeném v odstavci 1 tohoto článku se uvedou práva 

udělená provozovateli letadla. Osvědčení lze v souladu s prováděcími 

akty podle čl. 31 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) pozměnit s cílem 

rozšířit nebo odebrat práva. 
4.   Platnost osvědčení uvedeného v odstavci 1 tohoto článku může být v 

souladu s prováděcími akty podle čl. 31 odst. 1 prvního pododstavce 

písm. b) omezena, pozastavena nebo zrušena, pokud držitel již 

nedodržuje pravidla a postupy pro vydání a zachování platnosti 

takového osvědčení. 
5.   Při zohlednění cílů a zásad stanovených v článcích 1 a 4, a zejména 

povahy a rizika dotčené činnosti, mohou být provozovatelé letadel 

uvedení v odstavci 1 tohoto článku, v souladu s prováděcími akty podle 
článku 31, povinni: 
a) splňovat zvláštní požadavky při uzavírání dohod o společném 

označování linek nebo dohod o pronájmu; 
b) splňovat zvláštní požadavky, pokud provozují letadlo zapsané v 

leteckém rejstříku ve třetí zemi; 
c) vytvořit seznam minimálního vybavení (MEL) nebo rovnocenný 

dokument stanovující pokyny pro provoz letadla za určitých podmínek, 

v případě, že určité přístroje, položky vybavení nebo funkce na začátku 

letu nefungují. 
 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Čl. 30 odst. 6 6.   Členské státy zajistí, aby provoz letadel směrem na území, na které 

se vztahují Smlouvy, na tomto území nebo směrem z něj 

provozovatelem letadla usazeným, se sídlem či bydlištěm nebo s 

hlavním místem podnikání mimo toto území, ale na území, na kterém 

členské státy vykonávají úlohy a plní povinnosti státu provozovatele 
podle Chicagské úmluvy, jakož i personál a organizace zapojené do 

tohoto provozu splňovaly úroveň bezpečnosti, která je rovnocenná 

úrovni bezpečnosti stanovené tímto nařízením. 

  Ustanovení je pro ČR nerelevantní, neboť ČR nevykonává úkoly a neplní 

povinnosti státu provozovatele vůči provozovatelům letadel popsaných 

v tomto ustanovení. 

NA  

Čl. 30 odst. 7 7.   Pokud tak stanoví prováděcí akty podle čl. 31 odst. 1 prvního 

pododstavce písm. g), musí mít letadla nezbytné vybavení a přístroje 

související s bezpečností, které jsou, je-li to vyžadováno, certifikovány v 

souladu s aktem v přenesené pravomoci podle čl. 19 odst. 1 písm. b) 

bodu iii), včetně některých nebo všech těchto položek: 
a) letových zapisovačů; 
b) prostředků ke sledování polohy letadla; 
c) prostředků k včasnému získání záznamů z letových zapisovačů v 

případě letadel v tísni prostřednictvím využití elektronické komunikace 

v reálném čase nebo jiných vhodných technických řešení. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 31 1.   Za účelem zajištění jednotného provádění a plnění hlavních 

požadavků uvedených v článku 29 přijme Komise pro provoz letadel 

uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b), kromě bezpilotních letadel, na 

základě zásad stanovených v článku 4 a za účelem dosažení cílů 

uvedených v článku 1 prováděcí akty, kterými stanoví podrobná 

ustanovení ohledně: 
a) zvláštních pravidel a postupů pro provoz letadel v souladu s hlavními 

požadavky uvedenými v článku 29; 
b) pravidel a postupů pro vydání, zachování, změnu, omezení, 
pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení uvedených v čl. 30 odst. 1 

písm. b) a pravidel a postupů pro situace, v nichž jsou taková osvědčení 

vyžadována; 
c) pravidel a postupů pro prohlášení provozovatele letadla uvedené v čl. 

30 odst. 1 písm. a) a pravidel a postupů pro situace, v nichž jsou taková 

prohlášení vyžadována; 
d) práv a povinností držitelů osvědčení uvedených v čl. 30 odst. 1 písm. 

b) a provozovatelů letadel předkládajících prohlášení podle čl. 30 odst. 1 

písm. a); 
e) dalších požadavků potřebných k zajištění souladu s hlavními 

požadavky uvedenými v článku 29, které se vztahují na provozovatele 

letadel usazené, se sídlem či bydlištěm nebo s hlavním místem 

podnikání na území, na které se vztahují Smlouvy, pokud tito 

provozovatelé uzavřou dohody o společném označování linek či dohody 

  Ustanovení upravuje činnost Komise. Není relevantní z hlediska 
adaptace. 

NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

o pronájmu nebo pokud provozují letadlo, které je zapsáno v leteckém 

rejstříku ve třetí zemi; 
f) pravidel a postupů pro provozovatele letadel uvedené v čl. 30 odst. 1, 

pokud jde o stanovení seznamu minimálního vybavení (MEL) nebo 

rovnocenného dokumentu, a pravidel a postupů pro situace, v nichž je 

takový dokument vyžadován; 
g) pravidel a postupů, podle nichž má být letadlo vybaveno nezbytným 

vybavením a přístroji souvisejícími s bezpečností, včetně letových 

zapisovačů nebo prostředků uvedených v čl. 30 odst. 7, a pravidel a 

postupů pro uchovávání, ochranu, využívání a případně bezpečné 

předávání dotčených údajů. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 127 

odst. 3. 
2.   Při přijímání uvedených prováděcích aktů Komise zajistí splnění 

hlavních požadavků uvedených v článku 29 tohoto nařízení a náležitě 

zohlední mezinárodní standardy a doporučené postupy, zejména ty, jež 

jsou uvedeny v příloze 6 Chicagské úmluvy. 
Čl. 32 1.   V souvislosti s provozem letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b), 

kromě bezpilotních letadel, je Komisi svěřena pravomoc přijímat v 

souladu s článkem 128 akty v přenesené pravomoci, kterými se stanoví 
podrobná pravidla, pokud jde o: 
a) podmínky, které mají splnit provozovatelé uvedení v čl. 30 odst. 1 a 

členové jejich posádek, pokud jde o omezení doby letové služby a doby 

služby, a požadavky na dobu odpočinku členů posádky; 
b) podmínky a postupy potřebné k zajištění splnění hlavních požadavků 

podle článku 29 týkající se schvalování individuálních plánů specifikací 

doby letu příslušnými vnitrostátními orgány a vydávání stanovisek 

agentury k těmto plánům podle čl. 76 odst. 7. 
2.   Aby se v potřebné míře dosáhlo cílů uvedených v článku 1, je v 

souvislosti s provozem letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b), kromě 

bezpilotních letadel, Komisi svěřena pravomoc přijímat v souladu s 

článkem 128 akty v přenesené pravomoci, kterými se mění příloha V a 

podle okolností přílohy VII a VIII, je-li to nutné z technických či 

provozních důvodů nebo vzhledem k vědeckému vývoji nebo 

bezpečnostním poznatkům týkajícím se leteckého provozu. 

  Ustanovení upravuje činnost Komise. Není relevantní z hlediska 
adaptace. 

NA  

Čl. 33 Letiště, vybavení letišť související s bezpečností, provoz letišť 

a poskytování služeb pozemního odbavení a služeb řízení provozu na 

odbavovací ploše na letištích podle čl. 2 odst. 1 písm. e) musí být 

v souladu s hlavními požadavky stanovenými v příloze VII a podle 
okolností v příloze VIII. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 34 1.   Každé letiště musí mít osvědčení. Toto osvědčení se vztahuje na   Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32018R1139.doc      str. 31 z 112   

Celex: 32018R1139 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 212/2018 Gestor MD Zpracoval (jméno+datum): K. Semelová, 29.03.2019 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti 

civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, 

(ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30EU a 

2014/53/EU a kterým se zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení 

Rady (EHS) č. 3922/91 

Schválil    (jméno+datum): I. Frasch, 22.01.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

letiště a jeho vybavení související s bezpečností, ledaže se na dané 

vybavení související s bezpečností vztahuje prohlášení učiněné podle čl. 

35 odst. 1 písm. a) nebo osvědčení vydané podle čl. 35 odst. 1 písm. b). 
2.   Osvědčení uvedené v odstavci 1 tohoto článku se vydává na základě 

žádosti, pokud žadatel prokázal, že letiště: 
a) vyhovuje prováděcím aktům podle článku 36 a certifikační 

předpisové základně stanovené v odstavci 5 tohoto článku; a 
b) nemá žádný rys ani vlastnost, v jejichž důsledku by byl jeho provoz 
nebezpečný. 
3.   Osvědčení uvedené v odstavci 1 tohoto článku lze v souladu s 
prováděcími akty podle čl. 36 odst. 1 písm. c) pozměnit, tak aby byly 

zahrnuty změny letiště nebo jeho vybavení souvisejícího s bezpečností. 
4.   Platnost osvědčení uvedeného v odstavci 1 tohoto článku může být v 

souladu s prováděcími akty podle čl. 36 odst. 1 písm. c) omezena, 

pozastavena nebo zrušena, pokud letiště nebo jeho vybavení související 

s bezpečností již není v souladu s pravidla a postupy pro vydání a 

zachování platnosti takového osvědčení. 
5.   Certifikační předpisová základna pro letiště sestává z: 
a) příslušných certifikačních specifikací pro daný typ letišť; 
b) ustanovení příslušných certifikačních specifikací, pro která byla 

přijata rovnocenná úroveň bezpečnosti; 
c) zvláštních podrobných technických specifikací, které jsou nezbytné, 

pokud jsou v důsledku konstrukčních rysů daného letiště nebo 

zkušeností s jeho provozem některé certifikační specifikace uvedené v 

písmenu a) tohoto odstavce nepřiměřené nebo nevhodné k zajištění 

splnění hlavních požadavků uvedených v článku 33. 
Čl. 35 1.   Při zohlednění cílů a zásad stanovených v článcích 1 a 4, a zejména 

povahy a rizika dotčené činnosti, mohou prováděcí akty podle článku 36 

od organizací zapojených do projektování, výroby a údržby vybavení 

letiště souvisejícího s bezpečností, které se používá nebo je určeno k 

použití na letištích, na něž se vztahuje toto nařízení, vyžadovat, aby: 
a) předložily prohlášení, že toto vybavení vyhovuje podrobným 

specifikacím stanoveným v souladu s prováděcími akty podle článku 36; 

nebo 
b) byly držiteli osvědčení ve vztahu k tomuto vybavení letiště 

souvisejícímu s bezpečností. 
2.   Osvědčení uvedené v odst. 1 písm. b) tohoto článku se vydává na 

základě žádosti, pokud žadatel prokázal, že vybavení vyhovuje 
podrobným specifikacím stanoveným v souladu s prováděcími akty 

přijatými podle článku 36 k zajištění souladu s hlavními požadavky 

uvedenými v článku 33. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

3.   V osvědčení uvedeném v odst. 1 písm. b) tohoto článku se uvedou 

funkce vybavení. Toto osvědčení lze v souladu s prováděcími akty podle 

čl. 36 odst. 1 písm. d) pozměnit s cílem zohlednit změny těchto funkcí. 
4.   Platnost osvědčení uvedeného v odst. 1 písm. b) tohoto článku může 

být v souladu s prováděcími akty podle čl. 36 odst. 1 písm. d) omezena, 
pozastavena nebo zrušena, pokud vybavení již není v souladu s pravidly 

a postupy pro vydání a zachování platnosti takového osvědčení, v 

souladu s prováděcími akty podle čl. 36 odst. 1 písm. d). 
Čl. 36 1.   Za účelem zajištění jednotného provádění a plnění hlavních 

požadavků uvedených v článku 33 přijme Komise pro letiště a vybavení 

letiště související s bezpečností na základě zásad stanovených v článku 4 

a za účelem dosažení cílů uvedených v článku 1 prováděcí akty, kterými 

stanoví podrobná ustanovení ohledně: 
a) pravidel a postupů pro stanovení certifikační předpisové základny 

vztahující se na letiště na základě čl. 34 odst. 5 a pravidel a postupů pro 

oznamování této základny žadateli pro účely osvědčování v souladu s čl. 

34 odst. 1; 
b) pravidel a postupů pro stanovení podrobných specifikací vztahujících 

na vybavení letiště související s bezpečností a pravidel a postupů pro 

jejich oznamování žadateli pro účely osvědčování v souladu s čl. 35 

odst. 1; 
c) pravidel a postupů pro vydání, zachování, změnu, omezení, 

pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení pro letiště podle článku 34, 

včetně provozních omezení týkajících se specifických konstrukčních 

rysů letiště; 
d) pravidel a postupů pro vydání, zachování, změnu, omezení, 

pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení pro vybavení letiště 

související s bezpečností podle čl. 35 odst. 1 a pravidel a postupů pro 

situace, v nichž jsou taková osvědčení vyžadována; 
e) pravidel a postupů pro stanovení podrobných specifikací vztahujících 

se na vybavení letiště související s bezpečností, na něž se vztahuje 

prohlášení podle čl. 35 odst. 1; 
f) pravidel a postupů pro prohlášení podle čl. 35 odst. 1, pokud jde o 

vybavení letiště související s bezpečností, a pravidel a postupů pro 

situace, v nichž jsou taková prohlášení vyžadována; 
g) práv a povinností držitelů osvědčení uvedených v článku 34 a čl. 35 

odst. 1 a organizací předkládajících prohlášení v souladu s čl. 35 odst. 1; 
h) pravidel a postupů pro uznávání a převod vnitrostátních osvědčení pro 

letiště vydaných na základě vnitrostátních právních předpisů na 

osvědčení pro letiště uvedená v článku 34 tohoto nařízení, včetně 

opatření, která již daný členský stát schválil na základě oznámených 

  Ustanovení upravuje činnost Komise. Není relevantní z hlediska 
adaptace. 

NA  
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Poznámka 

 

rozdílů oproti příloze 14 Chicagské úmluvy. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 127 

odst. 3. 
2.   Při přijímání těchto prováděcích aktů Komise zajistí splnění hlavních 

požadavků uvedených v článku 33 tohoto nařízení a náležitě zohlední 

mezinárodní standardy a doporučené postupy, zejména ty, jež jsou 

obsaženy v příloze 14 Chicagské úmluvy. 
Čl. 37 1.   Organizace odpovědné za provoz letišť podléhají osvědčování 

a vydává se pro ně osvědčení. Toto osvědčení se vydává na základě 

žádosti, pokud žadatel prokázal, že dodržuje akty v přenesené 

pravomoci přijaté podle článku 39 k zajištění souladu s hlavními 

požadavky uvedenými v článku 33. 
V osvědčení se uvedou práva udělená organizaci, které je osvědčení 

vydáno, a rozsah osvědčení. 
2.   Organizace odpovědné za poskytování služeb pozemního odbavení 

a služeb řízení provozu na odbavovací ploše na letištích spadajících do 

působnosti tohoto nařízení předkládají prohlášení o své způsobilosti 
a dostupnosti prostředků ke splnění povinností spojených se službami 

poskytovanými v souladu s hlavními požadavky uvedenými v článku 33. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 38 odst. 1 1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby byla 

letiště nacházející se na jejich území zabezpečena před činnostmi 

a výstavbou v jejich okolí, které by mohly představovat nepřijatelná 

rizika pro letadla, jež tato letiště využívají. 

49/1997 
301/2009 
 

§ 37 odst. 1  Kolem leteckých staveb se zřizují ochranná pásma. Ochranné pásmo 

zřídí Úřad opatřením obecné povahy podle správního řádu po projednání 

s úřadem územního plánování. Opatřením obecné povahy podle věty 

druhé Úřad stanoví parametry ochranného pásma a jednotlivá opatření k 
ochraně leteckých staveb. 
  
 

PAD  

  49/1997 
225/2006 
261/2017 

§ 37 odst. 2 Ochranná pásma leteckých staveb se dělí na ochranná pásma 
a) letišť a 
b) leteckých zabezpečovacích zařízení. 
 

  

  49/1997 
225/2006
407/2010 

§ 37 odst. 3 Ochranná pásma letišť se dělí na ochranná pásma 
a) se zákazem staveb, 
b) s výškovým omezením staveb, 
c) k ochraně před nebezpečnými a klamavými světly, 
d) se zákazem laserových zařízení, 
e) s omezením staveb vzdušných vedení vysokého napětí a velmi 

vysokého napětí, 
f) hluková4a) a 
g) ornitologická. 

  

  9936     
Čl. 38 odst. 2 2.   Organizace uvedené v čl. 37 odst. 1 sledují činnost a výstavbu, které   Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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by mohly představovat nepřijatelná rizika pro bezpečnost letectví v okolí 

letiště, za jehož činnost jsou odpovědné. Přijmou nezbytná opatření ke 

zmírnění těchto rizik, pokud je to v jejich silách, a v opačném případě na 

tato rizika upozorní příslušné orgány členského státu, kde se letiště 

nachází. 
Čl. 38 odst. 3 3.   Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku Komise 

přijme na základě zásad stanovených v článku 4 a za účelem dosažení 

cílů uvedených v článku 1 prováděcí akty, kterými stanoví podrobná 

ustanovení. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 127 
odst. 3. 

  Ustanovení upravuje činnost Komise. Není relevantní z hlediska 
adaptace. 

NA  

Čl. 39 1.   V souvislosti s provozováním letišť, poskytováním služeb 

pozemního odbavení a služeb řízení provozu na odbavovací ploše letiště 

je Komisi svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 128 akty v 

přenesené pravomoci, kterými se stanoví podrobná pravidla, pokud jde 

o: 
a) zvláštní podmínky pro provoz letišť v souladu s hlavními požadavky 

uvedenými v článku 33; 
b) podmínky pro vydání, zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo 

zrušení platnosti osvědčení uvedených v čl. 37 odst. 1; 
c) práva a povinnosti držitelů osvědčení uvedených v čl. 37 odst. 1; 
d) podmínky a postupy pro činění prohlášení organizacemi 

poskytujícími služby pozemního odbavení a organizacemi poskytujícími 

služby řízení provozu na odbavovací ploše podle čl. 37 odst. 2, včetně 

uznávání těchto prohlášení provozovateli bez dalšího ověřování; 
e) práva a povinnosti organizací poskytujících služby pozemního 

odbavení a organizací poskytujících služby řízení provozu na 

odbavovací ploše, které předložily prohlášení podle čl. 37 odst. 2. 
2.   Aby bylo v potřebné míře dosaženo cílů uvedených v článku 1, je v 

souvislosti s letišti, vybavením letišť souvisejícím s bezpečností, 

provozem letišť a službami pozemního odbavení a službami řízení 

provozu na odbavovací ploše Komisi svěřena pravomoc přijímat v 

souladu s článkem 128 akty v přenesené pravomoci, kterými se mění 

příloha VII a podle okolností příloha VIII, je-li to nezbytné z 

technických, provozních nebo vědeckých důvodů nebo na základě 

bezpečnostních poznatků týkajících se letišť. 

  Ustanovení upravuje činnost Komise. Není relevantní z hlediska 

adaptace. 
NA  

Čl. 40 1.   Poskytování služeb ATM/ANS uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. g) 

musí být v souladu s hlavními požadavky stanovenými v příloze VIII 

a podle okolností v příloze VII. 
2.   Letadla provozovaná ve vzdušném prostoru jednotného evropského 

nebe, kromě letadel využívaných k činnostem podle čl. 2 odst. 3 písm. 

a), musí splňovat hlavní požadavky stanovené v bodě 1 přílohy VIII. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti 

civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, 
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2014/53/EU a kterým se zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení 

Rady (EHS) č. 3922/91 

Schválil    (jméno+datum): I. Frasch, 22.01.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Čl. 41 odst. 1 až 

4 
1.   Poskytovatelé služeb ATM/ANS musí být držiteli osvědčení. 
2.   Osvědčení uvedené v odstavci 1 tohoto článku se vydává na základě 

žádosti, pokud žadatel prokázal, že dodržuje prováděcí akty přijaté podle 

článku 43 k zajištění souladu s hlavními požadavky uvedenými 

v článku 40. 
3.   V osvědčení uvedeném v odstavci 1 tohoto článku se uvedou 

udělená práva. Toto osvědčení lze v souladu s prováděcími akty podle 
čl. 43 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) pozměnit s cílem rozšířit 

nebo odebrat udělená práva. 
4.   Platnost osvědčení uvedeného v odstavci 1 tohoto článku může být 

v souladu s prováděcími akty podle čl. 43 odst. 1 prvního pododstavce 

písm. b) omezena, pozastavena nebo zrušena, pokud držitel již 

nedodržuje pravidla a postupy pro vydání a zachování platnosti 

takového osvědčení. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 41 odst. 5 a 6 5.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku se v souladu s prováděcími 

akty podle článku 43 mohou členské státy rozhodnout, že poskytovatelé 

letových informačních služeb mohou předkládat prohlášení o své 

způsobilosti a dostupnosti prostředků pro plnění povinností souvisejících 

se službami poskytovanými v souladu s hlavními požadavky podle 

článku 40. V takovém případě dotčený členský stát o svém rozhodnutí 

uvědomí Komisi, agenturu a ostatní členské státy. 
6.   Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy poskytovatelům služeb 

ATM/ANS udělit výjimky z povinnosti být držiteli osvědčení, jestliže 

jsou splněny všechny tyto podmínky: 
a) hlavní místo podnikání poskytovatele se nachází mimo území, za něž 

jsou členské státy odpovědné podle Chicagské úmluvy; 
b) poskytování služeb ATM/ANS daným poskytovatelem se týká 

letového provozu malého objemu v omezeném úseku vzdušného 

prostoru, za který je členský stát, jenž výjimku uděluje, odpovědný a ve 

kterém daný úsek vzdušného prostoru zároveň hraničí se vzdušným 

prostorem, za nějž je odpovědná třetí země; 
c) splnění požadavku prokázat soulad s pravidly uvedenými v odstavci 1 

by od poskytovatele vyžadovalo neúměrné úsilí s ohledem na povahu a 

riziko konkrétní činnosti, kterou v daném vzdušném prostoru provozuje; 
d) dotčený členský stát stanovil pro poskytování služeb ATM/ANS ze 

strany daného poskytovatele pravidla a postupy, které v souladu s 

mezinárodními standardy a doporučenými postupy a při zohlednění 

specifických okolností dotčeného případu zajistí přijatelnou úroveň 

bezpečnosti a soulad s hlavními požadavky uvedenými v článku 40, a 

zavedl vhodné a účinné prostředky a dohody pro účely dozoru a 

vynucování, aby se zajistilo dodržování daných pravidel a postupů; 

  Fakultativní ustanovení. NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

e) rozsah výjimky je jasně vymezený a výjimka zůstává omezena na to, 

co je nezbytně nutné, podléhá, pokud je doba její platnosti delší než pět 

let, pravidelnému přezkumu v přiměřených intervalech a je uplatňována 

nediskriminačně. 
Jestliže má členský stát v úmyslu takovou výjimku udělit, oznámí svůj 

záměr Komisi a agentuře a uvede všechny relevantní informace. 
Komise po konzultaci s agenturou přijme prováděcí akt, jímž rozhodne, 

zda jsou splněny podmínky uvedené v prvním pododstavci tohoto 

odstavce. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 

127 odst. 2. Tyto prováděcí akty se zveřejní v Úředním věstníku 

Evropské unie a agentura je uloží do databáze uvedené v článku 74. 
Dotčený členský stát výjimku udělí, pouze pokud prováděcí akty 

uvedené ve třetím pododstavci obsahují kladné rozhodnutí. Pokud 

členský stát zejména prostřednictvím pravidelného přezkumu uvedeného 

v prvním pododstavci písm. e) zjistí, že podmínky uvedené v prvním 

pododstavci již nejsou splněny, výjimku zruší. Členský stát bezodkladně 

informuje Komisi a agenturu o udělení jakékoli výjimky a o výsledku 

uvedených přezkumů, pokud byly provedeny, a o případných zrušených 

výjimkách. 
čl. 42 1.   Při zohlednění cílů a zásad stanovených v článcích 1 a 4, a zejména 

povahy a rizika dotčené činnosti, může být od organizací zapojených do 

projektování, výroby nebo údržby systémů ATM/ANS a složek 

ATM/ANS v souladu s prováděcími akty podle článku 43 vyžadováno, 

aby: 
a) učinily prohlášení o své způsobilosti a dostupnosti prostředků pro 

plnění povinností spojených s činnostmi prováděnými v souladu s těmito 

prováděcími akty; nebo 
b) byly držiteli osvědčení. 
2.   Osvědčení uvedené v odst. 1 písm. b) tohoto článku se vydává na 

základě žádosti, pokud žadatel prokázal, že dodržuje pravidla stanovená 

prováděcími akty přijatými podle článku 43 k zajištění souladu s 

hlavními požadavky uvedenými v článku 40. 
3.   V osvědčení uvedeném v odst. 1 písm. b) tohoto článku se uvedou 

udělená práva. Osvědčení lze v souladu s prováděcími akty podle čl. 43 

odst. 1 prvního pododstavce písm. b) pozměnit s cílem rozšířit nebo 

odebrat práva. 
4.   Platnost osvědčení uvedeného v odst. 1 písm. b) tohoto článku může 

být v souladu s prováděcími akty podle čl. 43 odst. 1 prvního 

pododstavce písm. b) omezena, pozastavena nebo zrušena, pokud držitel 

již nedodržuje pravidla a postupy pro vydání a zachování platnosti 

takového osvědčení. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Čl. 43 1.   Za účelem zajištění jednotného provádění a plnění hlavních 

požadavků uvedených v článku 40 přijme Komise pro poskytování 

služeb ATM/ANS podle čl. 2 odst. 1 písm. g) na základě zásad 

stanovených v článku 4 a za účelem dosažení cílů uvedených v článku 1 

prováděcí akty, kterými stanoví podrobná ustanovení ohledně: 
a) zvláštních pravidel a postupů pro poskytování služeb ATM/ANS v 

souladu s hlavními požadavky uvedenými v článku 40, včetně stanovení 

a provádění plánu pro nepředvídané události v souladu s přílohou VIII 

bodem 5.1 písm. f); 
b) pravidel a postupů pro vydání, zachování, změnu, omezení, 

pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení uvedených v čl. 41 odst. 1; 
c) pravidel a postupů pro prohlášení poskytovatelů letových 

informačních služeb uvedených v čl. 41 odst. 5 a pravidel a postupů pro 

situace, v nichž jsou taková prohlášení povolena; 
d) pravidel a postupů pro vydání, zachování, změnu, omezení, 

pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení uvedených v čl. 42 odst. 1 

písm. b) a pravidel a postupů pro situace, v nichž jsou taková osvědčení 

vyžadována; 
e) pravidel a postupů pro prohlášení organizací uvedená v čl. 42 odst. 1 

písm. a)a pravidel a postupů pro situace, v nichž jsou taková prohlášení 

vyžadována; 
f) práv a povinností držitelů osvědčení uvedených v čl. 41 odst. 1 a v čl. 

42 odst. 1 písm. b) a organizací předkládajících prohlášení v souladu s 

čl. 41 odst. 5 a čl. 42 odst. 1 písm. a). 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 127 

odst. 3. 
2.   Pravidla uvedená v odstavci 1 řádně zohlední hlavní plán ATM. 
3.   Při přijímání těchto prováděcích aktů Komise zajistí splnění hlavních 

požadavků uvedených v článku 40 tohoto nařízení a náležitě zohlední 

mezinárodní standardy a doporučené postupy, zejména ty, jež jsou 

uvedeny v přílohách 2 až 4, 10, 11 a 15 Chicagské úmluvy. 

  Ustanovení upravuje činnost Komise. Není relevantní z hlediska 
adaptace. 

NA  

Čl. 44 1.   Za účelem zajištění jednotného provádění a plnění hlavních 

požadavků uvedených v článku 40 přijme Komise pro poskytování 

služeb ATM/ANS podle čl. 2 odst. 1 písm. g) a pro navrhování struktur 

vzdušného prostoru na základě zásad stanovených v článku 4 a za 

účelem dosažení cílů uvedených v článku 1 prováděcí akty, kterými 

stanoví podrobná ustanovení ohledně: 
a) provozních pravidel týkajících se využívání vzdušného prostoru, 

letových přístrojů a systémů ATM/ANS a složek ATM/ANS, které jsou 

pro využívání vzdušného prostoru nezbytné; 
b) pravidel a postupů pro navrhování struktur vzdušného prostoru za 

  Ustanovení upravuje činnost Komise. Není relevantní z hlediska 
adaptace. 

NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

účelem zajištění souladu s článkem 46. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 127 

odst. 3. 
2.   Pravidla uvedená v odstavci 1 náležitě zohlední hlavní plán ATM. 
3.   Při přijímání těchto prováděcích aktů Komise zajistí splnění hlavních 

požadavků uvedených v článku 40 tohoto nařízení a náležitě zohlední 

mezinárodní standardy a doporučené postupy, zejména ty, jež jsou 

uvedeny v přílohách 2, 3, 10, 11 a 15 Chicagské úmluvy. 
Čl. 45 1.   Pokud tak stanoví akty v přenesené pravomoci podle článku 47, jsou 

poskytovatelé služeb ATM/ANS uvedení v článku 41 povinni předložit 

prohlášení, že systémy ATM/ANS a složky ATM/ANS, které mají být 

uvedeny do provozu těmito poskytovateli služeb, odpovídají podrobným 

specifikacím stanoveným v souladu s akty v přenesené pravomoci 

přijatými podle článku 47 k zajištění souladu s hlavními požadavky 

uvedenými v článku 40. 
2.   Pokud tak stanoví akty v přenesené pravomoci přijaté podle 

článku 47, podléhají systémy ATM/ANS a složky ATM/ANS 

osvědčování a vydává se pro ně osvědčení. 
Toto osvědčení se vydává na základě žádosti, pokud žadatel prokázal, že 

tyto systémy a složky odpovídají podrobným specifikacím stanoveným 

v souladu s akty v přenesené pravomoci přijatými podle článku 47 
k zajištění souladu s hlavními požadavky uvedenými v článku 40. 
Odchylně od prvního pododstavce, pokud tak stanoví akty v přenesené 

pravomoci podle článku 47, mohou organizace zabývající se 

projektováním, výrobou nebo údržbou systémů ATM/ANS a složek 

ATM/ANS předkládat prohlášení, že tyto systémy a složky odpovídají 

podrobným specifikacím stanoveným v souladu s akty v přenesené 

pravomoci podle článku 47 přijatými k zajištění souladu s hlavními 

požadavky uvedenými v článku 40 a že jsou tyto systémy a složky 

vhodné pro použití. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 46 Členské státy v souladu s podrobnými pravidly přijatými Komisí podle 

čl. 44 odst. 1 písm. b) zajistí, aby struktury vzdušného prostoru byly 

před svým zavedením a využíváním letadly řádně navrženy, zhodnoceny 

a ověřeny. 

49/1997 
301/2009 

§ 44 odst. 2 Za účelem bezpečného provádění letů a účinného poskytování leteckých 

služeb vydá Úřad opatření obecné povahy podle správního řádu o 

rozdělení vzdušného prostoru České republiky, a to v dohodě s 

Ministerstvem obrany a po projednání s osobou pověřenou výkonem 

státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení. 

PAD 2. 

Čl. 47 1.   V souvislosti se systémy ATM/ANS a složkami ATM/ANS je 

Komisi svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 128 akty v 

přenesené pravomoci, kterými se stanoví podrobná pravidla, pokud jde 
o: 
a) podmínky pro stanovení podrobných specifikací použitelných na 

systémy ATM/ANS a složky ATM/ANS pro účely osvědčování v 

  Ustanovení upravuje činnost Komise. Není relevantní z hlediska 
adaptace. 

NA  
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Ustanovení (článek,odst., 
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Poznámka 

 

souladu s čl. 45 odst. 2 a pro oznamování těchto specifikací žadateli; 
b) podmínky pro vydání, zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo 

zrušení platnosti osvědčení uvedených v čl. 45 odst. 2 a podmínky pro 

situace, za nichž jsou s ohledem na plnění cílů stanovených v článku 1 a 

při zohlednění povahy a rizika dotčené konkrétní činnosti tato osvědčení 

vyžadována, nebo jsou případně povolena prohlášení; 
c) práva a povinnosti držitelů osvědčení uvedených v čl. 45 odst. 2; 
d) práva a povinnosti organizací předkládajících prohlášení v souladu s 
čl. 45 odst. 1 a 2; 
e) podmínky a postupy pro prohlášení činěná poskytovateli služeb 

ATM/ANS v souladu s čl. 45 odst. 1 a podmínky a postupy pro situace, 
v nichž jsou s ohledem na dosažení cílů stanovených v článku 1 a při 

zohlednění povahy a rizika konkrétní dotčené činnosti taková prohlášení 

vyžadována; 
f) podmínky pro stanovení podrobných specifikací použitelných na 

systémy ATM/ANS a složky ATM/ANS podléhající prohlášení v 

souladu s čl. 45 odst. 1 a 2. 
2.   Aby bylo v potřebné míře dosaženo cílů uvedených v článku 1, je 

Komisi v souvislosti s poskytováním služeb ATM/ANS svěřena 

pravomoc přijímat v souladu s článkem 128 akty v přenesené 

pravomoci, kterými se mění příloha VIII a podle okolností příloha VII, 

je-li to nutné z technických, provozních nebo vědeckých důvodů nebo 

na základě bezpečnostních poznatků týkajících se ATM/ANS. 
Čl. 48 Řídící letového provozu zapojení do poskytování služeb ATM/ANS 

uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. g), jakož i osoby, organizace a zařízení 

pro výcvik pomocí letové simulace podílející se na výcviku, zkouškách, 

přezkušování nebo lékařských prohlídkách těchto řídících letového 

provozu musí vyhovovat hlavním požadavkům stanoveným 

v příloze VIII. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 49 1.   Řídící letového provozu musí být držiteli průkazu způsobilosti 

řídícího letového provozu a příslušného osvědčení zdravotní 

způsobilosti řídícího letového provozu pro službu, kterou mají 

poskytovat. 
2.   Průkaz způsobilosti řídícího letového provozu uvedený v odstavci 1 
tohoto článku se vydává na základě žádosti, pokud žadatel prokázal, že 

dodržuje prováděcí akty přijaté podle článku 50 k zajištění souladu 

s hlavními požadavky uvedenými v článku 48. 
3.   Osvědčení zdravotní způsobilosti řídícího letového provozu uvedené 

v odstavci 1 tohoto článku se vydává na základě žádosti, pokud řídící 

letového provozu prokázal, že dodržuje prováděcí akty přijaté podle 

článku 50 k zajištění souladu s hlavními požadavky uvedenými 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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Poznámka 

 

v článku 48. 
4.   V průkazu způsobilosti řídícího letového provozu a osvědčení 

zdravotní způsobilosti řídícího letového provozu uvedených v odstavci 1 
tohoto článku se uvedou práva, která jsou mu udělena. Průkaz 

způsobilosti řídícího letového provozu a osvědčení zdravotní 

způsobilosti řídícího letového provozu lze v souladu s prováděcími akty 

podle čl. 50 odst. 1 prvního pododstavce písm. c) pozměnit s cílem 

rozšířit nebo odebrat práva. 
5.   Platnost průkazu způsobilosti řídícího letového provozu a osvědčení 

zdravotní způsobilosti řídícího letového provozu uvedených v odstavci 1 
tohoto článku může být v souladu s prováděcími akty podle čl. 50 
odst. 1 prvního pododstavce písm. c) omezena, pozastavena nebo 

zrušena, pokud držitel již nedodržuje pravidla a postupy pro vydání 

a zachování platnosti takového průkazu nebo osvědčení zdravotní 

způsobilosti. 
Čl. 50 1.   Za účelem zajištění jednotného provádění a plnění hlavních 

požadavků uvedených v článku 48 Komise přijme pro řídící letového 

provozu na základě zásad stanovených v článku 4 a za účelem dosažení 

cílů uvedených v článku 1 prováděcí akty, kterými stanoví podrobná 

ustanovení ohledně: 
a) jednotlivých kategorií, kvalifikací a doložek pro průkazy způsobilosti 

řídícího letového provozu podle článku 49; 
b) práv a povinností držitelů průkazů způsobilosti řídícího letového 
provozu, kvalifikací a doložek pro průkazy a osvědčení zdravotní 

způsobilosti podle článku 49; 
c) pravidel a postupů pro vydání, zachování, změnu, omezení, 

pozastavení nebo zrušení platnosti průkazů způsobilosti, kvalifikací a 

doložek pro průkazy způsobilosti řídícího letového provozu a osvědčení 

zdravotní způsobilosti podle článku 49, včetně pravidel a postupů pro 

převod vnitrostátních průkazů způsobilosti řídícího letového provozu a 

vnitrostátních osvědčení zdravotní způsobilosti na průkazy způsobilosti 
řídícího letového provozu a osvědčení zdravotní způsobilosti podle 

článku 49; 
d) pravidel a postupů pro řídící letového provozu, pokud jde o omezení 

doby služby a požadavky na dobu odpočinku; tyto pravidla a postupy 

mají zajistit vysokou úroveň bezpečnosti díky ochraně proti účinkům 

únavy a zároveň má být umožněna dostatečná pružnost pro plánování. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 127 

odst. 3. 
2.   Při přijímání těchto prováděcích aktů Komise zajistí splnění hlavních 

požadavků uvedených v článku 48 tohoto nařízení a náležitě zohlední 

  Ustanovení upravuje činnost Komise. Není relevantní z hlediska 
adaptace. 

NA  
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mezinárodní standardy a doporučené postupy, zejména ty, jež jsou 

uvedeny v příloze 1 Chicagské úmluvy. 
Čl. 51 1.   Organizace pro výcvik řídících letového provozu a letecká zdravotní 

střediska musí mít schválení. 
2.   Schválení uvedené v odstavci 1 tohoto článku se vydává na základě 

žádosti, pokud žadatel prokázal, že dodržuje prováděcí akty přijaté podle 

článku 53 k zajištění souladu s hlavními požadavky uvedenými 

v článku 48. 
3.   Ve schválení uvedeném v odstavci 1 tohoto článku se uvedou práva 

udělená dané organizaci. Schválení lze v souladu s prováděcími akty 

podle čl. 53 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) pozměnit s cílem 

rozšířit nebo odebrat udělená práva. 
4.   Platnost schválení uvedeného v odstavci 1 tohoto článku může být 

v souladu s prováděcími akty podle čl. 53 odst. 1 prvního pododstavce 

písm. a) omezena, pozastavena nebo zrušena, pokud držitel již 

nedodržuje pravidla a postupy pro vydání a zachování platnosti 

takového schválení. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 52 1.   Osoby odpovědné za poskytování praktického výcviku, za 

posuzování praktických dovedností řídících letového provozu a letečtí 

lékaři musí být držiteli osvědčení. 
2.   Osvědčení uvedené v odstavci 1 tohoto článku se vydává na základě 

žádosti, pokud žadatel prokázal, že dodržuje prováděcí akty přijaté podle 

článku 53 k zajištění souladu s hlavními požadavky uvedenými 
v článku 48. 
3.   V osvědčení uvedeném v odstavci 1 tohoto článku se uvedou 

udělená práva. Osvědčení lze v souladu s prováděcími akty podle čl. 53 
odst. 1 písm. a) pozměnit s cílem rozšířit nebo odebrat udělená práva. 
4.   Platnost osvědčení uvedeného v odstavci 1 tohoto článku může být 

v souladu s prováděcími akty podle čl. 53 odst. 1 prvního pododstavce 

písm. a) omezena, pozastavena nebo zrušena, pokud držitel již 

nedodržuje pravidla a postupy pro vydání a zachování platnosti 

takového osvědčení. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 53 1.   Za účelem zajištění jednotného provádění a plnění hlavních 

požadavků uvedených v článku 48 Komise přijme pro osoby a 

organizace podílející se na výcviku, zkouškách, přezkušování a 

lékařských prohlídkách řídících letového provozu na základě zásad 

stanovených v článku 4 a za účelem dosažení cílů stanovených v článku 

1 prováděcí akty, kterými stanoví podrobná ustanovení ohledně: 
a) pravidel a postupů pro vydání, zachování, změnu, omezení, 

pozastavení nebo zrušení platnosti schválení a osvědčení uvedených v 

článcích 51 a 52; 

  Ustanovení upravuje činnost Komise. Není relevantní z hlediska 
adaptace. 

NA  
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b) práv a povinností držitelů schválení a osvědčení uvedených v článcích 

51 a 52. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 127 

odst. 3 
2.   Při přijímání těchto prováděcích aktů zajistí Komise plnění hlavních 

požadavků uvedených v článku 48 tohoto nařízení a náležitě zohlední 

mezinárodní standardy a doporučené postupy, zejména ty, jež jsou 

uvedeny v příloze 1 Chicagské úmluvy. 
Čl. 54 Aby bylo v potřebné míře dosaženo cílů uvedených v článku 1, je 

v případě řídících letového provozu, osob a organizací podílejících se na 

výcviku, zkouškách, přezkušování nebo lékařských prohlídkách řídících 

letového provozu, stejně jako v případě zařízení pro výcvik pomocí 

letové simulace, Komisi svěřena pravomoc přijímat v souladu 
s článkem 128 akty v přenesené pravomoci, jimiž se mění příloha VIII, 

je-li to nutné z technických, provozních nebo vědeckých důvodů nebo 

na základě bezpečnostních poznatků týkajících se organizací 

poskytujících výcvik a řídících letového provozu. 

  Ustanovení upravuje činnost Komise. Není relevantní z hlediska 
adaptace. 

NA  

Čl. 55 Projektování, výroba, údržba a provoz letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 
písm. a) a b), pokud jde o bezpilotní letadla, a jejich motorů, vrtulí, 

letadlových částí, nezastavěného vybavení a vybavení pro řízení 

bezpilotních letadel na dálku, jakož i personál, včetně dálkově řídících 

pilotů, a organizace podílející se na těchto činnostech musí splňovat 

hlavní požadavky uvedené v příloze IX, a pokud tak stanoví akty 

v přenesené pravomoci podle článku 58 a prováděcí akty podle 

článku 57, hlavní požadavky uvedené v přílohách II, IV a V. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 56 odst. 1  Při zohlednění cílů a zásad stanovených v článcích 1 a 4, a zejména 

povahy a rizika dotčené činnosti, provozních vlastností dotčených 

bezpilotních letadel a charakteru oblasti provozu, může být požadováno 

osvědčení pro projektování, výrobu, údržbu a provoz bezpilotních 

letadel a jejich motorů, vrtulí, letadlových částí, nezastavěného vybavení 

a vybavení pro řízení bezpilotních letadel na dálku, jakož i pro personál, 

včetně dálkově řídících pilotů, a organizace podílející se na těchto 

činnostech, a to v souladu s akty v přenesené pravomoci podle článku 58 
a prováděcími akty podle článku 57. 
 

49/1997 
225/2006 

§ 52 Letadlo způsobilé létat bez pilota může létat nad územím České 

republiky jen na základě povolení vydaného Úřadem a za podmínek v 

tomto povolení stanovených. Úřad povolení vydá, nebudou-li ohroženy 

bezpečnost létání ve vzdušném prostoru, stavby a osoby na zemi a 

životní prostředí. 

PAD  

Čl. 56 odst. 2 až 

7 
2.   Osvědčení uvedené v odstavci 1 tohoto článku se vydává na základě 

žádosti, pokud žadatel prokázal, že dodržuje akty v přenesené 

pravomoci podle článku 58 a prováděcí akty podle článku 57. 
3.   V osvědčení uvedeném v odstavci 1 tohoto článku se uvedou 

bezpečnostní omezení, provozní podmínky a práva. Osvědčení lze 

pozměnit s cílem rozšířit nebo odebrat omezení, podmínky a práva, 

  Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32018R1139.doc      str. 43 z 112   

Celex: 32018R1139 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 212/2018 Gestor MD Zpracoval (jméno+datum): K. Semelová, 29.03.2019 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti 

civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, 

(ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30EU a 

2014/53/EU a kterým se zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení 

Rady (EHS) č. 3922/91 

Schválil    (jméno+datum): I. Frasch, 22.01.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

v souladu s akty v přenesené pravomoci podle článku 58 a prováděcími 

akty podle článku 57. 
4.   Platnost osvědčení uvedeného v odstavci 1 tohoto článku může být 
v souladu s akty v přenesené pravomoci podle článku 58 a prováděcími 

akty podle článku 57 omezena, pozastavena nebo zrušena, pokud držitel 

již nedodržuje podmínky, pravidla a postupy pro vydání nebo zachování 

platnosti takového osvědčení. 
5.   Při zohlednění cílů a zásad stanovených v článcích 1 a 4, a zejména 

povahy a rizika dotčené činnosti, provozních vlastností dotčených 

bezpilotních letadel a charakteru oblasti provozu, mohou akty 
v přenesené pravomoci podle článku 58 a prováděcí akty podle 

článku 57 požadovat pro projektování, výrobu, údržbu a provoz 
bezpilotních letadel a jejich motorů, vrtulí, letadlových částí, 

nezastavěného vybavení a vybavení pro řízení bezpilotních letadel na 

dálku, jakož i pro personál, včetně dálkově řídících pilotů, a organizace 
podílející se na těchto činnostech, prohlášení potvrzující soulad s těmito 

akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty. 
6.   Pokud je možné cílů a zásad stanovených v článcích 1 a 4 dosáhnout 

bez použití kapitol IV a V tohoto nařízení mohou akty v přenesené 

pravomoci přijaté podle čl. 58 odst. 1 písm. c) stanovit, že uvedené 

kapitoly se nepoužijí na hlavní požadavky uvedené v článku 55 ani na 
odpovídající podrobná pravidla stanovená v souladu s článkem 58. 
V takových případech uvedené hlavní požadavky a uvedená podrobná 

pravidla představují „harmonizační právní předpisy Společenství“ ve 

smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (36) 
a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES (37). 
7.   Členské státy zajistí, aby informace o registraci bezpilotních letadel 

a provozovatelů bezpilotních letadel, na něž se vztahuje požadavek na 

registraci v souladu s prováděcími akty podle článku 57 a bodu 4 přílohy 

IX, byly uchovávány v digitálních harmonizovaných a interoperabilních 

vnitrostátních registračních systémech. Členské státy mají k těmto 

informacím přístup prostřednictvím databáze uvedené v článku 74 a tyto 
informace si v jejím rámci vyměňují. 

Čl. 56 odst. 8 8.   Tímto oddílem není dotčena možnost členských států stanovit 

vnitrostátní pravidla, kterými by pro provoz bezpilotních letadel 

stanovily určité podmínky, z důvodů nespadajících do oblasti působnosti 

tohoto nařízení, včetně veřejné bezpečnosti či ochrany soukromí 

a osobních údajů v souladu s právem Unie. 

  Fakultativní ustanovení. NA  

Čl. 57 Za účelem zajištění jednotného provádění a plnění hlavních požadavků 

uvedených v článku 55 Komise přijme pro provoz letadel uvedených v 

čl. 2 odst. 1 písm. a) a b), pokud jde o bezpilotní letadla, jakož i pro 

  Ustanovení upravuje činnost Komise. Není relevantní z hlediska 
adaptace. 

NA  
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personál, včetně dálkově řídících pilotů, a organizace podílející se na 

těchto činnostech na základě zásad stanovených v článku 4 a za účelem 

dosažení cílů uvedených v článku 1 prováděcí akty, kterými stanoví 

podrobná ustanovení ohledně: 
a) zvláštních pravidel a postupů pro provoz bezpilotních letadel, jakož i 

pro personál, včetně dálkově řídících pilotů, a organizace podílející se na 

tomto provozu; 
b) pravidel a postupů pro vydání, zachování, změnu, omezení, 

pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení nebo pro činění prohlášení 

pro provoz bezpilotních letadel, jakož i pro personál, včetně dálkově 

řídících pilotů, a organizace podílející se na těchto činnostech a pravidel 

a postupů pro situace, v nichž jsou taková osvědčení nebo prohlášení 

vyžadována; pravidla a postupy pro vydávání těchto osvědčení a pro 

činění těchto prohlášení mohou vycházet z podrobných požadavků 

uvedených v oddílech I, II a III nebo z nich sestávat; 
c) práv a povinností držitelů osvědčení a fyzických a právnických osob 

předkládajících prohlášení; 
d) pravidel a postupů pro registraci a značení bezpilotních letadel a pro 

registraci provozovatelů bezpilotních letadel uvedených v oddíle 4 

přílohy IX; 
e) pravidel a postupů pro zřízení digitálních interoperabilních a 

harmonizovaných vnitrostátních registračních systémů uvedených v čl. 

56 odst. 7; 
f) pravidel a postupů pro převod vnitrostátních osvědčení na osvědčení 

vyžadovaná podle čl. 56 odst. 1. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 127 

odst. 3. 
Čl. 58 1.   Pro projektování, výrobu a údržbu letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 

písm. a) a b), pokud jde o bezpilotní letadla, a jejich motorů, vrtulí, 

letadlových částí nezastavěného vybavení pro řízení letadel na dálku, 

jakož i pro personál, včetně dálkově řídících pilotů, a organizace 

podílející se na těchto činnostech je Komisi svěřena pravomoc přijímat v 

souladu s článkem 128 akty v přenesené pravomoci, kterými stanoví 

podrobná pravidla ohledně: 
a) zvláštních podmínek pro projektování, výrobu a údržbu bezpilotních 

letadel a jejich motorů, vrtulí, letadlových částí, nezastavěného vybavení 

a vybavení pro řízení letadel na dálku, jakož i pro personál, včetně 

dálkově řídících pilotů, a organizace podílející se na těchto činnostech, 

nezbytných k zajištění splnění hlavních požadavků uvedených v článku 

55, což může zahrnovat podmínky, za nichž musí být bezpilotní letadla 

vybavena nezbytnými prvky a funkcemi souvisejícími zejména s 

  Ustanovení upravuje činnost Komise. Není relevantní z hlediska 
adaptace. 

NA  
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omezeními maximální provozní vzdálenosti a výšky, sdělováním 

polohy, omezením vstupu do zeměpisných zón, zabráněním srážkám, 

stabilizací letu a automatizovaným přistáváním; 
b) podmínek a postupů pro vydání, zachování, změnu, omezení, 

pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení nebo pro předložení 

prohlášení pro projektování, výrobu a údržbu bezpilotních letadel, jejich 

motorů, vrtulí, letadlových částí, nezastavěného vybavení a vybavení 

pro řízení bezpilotních letadel na dálku, jakož i pro personál, včetně 

dálkově řídících pilotů, a organizace podílející se na těchto činnostech, 

uvedených v čl. 56 odst. 1 a 5 a podmínek a postupů pro situace, v nichž 

jsou tato osvědčení nebo prohlášení vyžadována; podmínky a postupy 

pro vydávání těchto osvědčení a pro činění těchto prohlášení mohou 

vycházet z podrobných požadavků uvedených v oddílech I, II a III této 
kapitoly nebo z nich sestávat; 
c) podmínek, za kterých se na požadavky týkající se projektování, 

výroby a údržby bezpilotních letadel a jejich motorů, vrtulí, letadlových 

částí, nezastavěného vybavení pro řízení bezpilotních letadel na dálku 

pro účely čl. 56 odst. 6 nevztahují kapitoly IV a V; 
d) práv a povinností držitelů osvědčení a fyzických a právnických osob 
předkládajících prohlášení; 
e) podmínek pro převod vnitrostátních osvědčení na osvědčení 

vyžadovaná podle čl. 56 odst. 1. 
2.   Aby bylo v potřebné míře dosaženo cílů uvedených v článku 1, je v 

souvislosti s projektováním, výrobou, údržbou a provozem letadel 

uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b), pokud jde o bezpilotní letadla, a 

jejich motorů, vrtulí, letadlových částí, nezastavěného vybavení a 

vybavení pro řízení bezpilotních letadel na dálku, jakož i s personálem, 

včetně dálkově řídících pilotů, a organizacemi podílejícími se na těchto 

činnostech Komisi svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 128 

akty v přenesené pravomoci, kterými se mění příloha IX a podle 

okolností příloha III, je-li to nutné z technických, provozních nebo 

vědeckých důvodů nebo na základě bezpečnostních poznatků týkajících 

se leteckého provozu. 
Čl. 59 Aniž je dotčen bod 1 přílohy VIII a pravidla přijatá na základě čl. 44 

odst. 1 písm. a), letadla uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. c), jakož i jejich 

posádky a jejich provoz splňují příslušné standardy ICAO. 
Pokud takové standardy neexistují, musí tato letadla, jejich posádky i 

jejich provoz splňovat: 
a) pokud jde o jiná než bezpilotní letadla, hlavní požadavky uvedené v 

přílohách II, IV a V; 
b) pokud jde o bezpilotní letadla, hlavní požadavky stanovené v příloze 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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IX, a pokud tak stanoví akty v přenesené pravomoci podle článku 61, 

hlavní požadavky uvedené v přílohách II, IV a V. 
Druhý pododstavec se však nepoužije, pokud jsou tyto hlavní požadavky 

v rozporu s právy třetích zemí vyplývajícími z mezinárodních úmluv. 
Čl. 60 1.   Provoz letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) pro obchodní 

leteckou dopravu podléhá osvědčování a vydává se pro něj oprávnění. 
Toto oprávnění se vydává na základě žádosti, pokud žadatel prokázal 

svou způsobilost a dostupnost prostředků ke splnění povinností 

souvisejících s provozem uvedených letadel v souladu s požadavky 

uvedenými v článku 59. V oprávnění se uvedou práva udělená 

provozovateli a rozsah provozu. 
2.   Pokud tak stanoví akty v přenesené pravomoci podle článku 61, 
provoz letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) jiný než pro obchodní 

leteckou dopravu podléhá osvědčování a vydává se pro něj oprávnění. 
Toto oprávnění se vydává na základě žádosti, pokud žadatel prokázal 

svou způsobilost a dostupnost prostředků ke splnění povinností 

souvisejících s provozem uvedených letadel v souladu s požadavky 

uvedenými v článku 59. 
V oprávnění se uvedou práva udělená provozovateli a rozsah provozu. 
Odchylně od prvního pododstavce tohoto odstavce, pokud tak stanoví 

akty v přenesené pravomoci podle článku 61, mohou provozovatelé 

letadel podle čl. 2 odst. 1 písm. c) provozující jinou než obchodní 

leteckou dopravu předkládat prohlášení o své způsobilosti a dostupnosti 
prostředků ke splnění povinností souvisejících s provozem těchto letadel 

v souladu s požadavky uvedenými v článku 59. 
3.   S výjimkou provozu bezpilotních letadel se oprávnění a prohlášení 

uvedená v odstavcích 1 a 2 nevyžadují pro provoz letadel, která nad 

územím, na něž se vztahují Smlouvy, pouze přelétávají. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 61 1.   V souvislosti s letadly uvedenými v čl. 2 odst. 1 písm. c), jakož i 

jejich posádkami a jejich provozem, je Komisi svěřena pravomoc 

přijímat v souladu s článkem 128 akty v přenesené pravomoci, kterými 

stanoví podrobná pravidla, pokud jde o: 
a) oprávnění letadel, pro něž neexistují žádná standardní osvědčení 

ICAO o letové způsobilosti, nebo oprávnění pilotů, kteří nejsou držiteli 

standardního průkazu způsobilosti ICAO, k provozu ve směru do území, 

na které se vztahují Smlouvy, v rámci tohoto území nebo ve směru z něj; 
b) zvláštní podmínky pro provoz letadel v souladu s článkem 59; 
c) alternativní podmínky pro případy, kdy soulad se standardy a 

požadavky uvedenými v článku 59 není možný nebo je jeho dosažení 

spojeno s neúměrným úsilím provozovatele, přičemž je zajištěno 

dosažení cílů daných norem a požadavků; 

  Ustanovení upravuje činnost Komise. Není relevantní z hlediska 
adaptace. 

NA  
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti 

civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, 

(ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30EU a 

2014/53/EU a kterým se zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení 

Rady (EHS) č. 3922/91 

Schválil    (jméno+datum): I. Frasch, 22.01.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

d) podmínky pro vydání, zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo 

zrušení platnosti oprávnění uvedených v článku 60 a podmínky pro 

situace, za nichž s ohledem na plnění cílů uvedených v článku 1 a při 

uvážení povahy a rizika dotčené konkrétní činnosti jsou tato oprávnění 

vyžadována, nebo jsou případně povolena prohlášení. Tyto podmínky 

zohledňují osvědčení vydaná státem zápisu do rejstříku, státem 

provozovatele a v případě bezpilotních letadel státem, v němž je 

umístěno vybavení pro řízení bezpilotních letadel na dálku, a není jimi 

dotčeno nařízení (ES) č. 2111/2005 a prováděcí akty přijaté na jeho 

základě; 
e) práva a povinnosti držitelů oprávnění podle čl. 60 odst. 1 a 2, a 

případně provozovatelů letadel, kteří učinili prohlášení v souladu s čl. 60 

odst. 2. 
2.   Při přijímání pravidel uvedených v odstavci 1 Komise zejména 

zajistí, aby: 
a) byly podle okolností využívány doporučené postupy a poradenské 

dokumenty ICAO; 
b) žádné požadavky nepřekračovaly požadavky tohoto nařízení na 

letadla uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodě i) a na posádky a 

provozovatele takových letadel; 
c) byl proces získávání oprávnění podle čl. 60 odst. 1 a 2 jednoduchý, 

přiměřený, účinný a nákladově úsporný, a aby umožňoval prokazování 

shody způsobem úměrným složitosti provozu a rizikům spojeným s 

tímto provozem. Komise zejména zajistí, aby byl brán ohled na: 
i) výsledky všeobecného programu ICAO pro audit dozoru nad 

bezpečností provozu; 
ii) informace získané v rámci programů prohlídek na odbavovací ploše 

zavedených v souladu s akty v přenesené pravomoci podle čl. 62 odst. 

13 a prováděcími akty podle čl. 62 odst. 14; 
iii) jiné ověřené informace o bezpečnostních aspektech ve vztahu k 
dotčenému provozovateli; 
iv) osvědčení vydaná v souladu s právními předpisy třetích zemí; 
d) byly zohledněny aspekty týkající se ATM/ANS. 

Čl. 62 odst. 1 až 

4 
1.   Komise, agentura a členské státy spolupracují v rámci jednotného 

evropského systému bezpečnosti letectví s cílem zajistit soulad s tímto 

nařízením a s akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými 

na jeho základě. 
2.   K zajištění souladu s tímto nařízením a s akty v přenesené 

pravomoci a prováděcími akty přijatými na jeho základě agentura a 

příslušné vnitrostátní orgány členských států: 
a) přijímají a posuzují předložené žádosti a případně vydávají nebo 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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Celex: 32018R1139 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 212/2018 Gestor MD Zpracoval (jméno+datum): K. Semelová, 29.03.2019 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti 

civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, 

(ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30EU a 

2014/53/EU a kterým se zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení 

Rady (EHS) č. 3922/91 

Schválil    (jméno+datum): I. Frasch, 22.01.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

obnovují osvědčení a přijímají prohlášení předložená v souladu s 

kapitolou III; 
b) vykonávají dozor nad držiteli osvědčení, fyzickými a právnickými 

osobami, které učinily prohlášení, a nad výrobky, letadlovými částmi, 

vybavením, systémy ATM/ANS a složkami ATM/ANS, zařízeními pro 

výcvik pomocí letové simulace a letišti, na které se vztahuje toto 

nařízení; 
c) provádějí nezbytná šetření, kontroly, včetně prohlídek na odbavovací 

ploše, audity a další monitorovací činnost za účelem zjištění možných 

porušení požadavků stanovených v tomto nařízení a v aktech v 

přenesené pravomoci a v prováděcích aktech přijatých na jeho základě 

právnickými nebo fyzickými osobami, na které se vztahuje toto nařízení; 
d) přijímají veškerá nezbytná donucovací opatření, včetně změny, 

omezení, pozastavení nebo zrušení jimi vydaných osvědčení, zákazu letu 

letadel a ukládání sankcí, s cílem ukončit zjištěná porušení; 
e) v zájmu bezpečnosti zakazují, omezují nebo stanoví podmínky pro 

činnosti uvedené v kapitole III; 
f) zajišťují odpovídající úroveň kvalifikace svého personálu podílejícího 

se na osvědčování, dozoru a vynucování, včetně poskytováním 

odpovídajícího výcviku. 
3.   Členské státy zajistí, aby jejich příslušné vnitrostátní orgány byly při 

přijímání technických rozhodnutí o osvědčování, dozoru a vynucování 

nezávislé a své úkoly plnily nestranně a transparentně a byly 

odpovídajícím způsobem organizovány, personálně zajištěny a řízeny. 

Členské státy také zajistí, aby jejich příslušné vnitrostátní orgány měly k 

účinnému a včasnému plnění úkolů, které jim toto nařízení ukládá, 

potřebné zdroje a schopnosti. 
4.   Pravomoci v souvislosti s úkoly týkajícími se osvědčování, dozoru a 

vynucování uvedené v odstavci 2 se stanoví v souladu s tímto 

odstavcem. 
Agentura má v souvislosti s těmito úkoly pravomoci, pokud jí byly 

svěřeny na základě článků 77 až 82 a pokud jí byly svěřeny podle článků 

64 a 65. 
Pokud však členský stát udělí v souladu s čl. 41 odst. 6 výjimku, čl. 80 

odst. 1 písm. a) se již nepoužije a dotčený členský stát bude odpovědný 

za dozor a vynucování, pokud jde o dotčeného poskytovatele služeb 

ATM/ANS, jak je stanoveno v dané výjimce. 
Příslušný vnitrostátní orgán členského státu, v němž se nachází letiště, 

má pravomoci v souvislosti s úkoly týkajícími se osvědčení pro letiště 

podle čl. 34 odst. 1 a osvědčení pro provozovatele letiště podle čl. 37 

odst. 1. 
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Celex: 32018R1139 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 212/2018 Gestor MD Zpracoval (jméno+datum): K. Semelová, 29.03.2019 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti 

civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, 

(ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30EU a 

2014/53/EU a kterým se zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení 

Rady (EHS) č. 3922/91 

Schválil    (jméno+datum): I. Frasch, 22.01.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Příslušný vnitrostátní orgán má rovněž pravomoci v souvislosti s úkoly v 

oblasti dozoru a vynucování, pokud jde o organizace odpovědné za 

poskytování služeb pozemního odbavení nebo služeb řízení provozu na 

odbavovací ploše na tomto letišti. 
Ve všech dalších případech má v souvislosti s těmito úkoly pravomoci 

příslušný vnitrostátní orgán členského státu, v němž má hlavní místo 

podnikání fyzická nebo právnická osoba, která podává žádost o 

osvědčení nebo předkládá prohlášení, nebo v případě, že tato osoba 

žádné hlavní místo podnikání nemá, příslušný vnitrostátní orgán 

členského státu, v němž má tato osoba sídlo či bydliště nebo v němž je 

usazena, pokud účinné plnění úkolů souvisejících s certifikací, dozorem 

a vynucováním nevyžaduje jejich přidělení příslušnému vnitrostátnímu 

orgánu jiného členského státu v souladu s podrobnými pravidly 

přijatými podle odst. 14 písm. d). 
Pokud tak však stanoví prováděcí akty podle odstavce 15: 
a) odpovídají za vydávání osvědčení zdravotní způsobilosti pilota podle 

čl. 21 odst. 1 a osvědčení zdravotní způsobilosti řídícího letového 

provozu podle čl. 49 odst. 1 letečtí lékaři, letecká zdravotní střediska a 

praktičtí lékaři; 
b) odpovídají za vydávání osvědčení palubních průvodčích podle článku 

22 organizace provádějící výcvik palubních průvodčích, kterým bylo 

uděleno schválení podle článku 24, a provozovatelé letadel, kterým bylo 

vydáno osvědčení podle článku 30. 
Čl. 62 odst. 5 5.   Členské státy mohou rozhodnout, že odchylně od odstavce 4 jejich 

příslušné vnitrostátní orgány sdílejí pravomoci nad úkoly souvisejícími s 

osvědčováním, dozorem a vynucováním ve vztahu k provozovateli 

letadla zapojenému do obchodní letecké dopravy, jsou-li splněny obě 

tyto podmínky: 
a) takové sdílené pravomoci byly stanoveny v dohodě uzavřené mezi 

těmito členskými státy před 1. lednem 1992; 
b) tyto členské státy zajistily, že jejich příslušné vnitrostátní orgány tyto 

úkoly účinně provádí v souladu s tímto nařízením a s akty v přenesené 

pravomoci a prováděcími akty přijatými na jeho základě. 
Dotčené členské státy do dne 12. března 2019 oznámí Komisi a agentuře 

své rozhodnutí o sdílených pravomocích a poskytnou jim veškeré 

příslušné informace, zejména dohodu uvedenou v písmeni a) a opatření 

přijatá k zajištění toho, aby tyto úkoly byly účinně prováděny v souladu 

s písmenem b). 
Pokud se Komise po konzultaci s agenturou domnívá, že podmínky 

uvedené v prvním pododstavci nebyly splněny, přijme Komise 

prováděcí akt obsahující její rozhodnutí v této věci. Poté, co je uvedený 

  Fakultativní ustanovení. NA  
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(ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30EU a 
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Rady (EHS) č. 3922/91 

Schválil    (jméno+datum): I. Frasch, 22.01.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

prováděcí akt oznámen dotčeným členským státům tyto členské stát 

neprodleně pozmění nebo zruší své rozhodnutí o sdílených pravomocích 

a informují o tom Komisi a agenturu. 
Agentura všechna rozhodnutí Komise a členských států, která jí byla 

oznámena podle tohoto odstavce, vloží do databáze uvedené v článku 

74. 
Čl. 62 odst. 6 až 

12 
6.   Dozor, který provádí agentura a příslušné vnitrostátní orgány, je 

nepřetržitý a vychází z priorit stanovených s ohledem na rizika pro 
civilní letectví. 
7.   Při provádění prohlídek na odbavovací ploše podle odst. 2 písm. c) 

agentura spolupracuje s příslušným vnitrostátním orgánem členského 

státu, na jehož území se prohlídka na odbavovací ploše provádí. 
8.   Agentura spravuje a používá nástroje a postupy nezbytné pro 

shromažďování, výměnu a analýzu informací týkajících se bezpečnosti 

získaných v rámci prohlídek na odbavovací ploše podle odst. 2 písm. c). 
9.   Pro usnadnění účinného plnění jejich úkolů souvisejících s 

osvědčováním, dozorem a vynucováním si Komise, agentura a příslušné 

vnitrostátní orgány vyměňují relevantní informace, včetně informací o 

možných nebo zjištěných porušeních. 
10.   Agentura podporuje obecné porozumění požadavkům obsaženým v 

tomto nařízení a prováděcích aktech a aktech v přenesené pravomoci 

přijatých na jeho základě a jejich společné uplatňování mimo jiné i 

prostřednictvím tvorby poradenského materiálu uvedeného v čl. 76 odst. 

3 po konzultaci s příslušnými vnitrostátními orgány. 
11.   Každá právnická nebo fyzická osoba, na kterou se vztahuje toto 

nařízení, může agenturu upozornit na jakékoli údajné rozdíly v 

uplatňování pravidel mezi členskými státy. V případě, že tyto rozdíly 

vážně ztěžují činnost těchto subjektů nebo jinak způsobují vážné 

problémy, agentura a příslušné orgány dotčených členských států 

spolupracují v zájmu řešení a v případě potřeby bezodkladného 

odstranění těchto rozdílů. Pokud nelze rozdíly odstranit, agentura 
postoupí záležitost Komisi. 
12.   Agentura a příslušné vnitrostátní orgány přijmou potřebná a účinná 

opatření za účelem zvýšení a podpory povědomí o bezpečnosti civilního 

letectví a šíření bezpečnostních informací důležitých z hlediska 

předcházení nehodám a incidentům. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 62 odst. 13 až 

15 
13.   Ve vztahu k úkolům agentury souvisejícím s osvědčováním, 

dozorem a vynucováním podle tohoto nařízení je Komise zmocněna 

přijímat v souladu s článkem 128 akty v přenesené pravomoci, kterými 

stanoví podrobná pravidla, pokud jde o: 
a) podmínky pro provádění osvědčování a šetření, kontrol, auditů a další 

  Ustanovení upravuje činnost Komise. Není relevantní z hlediska 
adaptace. 

NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

monitorovací činnosti potřebné k zajištění účinného dozoru ze strany 

agentury nad fyzickými a právnickými osobami, výrobky, letadlovými 

částmi, vybavením, systémy ATM/ANS a složkami ATM/ANS, 

zařízeními pro výcvik pomocí letové simulace a letišti, na které se 

vztahuje toto nařízení; 
b) podmínky pro provádění prohlídek na odbavovací ploše ze strany 

agentury a vydávání zákazů letu letadla v případě, že letadlo, jeho 

provozovatel nebo posádka letadla nesplňují požadavky tohoto nařízení 

nebo aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho 
základě; 
c) podmínky, za nichž mohou být činnosti upravené v kapitole III 

zakázány, omezeny nebo podřízeny určitým podmínkám v zájmu 

bezpečnosti; 
d) podmínky pro vydávání a šíření povinných informací a doporučení 

agenturou v souladu s čl. 76 odst. 6 za účelem zajištění bezpečnosti 

činností, na něž se vztahuje kapitola III; 
e) podmínky pro vydávání a šíření závazných informací agenturou v 

souladu s článkem 77, aby bylo zajištěno zachování letové způsobilosti 

výrobků, letadlových částí a nezastavěného vybavení a vybavení pro 

řízení letadel na dálku a jejich slučitelnost se životním prostředím, a 

podmínky pro schvalování alternativních způsobů prokazování souladu 

odlišných od těchto povinných informací; 
f) podmínky a postupy pro akreditaci kvalifikovaného subjektu pro 
účely článku 69 ze strany agentury. 
14.   Za účelem zajištění jednotného provádění a plnění odstavců 2 až 9 

tohoto článku, pokud jde o úkoly příslušných vnitrostátních orgánů 

související s osvědčováním, dozorem a vynucováním podle tohoto 

nařízení, Komise přijme na základě zásad stanovených v článku 4 a za 

účelem dosažení cílů uvedených v článku 1 prováděcí akty, kterými 

stanoví podrobná ustanovení ohledně: 
a) pravidel a postupů pro provádění osvědčování a šetření, kontrol, 

auditů a další monitorovací činnosti potřebné k zajištění účinného 

dozoru ze strany příslušného vnitrostátního orgánu nad fyzickými 

právnickými osobami, výrobky, letadlovými částmi, vybavením, 

systémy ATM/ANS a složkami ATM/ANS, zařízeními pro výcvik 

pomocí letové simulace a letišti, na které se vztahuje toto nařízení; 
b) pravidel a postupů pro provádění prohlídek na odbavovací ploše ze 

strany příslušného vnitrostátního orgánu a vydávání zákazů letu letadla v 

případě, že letadlo, jeho provozovatel nebo posádka letadla nesplňují 
požadavky tohoto nařízení nebo aktů v přenesené pravomoci a 

prováděcích aktů přijatých na jeho základě; 
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c) pravidel a postupů, podle nichž mohou být činnosti upravené v 

kapitole III zakázány, omezeny nebo určitým způsobem podmíněny v 

zájmu bezpečnosti; 
d) ve vztahu k odstavci 4, pravidel a postupů pro rozdělení pravomocí 

mezi příslušnými vnitrostátními orgány v zájmu zajištění účinného 

plnění úkolů v souvislosti s osvědčováním, dozorem a vynucováním; 
e) pravidel a postupů pro akreditaci způsobilého subjektu pro účely 

článku 69 u příslušného vnitrostátního orgánu. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 127 

odst. 3. 
15.   Za účelem zajištění jednotného provádění a plnění odstavců 2 až 9 

tohoto článku, pokud jde o úkoly agentury a příslušných vnitrostátních 

orgánů související s osvědčováním, dozorem a vynucováním podle 

tohoto nařízení, Komise přijme na základě zásad stanovených v článku 4 

a za účelem dosažení cílů uvedených v článku 1 prováděcí akty, kterými 

stanoví podrobná ustanovení ohledně: 
a) pravidel a postupů pro shromažďování, výměnu a šíření relevantních 

informací mezi Komisí, agenturou a příslušnými vnitrostátními orgány 

za účelem účinného plnění jejich úkolů v oblasti osvědčování, dozoru a 

vynucování, včetně informací o možných nebo zjištěných porušeních; 
b) pravidel a postupů pro kvalifikaci personálu agentury a příslušných 

vnitrostátních orgánů podílejících se na úkolech v oblasti osvědčování, 

dozoru a vynucování a organizací podílejících se na jejich výcviku; 
c) pravidel a postupů pro systémy správy a řízení agentury a příslušných 

vnitrostátních orgánů v souvislosti s plněním úkolů v oblasti 

osvědčování, dozoru a vynucování; 
d) ve vztahu k odstavci 4 tohoto článku, pravidel a postupů pro 

stanovení odpovědnosti leteckých lékařů a leteckých zdravotních 

středisek pro účely vydávání osvědčení zdravotní způsobilosti pilota a 

osvědčení zdravotní způsobilosti řídícího letového provozu, stejně jako 

podmínek, za nichž je tato odpovědnost svěřena praktickým lékařům, a 

to s ohledem na zajištění účinného plnění úkolů souvisejících s 

vydáváním osvědčení zdravotní způsobilosti pilota a osvědčení 

zdravotní způsobilosti řídícího letového provozu; 
e) ve vztahu k odstavci 4 tohoto článku, pravidel a postupů pro 

stanovení odpovědnosti organizací provádějících výcvik palubních 

průvodčích a provozovatelů letadel pro účely vydávání osvědčení 

palubních průvodčích s cílem zajistit účinné plnění úkolů souvisejících s 

osvědčováním palubních průvodčích. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 127 

odst. 3. 
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Čl. 63  1.   Agentura ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány vytvoří 

mechanismus pro dobrovolné sdružování a sdílení inspektorů a dalšího 

personálu s odbornými znalostmi potřebnými pro plnění úkolů v oblasti 

osvědčování a dozoru podle tohoto nařízení. 
Za tímto účelem agentura ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními 

orgány stanoví požadované profily kvalifikace a zkušeností, na jejichž 

základě tyto orgány a agentura jmenují podle dostupnosti kandidáty na 

účast v mechanismu sdružování a sdílení pro funkci evropských 

leteckých inspektorů. 
2.   O pomoc sboru evropských leteckých inspektorů při výkonu dozoru 

a osvědčování může požádat agentura a každý příslušný vnitrostátní 

orgán. Agentura koordinuje odpovědi na tyto žádosti a pro daný účel po 

konzultaci s příslušnými vnitrostátními orgány vypracuje odpovídající 

postupy. 
3.   Evropští letečtí inspektoři vykonávají činnosti v oblasti osvědčování 

a dozoru pod kontrolou, na základě pokynů a na odpovědnost agentury 

nebo příslušného orgánu členského státu, který si jejich pomoc vyžádal. 
4.   Náklady na pomoc poskytnutou evropskými leteckými inspektory 

hradí orgán, který si pomoc vyžádal. 
Tento orgán může rozhodnout o financování této pomoci 

prostřednictvím poplatků fakturovaných a vybraných na základě 

pravidel stanovených podle odst. 6 písm. c) od právnické nebo fyzické 

osoby, jíž se činnosti v oblasti osvědčování a dozoru prováděné těmito 

evropskými leteckými inspektory týkají. 
V takovém případě převede dotčený orgán vybranou částku orgánu, 

který pomoc poskytl. 
5.   Veškerá prohlášení, záznamy a zprávy evropských leteckých 

inspektorů vykonávajících své činnosti v souladu s tímto článkem jsou 

ve všech aspektech považovány za rovnocenné prohlášením, záznamům 

a zprávám vnitrostátních inspektorů a mohou být použity jako důkazy ve 
správním nebo soudním řízení. 
6.   V souvislosti s mechanismem pro sdružování a sdílení uvedeným v 

odstavci 1 tohoto článku může Komise přijmout prováděcí akty, kterými 

stanoví podrobná pravidla, pokud jde o: 
a) pravidla a postupy, v souladu s nimiž agentura a příslušné vnitrostátní 

orgány prostřednictvím tohoto mechanismu o pomoc požádají, získají ji 

nebo ji poskytují; 
b) pravidla a postupy pro oprávnění a podrobná pravidla, jimiž se řídí 

evropští letečtí inspektoři při poskytování této pomoci; 
c) pravidla a postupy pro stanovení a vybírání poplatků uvedených v 

odstavci 4 tohoto článku. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 127 

odst. 3. 
Čl. 64 1.   Členský stát může agenturu požádat, aby vykonávala úkoly 

související s osvědčováním, dozorem a vynucováním podle čl. 62 odst. 2 

v souvislosti s kterýmikoli nebo veškerými fyzickými a právnickými 

osobami, letadly, vybavením letiště souvisejícím s bezpečností, systémy 

ATM/ANS a složkami ATM/ANS, zařízeními pro výcvik pomocí letové 

simulace a letišti, za něž je dotčený členský stát odpovědný podle tohoto 

nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na 

jeho základě. 
Jakmile agentura takovou žádost přijme, stane se příslušným orgánem 

odpovídajícím za úkoly, které tato žádost zahrnuje, a žádající členský 

stát již za tyto úkoly neodpovídá. 
Za plnění těchto úkolů odpovídá agentura v souladu s kapitolou IV a V. 
2.   Členský stát může požádat jiný členský stát, aby vykonával úkoly 

související s osvědčováním, dozorem a vynucováním podle čl. 62 odst. 2 

v souvislosti s kterýmikoli nebo veškerými fyzickými a právnickými 

osobami, letadly, vybavením letiště souvisejícím s bezpečností, systémy 

ATM/ANS a složkami ATM/ANS, zařízeními pro výcvik pomocí letové 

simulace a letišti, za něž je dotčený členský stát odpovědný podle tohoto 

nařízení a podle aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů 

přijatých na jeho základě. 
Jakmile členský stát takovou žádost přijme, stává se odpovědným za 

úkoly, které tato žádost zahrnuje, a žádající členský stát již za tyto úkoly 

neodpovídá. 
Na plnění úkolů přenesených v souladu s tímto odstavcem se vztahují 

kapitoly II a IV a články 131 a 132, jakož i příslušná ustanovení 

vnitrostátních právních předpisů členského státu, který žádost přijal. 
3.   Pokud jde o vynucování, odpovídá členský stát, který žádost přijal, 

nebo agentura pouze za záležitosti související s postupy vedoucími k 

přijetí rozhodnutí příslušným vnitrostátním orgánem dotčeného 

členského státu nebo agenturou a za úkoly v oblasti osvědčování a 

dozoru, které na něj nebo na ni byly přeneseny v souladu s tímto 

článkem, jakož i za uplatňování těchto rozhodnutí. U všech ostatních 

záležitostí týkajících se vynucování zůstanou pravomoci v souvislosti s 

úkoly stanovenými v tomto nařízení a v aktech v přenesené pravomoci a 

v prováděcích aktech přijatých na jeho základě nedotčeny. 
4.   Agentura nebo případně členský stát přijme žádost podle odstavců 1 

nebo 2 pouze v případě, že agentura nebo příslušný vnitrostátní orgán 

dotčeného členského státu usoudí, že disponuje nezbytnými zdroji a 

může účinným způsobem vykonávat příslušné úkoly. 

  Fakultativní ustanovení. NA  
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5.   Pokud má některý členský stát v úmyslu uplatnit odstavec 1 nebo 2, 

uzavře s agenturou, případně s jiným členským státem, podrobnou 

dohodu ohledně přenesení pravomocí v souvislosti s dotčenými úkoly. 

Před dokončením jsou tato podrobná ujednání předložena ke konzultaci 

fyzickým a právnickým osobám, kterých se přenesení týká, a v případě 

přenesení podle odstavce 2 agentuře. Tato podrobná dohoda alespoň 

jasně vymezí úkoly, které jsou předmětem přenesení, a zahrnuje právní, 

praktická a správní ujednání nezbytná pro zajištění řádného přenesení, 

účinného a nepřetržitého pokračování plnění dotčených úkolů v souladu 

s tímto nařízením a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty 

přijatými na jeho základě, jakož i hladké pokračování činností 

prováděných dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Podrobná 

dohoda musí obsahovat rovněž ustanovení ohledně předání příslušných 

technických záznamů a dokumentace. 
Agentura, případně dotčený členský stát nebo dotčené členské státy, 

zajistí, aby přenesení pravomocí v souvislosti s danými úkoly probíhalo 

v souladu s touto podrobnou dohodou. 
6.   Agentura prostřednictvím databáze zřízené podle článku 74 

zpřístupní seznam členských států, které uplatnily odstavce 1 a 2 tohoto 

článku. Z tohoto seznamu musí být jasně zřejmé přenesené úkoly a 

příslušný úřad odpovědný za úkoly po jejich přenesení. 
Při provádění kontrol a další monitorovací činnosti podle článku 85 

agentura zohlední přenesení pravomocí v souvislosti s danými úkoly. 
7.   Přenesením pravomocí podle tohoto článku nejsou dotčena práva a 

povinnosti členských států podle Chicagské úmluvy. 
Pokud členský stát v souladu s tímto článkem přenese pravomoci v 

souvislosti s úkoly, které pro něj vyplývají z Chicagské úmluvy, 

vyrozumí organizaci ICAO o skutečnosti, že agentura nebo jiný členský 

stát vykonává jeho jménem funkce a úkoly, jež mu byly podle 

Chicagské úmluvy svěřeny. 
8.   Členský stát, který podle odstavců 1 a 2 přenesl své pravomoci v 

souvislosti s danými úkoly na agenturu nebo jiný členský stát, se může 

kdykoli rozhodnout, že toto přenesení zruší. V takovém případě se 

obdobně použijí odstavce 4, 5 a 6 a odst. 7 druhý pododstavec. 
Čl. 65 1.   Organizace může požádat, aby agentura jednala jako příslušný 

vnitrostátní orgán odpovědný za úkoly související s osvědčováním, 

dozorem a vynucováním pro tuto organizaci, a to odchylně od čl. 62 
odst. 4, jestliže je tato organizace držitelem osvědčení nebo je způsobilá 

podat žádost o osvědčení v souladu s kapitolou III k příslušnému 

vnitrostátnímu orgánu jednoho z členských států, přičemž podstatná část 

zařízení a personálu, na které se toto osvědčení vztahuje, je umístěna 
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v jednom nebo více členských státech nebo organizace takové umístění 

plánuje. 
Tuto žádost mohou rovněž podat dvě organizace nebo více organizací, 

které jsou součástí jediné obchodní skupiny, z nichž každá má své hlavní 

místo podnikání v jiném členském státě a je držitelem osvědčení nebo je 

způsobilá podat žádost o osvědčení v souladu s kapitolou III pro stejný 

typ činnosti v oblasti letectví. 
2.   Žádost podle odstavce 1 podají příslušné organizace agentuře 

a příslušným vnitrostátním orgánům členských států, v nichž mají své 

hlavní místo podnikání. 
Po obdržení takové žádosti se agentura a příslušné vnitrostátní orgány 

bez zbytečného odkladu vzájemně konzultují a v případě potřeby 

požádají organizace, které žádost podaly, o dodatečné informace. 

V rámci těchto konzultací agentura a příslušné vnitrostátní orgány 

v případě dohody o přenesení zváží využití inspektorů a dalšího 

personálu, kteří jsou k dispozici příslušným vnitrostátním orgánům. 
Pokud agentura nebo dotčený příslušný vnitrostátní orgán v návaznosti 

na tyto konzultace usoudí, že by žádost mohla mít nežádoucí dopad na 

jejich schopnost účinně provádět úkoly spočívající v osvědčování, 

dozoru a vynucování podle tohoto nařízení a aktů v přenesené 

pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě, nebo by jinak 

mohla nepříznivě ovlivnit účinné fungování tohoto orgánu, informuje 

nejpozději do 180 dní ode dne obdržení této žádosti příslušné organizace 

o tom, proč se domnívá, že by žádost mohla mít negativní dopad, 

a poskytne odůvodnění. Takovou písemnou informaci je rovněž povinen 

oznámit druhé straně. V takovém případě je žádost považována za 

zamítnutou. 
3.   V případě, že žádost nebyla podle odstavce 2 zamítnuta, uzavře 

agentura a dotčené příslušné vnitrostátní orgány podrobnou dohodu 

ohledně přenesení pravomocí v souvislosti s danými úkoly. Před 

dokončením této podrobné dohody jsou konzultovány organizace, které 

požádaly agenturu, aby jednala jako jejich příslušný orgán. Z této 

podrobné dohody musí být jasně zřejmé úkoly, které jsou předmětem 

přenesení, a tato dohoda musí obsahovat právní, praktická a správní 

ujednání nezbytná pro zajištění řádného přenesení, účinného 

a nepřetržitého pokračování plnění dotčených úkolů v souladu s tímto 

nařízením a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými na 

jeho základě, jakož i hladkého pokračování činností prováděných 

dotčenými organizacemi. Podrobná dohoda musí rovněž obsahovat 

ustanovení ohledně předání příslušných technických záznamů 

a dokumentace. 
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Agentura, případně dotčený členský stát nebo dotčené členské státy, 

zajistí, aby přenesení pravomocí v souvislosti s danými úkoly probíhalo 

v souladu s touto podrobnou dohodou. V rámci provádění této dohody 

použije agentura v co největší možné míře inspektory a další personál, 

který je v členských státech k dispozici. 
4.   Po uzavření podrobné dohody podle odstavce 3 se agentura stane 

příslušným orgánem odpovídajícím za úkoly, které jsou předmětem 

žádosti, a dotčený členský stát nebo dotčené členské státy již za tyto 

úkoly neodpovídají. Na plnění přenesených úkolů agenturou se vztahují 

kapitoly IV a V. 
5.   Ustanovení čl. 64 odst. 3, 6 a 7 se obdobně použijí na veškeré 

přenesení pravomocí v souvislosti s úkoly podle tohoto článku. 
6.   Organizace, ve vztahu k nimž agentura jedná jako příslušný 

vnitrostátní orgán ve smyslu tohoto článku, mohou požádat, aby členské 

státy, v nichž mají své hlavní místo podnikání, opět převzaly pravomoci 

v souvislosti s úkoly týkajícími se osvědčování, dozoru a vynucování ve 
vztahu k těmto organizacím. V takovém případě se obdobně použije 

čl. 64 odst. 4 až 7. 
Čl. 66 1.   Pokud byly splněny všechny tyto podmínky: 

a) z výsledků kontrol a další monitorovací činnosti prováděné agenturou 

v souladu s článkem 85 vyplývá závažná a trvalá neschopnost některého 

členského státu účinně plnit některé nebo všechny jeho úkoly v oblasti 

osvědčování, dozoru a vynucování podle tohoto nařízení, 
b) Komise požádala dotčený členský stát o odstranění nedostatků 

zjištěných podle písmene a), 
c) členský stát nedostatky uspokojivým způsobem neodstranil, přičemž 

výsledný stav představuje ohrožení bezpečnosti civilního letectví, 
dotčený členský stát a agentura na žádost Komise společně zřídí dočasný 

program technické pomoci s cílem napravit zjištěné nedostatky a pomoci 

dotčenému členskému státu obnovit do konce fáze podpory jeho 

schopnost plnit úkoly v oblasti osvědčování, dozoru a vynucování, na 

které se vztahuje toto nařízení. Tento program technické pomoci 

zahrnuje zejména časový harmonogram programu, plánování a 

provádění úkolů v oblasti osvědčování, dozoru a vynucování v 

případech, v nichž byly zjištěny nedostatky, odbornou přípravu a 

kvalifikaci příslušných inspektorů a personálu a organizaci práce 

příslušného vnitrostátního orgánu dotčeného členského státu, pokud má 

přímý vliv na zjištěné nedostatky. 
2.   Dotčené členské státy odpovídají za provádění programu technické 

pomoci za účelem nápravy zjištěných nedostatků. Za tímto účelem 

dotčené členské státy spolupracují s agenturou při provádění programu 
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technické pomoci, mimo jiné vydáváním veškerých nezbytných pokynů 

příslušnému vnitrostátnímu orgánu a poskytováním veškerých hmotných 

prostředků nezbytných pro úspěšný průběh programu pomoci. 
V průběhu programu technické pomoci odpovídá příslušný členský stát i 

nadále za úkoly v oblasti osvědčování, dozoru a vynucování v souladu s 

čl. 62 odst. 2. Agentura nese vlastní náklady na poskytování pomoci 
dotčenému členskému státu. 
Při provádění programu technické pomoci dotčený členský stát na 

základě povahy nedostatků případně využije sbor evropských leteckých 

inspektorů zřízený podle článku 63, kvalifikovaných subjektů podle 

článku 69 a možností výcviku stanovené v článku 92. 
3.   Agentura poskytne Komisi a ostatním členským státům aktuální 

informace o pokroku dosaženém v provádění programu technické 

pomoci. 
4.   Příslušný členský stát vyvine veškeré možné úsilí, aby obnovil svoji 

schopnost provádět úkoly v oblasti osvědčování, dozoru a vynucování 

podle tohoto nařízení. Pokud dotčený členský státu uzná, že program 

technické podpory nelze provést tak, jak byl naplánován, informuje o 

tom Komisi, a buď přenese své pravomoci v souvislosti s úkoly v oblasti 

osvědčování, dozoru a vynucování na agenturu nebo jiný členský stát v 

souladu s článkem 64, nebo přijme jiná opatření k řešení nedostatků. 

Rozsah přenesení se omezí na to, co je skutečně nezbytné pro řešení 

zjištěných nedostatků. Agentura vloží do databáze zřízené podle článku 

74 informace o úkolech, které byly přeneseny, a tyto informace zveřejní. 
5.   Tímto článkem není dotčeno uplatňování jiných opatření, včetně 

článku 67 tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 2111/2005. 
Čl. 67 1.   Osvědčení vydaná agenturou nebo příslušnými vnitrostátními orgány 

a prohlášení předložená fyzickými a právnickými osobami podle tohoto 

nařízení a podle aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů 

přijatých na jeho základě podléhají výlučně pravidlům, podmínkám 

a postupům stanoveným v tomto nařízení a vnitrostátním správním 

požadavkům a jsou platná a jsou uznávána ve všech členských státech 

bez dalších požadavků nebo hodnocení. 
2.   Jestliže Komise dojde k závěru, že právnická nebo fyzická osoba, 

pro kterou bylo vydáno osvědčení nebo která předložila prohlášení, již 

nesplňuje příslušné požadavky tohoto nařízení nebo aktů v přenesené 

pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě, uloží na 

základě doporučení agentury členskému státu odpovědnému za dozor 

nad uvedenou osobou, aby přijal odpovídající nápravná a ochranná 

opatření, jako je například omezení nebo pozastavení platnosti 

osvědčení. Komise přijme prováděcí akt obsahující uvedené rozhodnutí. 
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Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 127 
odst. 2. Na základě závažných, naléhavých a řádně odůvodněných 

důvodů souvisejících s bezpečností letectví přijme Komise postupem 

podle čl. 127 odst. 4 okamžitě použitelné prováděcí akty. 
Odchylně od odstavce 1 nejsou dotčená osvědčení a prohlášení ode dne, 

kdy uvedený prováděcí akt nabývá účinku, nadále platná ani nejsou 

uznávána ve všech členských státech. 
3.   Pokud Komise dojde k závěru, že členský stát uvedený v odstavci 2 
přijal odpovídající nápravná a ochranná opatření, rozhodne na základě 

doporučení agentury, že dotčené osvědčení nebo prohlášení je opět 

platné a uznávané ve všech členských státech v souladu s odstavcem 1. 
Komise přijme prováděcí akt obsahující uvedené rozhodnutí. Tyto 

prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 127 odst. 2. Na 
základě závažných, naléhavých a řádně odůvodněných důvodů 

souvisejících s bezpečností letectví přijme Komise postupem podle 

čl. 127 odst. 4 okamžitě použitelné prováděcí akty. 
4.   Tímto článkem není dotčeno nařízení (ES) č. 2111/2005. 

Čl. 68 1.   Agentura a příslušné vnitrostátní orgány mohou buď vydat 

osvědčení podle tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a 

prováděcích aktů přijatých na jeho základě, a to na základě osvědčení 

vydaného v souladu s právními předpisy třetí země, nebo přijmout 

osvědčení a další příslušné doklady potvrzující soulad s pravidly 

civilního letectví vydané podle právních předpisů třetí země, jestliže tuto 

možnost stanoví: 
a) mezinárodní dohody o uznávání osvědčení uzavřených mezi Unií a 

třetí zemí; 
b) akty v přenesené pravomoci přijaté podle odstavce 3, nebo 
c) dohoda týkající se uznávání osvědčení uzavřená mezi členským 

státem a třetí zemí před vstupem nařízení (ES) č. 1592/2002 v platnost a 

oznámená Komisi a ostatním členským státům v souladu s čl. 9 odst. 2 

písm. a) nařízení (ES) č. 1592/2002 nebo čl. 12 odst. 2 písm. a) nařízení 

(ES) č. 216/2008, pokud neexistuje žádná mezinárodní dohoda ani 

odpovídající akt v přenesené pravomoci podle písmen a) a b) tohoto 

odstavce a aniž je dotčen čl. 140 odst. 6 tohoto nařízení. 
2.   Pro získání a udržování důvěry v regulační systémy třetích zemí je 

agentura oprávněna provádět nezbytná technická posouzení a hodnocení 

právních předpisů třetích zemí a zahraničních leteckých úřadů. Pro účely 

provádění takových posouzení a hodnocení může agentura uzavřít 

pracovní dohodu v souladu s čl. 90 odst. 2. 
3.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 128 akty 

v přenesené pravomoci, kterými se stanoví podrobná pravidla, pokud jde 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

o uznávání osvědčení a dalších dokladů prokazujících dodržování 

pravidel v oblasti civilního letectví vydaných podle právních předpisů 

třetí země a zajišťujících úroveň bezpečnosti, která je rovnocenná úrovni 

bezpečnosti stanovené v tomto nařízení, včetně podmínek a postupů pro 

získání a udržení nezbytné důvěry v regulační systémy třetích zemí. 
Čl. 69 1.   Agentura a příslušné vnitrostátní orgány mohou plněním úkolů 

souvisejících s osvědčováním a dozorem podle tohoto nařízení pověřit 

kvalifikované subjekty, které získaly akreditaci v souladu s akty 
v přenesené pravomoci podle čl. 62 odst. 13 písm. f) nebo prováděcími 

akty podle čl. 62 odst. 14 prvního pododstavce písm. e), dokládající 

splnění kritérií stanovených v příloze VI. 
Aniž je dotčen odstavec 4, agentura a příslušné vnitrostátní orgány, které 

využívají kvalifikované subjekty, vytvoří systém akreditací 

a posuzování, zda kvalifikované subjekty splňují uvedená kritéria, a to 
jak v okamžiku akreditace, tak soustavně i později. 
Kvalifikovaný subjekt získává akreditaci buď jednotlivě od agentury 

nebo příslušného vnitrostátního orgánu, nebo společně od dvou či více 

příslušných vnitrostátních orgánů nebo od agentury a jednoho či více 

příslušných vnitrostátních orgánů. 
2.   Agentura nebo příslušný vnitrostátní orgán či příslušné vnitrostátní 

orgány změní, omezí, pozastaví nebo zruší akreditaci kvalifikovaného 

subjektu, kterou vydaly, pokud tento subjekt přestal splňovat kritéria 

stanovená v příloze VI. 
3.   Agentura či příslušný vnitrostátní orgán nebo příslušné vnitrostátní 

orgány udělující akreditaci kvalifikovanému subjektu mohou tomuto 

subjektu udělit právo vydávat, obnovovat, měnit, omezovat, 

pozastavovat a zrušovat osvědčení nebo přijímat prohlášení jménem 

agentury nebo příslušného vnitrostátního orgánu. Toto právo je zahrnuto 

do akreditace. 
4.   Agentura a příslušné vnitrostátní úřady uznávají bez dalších 

technických požadavků nebo hodnocení akreditace kvalifikovaných 

subjektů udělené agenturou a dalšími příslušnými vnitrostátními orgány 

v souladu s odstavcem 1. 
Agentura a příslušné vnitrostátní orgány však nejsou povinny používat 

akreditace udělené jiným příslušným vnitrostátním orgánem nebo 

agenturou v plném rozsahu ani využívat v plném rozsahu práva udělená 

tomuto kvalifikovanému subjektu jiným příslušným vnitrostátním 

orgánem nebo agenturou podle odstavce 3. 
5.   Agentura a příslušné vnitrostátní orgány si vyměňují informace 

o udělených, omezených, pozastavených a zrušených akreditacích, 

včetně informací o rozsahu akreditace a udělených právech. Agentura 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
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Poznámka 

 

tyto informace zpřístupní prostřednictvím databáze uvedené v článku 74. 
Čl. 70 1.   Toto nařízení a akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté 

na jeho základě nebrání členskému státu, aby neprodleně reagoval na 

problém týkající se bezpečnosti civilního letectví, jestliže jsou splněny 

všechny tyto podmínky: 
a) problém zahrnuje vážné riziko pro bezpečnost letectví a jeho řešení 

vyžaduje bezodkladný zásah dotčeného členského státu; 
b) není možné, aby členský stát problém odpovídajícím způsobem 

vyřešil v souladu s tímto nařízením a s akty v přenesené pravomoci a 

prováděcími akty přijatými na jeho základě; 
c) přijaté opatření je úměrné závažnosti problému. 
V takovém případě je členský stát povinen prostřednictvím databáze 

zřízené podle článku 74 ihned oznámit Komisi, agentuře a ostatním 

členským státům přijatá opatření, dobu jejich trvání a důvody jejich 

přijetí. 
2.   Jakmile agentura obdrží oznámení uvedené v odstavci 1 tohoto 

článku, bez zbytečného prodlení posoudí, zda byly splněny podmínky 

podle odstavce 1 tohoto článku. Výsledky tohoto posouzení vloží 

agentura do databáze zřízené podle článku 74. 
Jestliže se agentura domnívá, že tyto podmínky byly splněny, bez 

zbytečného prodlení posoudí, zda může problém zjištěný členským 

státem vyřešit tím, že přijme rozhodnutí uvedená v čl. 76 odst. 4 prvním 

pododstavci, takže opatření přijatá členským státem již nebudou 

zapotřebí. Jestliže agentura dospěje k závěru, že lze problém vyřešit 

tímto způsobem, přijme za tímto účelem odpovídající rozhodnutí a 

informuje o něm členské státy prostřednictvím databáze zřízené podle 

článku 74. Dospěje-li k závěru, že problém tímto způsobem vyřešit 

nelze, doporučí Komisi, aby provedla změnu jakýchkoli aktů v 

přenesené pravomoci nebo prováděcích aktů přijatých na základě tohoto 

nařízení tak, jak to s ohledem na uplatňování odstavce 1 tohoto článku 

považuje za nezbytné. 
Jestliže se agentura domnívá, že tyto podmínky nebyly splněny, vydá 

Komisi bez zbytečného prodlení doporučení ohledně výsledků 

uvedeného posouzení. Agentura toto doporučení vloží do databáze 

zřízené podle článku 74. 
3.   Komise vyhodnotí, s přihlédnutím k doporučení agentury podle odst. 

2 třetího pododstavce, zda byly splněny podmínky uvedené v odstavci 1. 
4.   Pokud Komise dospěje k závěru, že uvedené podmínky splněny 

nebyly, nebo pokud se její závěr liší od výsledku posouzení 

provedeného agenturou, přijme bez zbytečného odkladu prováděcí akt 
obsahující její rozhodnutí a vysvětlující zjištění. Tyto prováděcí akty se 
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Poznámka 

 

zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a vloží do databáze zřízené 

podle článku 74. 
Po oznámení prováděcího aktu potvrzujícího, že tyto podmínky nebyly 

splněny, dotčený členský stát opatření přijatá v souladu s odstavcem 1 

okamžitě zruší. 
Čl. 71 1.   Členské státy mohou kterékoli fyzické nebo právnické osobě, na 

kterou se vztahuje toto nařízení, udělit výjimku z požadavků týkajících 

se této osoby podle kapitoly III, s výjimkou hlavních požadavků 

stanovených v uvedené kapitole, nebo podle aktů v přenesené pravomoci 

nebo prováděcích aktů přijatých na základě uvedené kapitoly, a to v 

případě naléhavých a nepředvídaných situací postihujících dané osoby, 

nebo v případě naléhavých provozních potřeb dané osoby, jestliže jsou 

splněny všechny tyto podmínky: 
a) tyto situace nebo potřeby nelze podle příslušných požadavků 

odpovídajícím způsobem vyřešit; 
b) je zajištěna bezpečnost, ochrana životního prostředí a splnění 

příslušných hlavních požadavků, je-li to nutné i prostřednictvím opatření 

ke zmírnění dopadů; 
c) členský stát co nejvíce zmírnil možné narušení tržních podmínek v 

důsledku udělení výjimky; a 
d) výjimka je rozsahem i časově omezená na to, co je naprosto nezbytné, 

a je uplatňována nediskriminačně. 
V takovém případě dotčený členský stát prostřednictvím databáze 

zřízené podle článku 74 udělenou výjimku, dobu jejího trvání a důvody 

jejího udělení a případná nezbytná opatření ke zmírnění dopadů 

okamžitě oznámí Komisi, agentuře a ostatním členským státům. 
2.   Jestliže byla výjimka uvedená v odstavci 1 tohoto článku udělena na 

dobu, která přesahuje osm po sobě následujících měsíců, nebo jestliže 

členský stát udělil tutéž výjimku opakovaně a její celková doba trvání 

přesahuje osm měsíců, agentura posoudí, zda byly splněny podmínky 

podle odstavce 1 tohoto článku, a do tří měsíců od obdržení posledního 

oznámení uvedeného v odstavci 1 tohoto článku vydá doporučení 

Komisi ohledně výsledku uvedeného posouzení. Agentura toto 

doporučení vloží do databáze zřízené podle článku 74. 
 
V takovém případě Komise při zohlednění uvedeného doporučení 

posoudí, zda byly uvedené podmínky splněny. Pokud Komise dospěje k 

závěru, že uvedené podmínky splněny nebyly, nebo pokud se její závěr 

liší od výsledku posouzení provedeného agenturou, přijme do tří měsíců 

od obdržení doporučení prováděcí akt obsahující její rozhodnutí v této 

věci. Tyto prováděcí akty se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie 
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odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

a agentura je vloží do databáze zřízené podle článku 74. 
Po oznámení prováděcího aktu potvrzujícího, že tyto podmínky nebyly 

splněny, dotčený členský stát výjimku udělenou podle odstavce 1 tohoto 

článku okamžitě zruší. 
3.   Jestliže členský stát dojde k závěru, že splnění hlavních požadavků 

stanovených v přílohách je možné prokázat jinými prostředky, než jsou 

prostředky uvedené v aktech v přenesené pravomoci a prováděcích 

aktech přijatých na základě tohoto nařízení, a že tyto prostředky 

představují významnou výhodu pro bezpečnost civilního letectví nebo 

pro efektivitu pro osoby, na které se vztahuje toto nařízení, či pro 

dotčené úřady, může prostřednictvím databáze zřízené podle článku 74 

předložit Komisi a agentuře odůvodněnou žádost o změnu dotčených 

aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů tak, aby umožňovaly 

použití těchto jiných prostředků. 
V takovém případě agentura bez zbytečného odkladu vydá doporučení 

Komisi o tom, zda žádost členského státu splňuje podmínky podle 

prvního pododstavce. Pokud je to z důvodu uplatňování tohoto odstavce 

nezbytné, Komise bez prodlení a s přihlédnutím k danému doporučení 

zváží změnu dotčeného aktu v přenesené pravomoci nebo prováděcího 

aktu. 
Čl. 72 1.   Komise, agentura a příslušné vnitrostátní orgány si vyměňují veškeré 

dostupné informace související s uplatňováním tohoto nařízení a aktů v 

přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě, které 

jsou relevantní pro ostatní strany z hlediska plnění jejich úkolů podle 

tohoto nařízení. Příslušné orgány členských států pověřené vyšetřováním 

nehod a incidentů v civilním letectví nebo analýzou událostí mají rovněž 

právo na přístup k uvedeným informacím pro účely plnění svých úkolů. 

Tyto informace mohou být rovněž předávány zúčastněným stranám v 

souladu s prováděcími akty podle odstavce 5. 
2.   Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 996/2010 a (EU) č. 376/2014, 

koordinuje agentura na úrovni Unie shromažďování, výměnu a analýzu 

informací týkajících se záležitostí, které spadají do oblasti působnosti 
tohoto nařízení, včetně provozních letových údajů. Za tímto účelem 

může agentura uzavírat s fyzickými a právnickými osobami, na které se 

toto nařízení vztahuje, nebo se sdruženími těchto osob, dohody o 

shromažďování, výměně a analýze informací. Při shromažďování, 

výměně a analýze informací a uzavírání a provádění takových dohod 

agentura co nejvíce omezí administrativní zátěž dotčených osob a zajistí 

vhodnou ochranu těchto informací, včetně veškerých osobních údajů v 

nich obsažených v souladu s odstavcem 6 tohoto článku, s čl. 73 odst. 1 

a články 123 a 132 tohoto nařízení. 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

3.   Agentura je na základě žádosti Komisi nápomocna při správě 

evropské centrální evidence uvedené v článku 8 nařízení (EU) č. 

376/2014. 
4.   Na žádost Komise provádí agentura analýzu naléhavých nebo 

důležitých otázek, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení. 

Příslušné vnitrostátní orgány spolupracují, tam kde je to relevantní, s 

agenturou za účelem provádění těchto analýz. 
5.   Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví podrobná pravidla 

ohledně výměny informací podle odstavce 1 tohoto článku mezi Komisí, 

agenturou a příslušnými vnitrostátními orgány a předávání těchto 

informací zúčastněným stranám. Tyto prováděcí akty se přijímají 

postupem podle čl. 127 odst. 3. 
Podrobná pravidla podle prvního pododstavce tohoto odstavce zohlední 

potřebu: 
a) poskytnout fyzickým a právnickým osobám, na které se vztahuje toto 

nařízení, informace, které potřebují k zajištění splnění cílů uvedených v 
článku 1 a jejich prosazování; 
b) omezit šíření a využití informací na to, co je nezbytně nutné pro 

dosažení cílů uvedených v článku 1; 
c) zabránit zpřístupnění informací nebo jejich používání k určování viny 

či odpovědnosti, aniž je dotčeno příslušné vnitrostátní trestní právo. 
6.   Komise, agentura a příslušné vnitrostátní orgány, jakož i fyzické a 

právnické osoby a sdružení těchto osob uvedené v odstavci 2 tohoto 

článku přijmou v souladu právem s Unie a vnitrostátními právními 

předpisy nezbytná opatření k zajištění odpovídající důvěrnosti 

informací, které podle tohoto článku obdrží. Tímto ustanovením nejsou 

dotčeny případné přísnější požadavky na zachování důvěrnosti 

stanovené v nařízení (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 nebo v jiných 

právních předpisech Unie. 
7.   Za účelem informování široké veřejnosti o celkové úrovni 

bezpečnosti civilního letectví v Unii zveřejňuje agentura každoročně a 

také v případě zvláštních okolností, bezpečnostní zprávu. Tato zpráva 

obsahuje analýzu celkové situace v oblasti bezpečnosti, je psána 

jednoduchým a srozumitelným jazykem a uvádí, zda nedošlo ke zvýšení 

bezpečnostních rizik. 
Čl. 73 odst. 1 a 2 1.   Pokud byly příslušnému vnitrostátnímu orgánu poskytnuty 

informace uvedené v čl. 72 odst. 1 a 2, zdroj těchto informací je chráněn 

v souladu s příslušnými právními předpisy Unie a členských států 

o ochraně zdroje informací týkajících se bezpečnosti civilního letectví. 

Pokud tyto informace poskytla Komisi nebo agentuře fyzická osoba, 

zdroj těchto informací se neuvádí a osobní údaje tohoto zdroje se 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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nezaznamenávají spolu s poskytnutou informací. 
2.   Aniž jsou dotčena příslušná ustanovení vnitrostátního trestního 

práva, nebudou členské státy pokud možno zahajovat řízení za 

neúmyslná nebo nedbalostní porušení právních předpisů, na něž byly 

upozorněny pouze prostřednictvím informací o daném porušení 

poskytnutých na základě tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci 

a prováděcích aktů přijatých na jeho základě. 
První pododstavec se nepoužije v případech svévolného jednání nebo 

v případech, kdy došlo ke zjevnému, zásadnímu a závažnému přehlížení 

očividného rizika a závažnému nesplnění profesní povinnosti věnovat 

situaci takovou péči, jíž je za daných okolností zjevně zapotřebí, čímž je 

způsobena předvídatelná škoda na zdraví či na majetku nebo je 

závažným způsobem snížena úroveň bezpečnosti civilního letectví. 
Čl. 73 odst. 3 3.   Členské státy mohou ponechat v platnosti nebo přijmout opatření 

k posílení ochrany zdrojů informací uvedených v odstavci 1. 
  Fakultativní ustanovení. NA  

Čl. 73 odst. 4 až 

6 
4.   Zaměstnanci a najatý personál, kteří poskytnou informace při 

uplatňování tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích 

aktů přijatých na jeho základě, nesmí být svým zaměstnavatelem nebo 

organizací, které poskytují služby, z tohoto důvodu žádným způsobem 

postihováni 
První pododstavec se nepoužije v případech svévolného jednání nebo 

v případech, kdy došlo ke zjevnému, zásadnímu a závažnému přehlížení 

očividného rizika a závažnému nesplnění profesní povinnosti věnovat 

situaci takovou péči, jíž je za daných okolností zjevně zapotřebí, čímž je 

způsobena předvídatelná škoda na zdraví či na majetku nebo je 

závažným způsobem snížena úroveň bezpečnosti civilního letectví. 
5.   Tento článek nebrání členským státům, Komisi a agentuře 

v přijímání jakýchkoli opatření nezbytných k zachování nebo zlepšení 

bezpečnosti civilního letectví. 
6.   Tímto článkem nejsou dotčena pravidla o ochraně zdrojů informací 

stanovená v nařízení (EU) č. 996/2010 a (EU) č. 376/2014. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 74 1.   Agentura ve spolupráci s Komisí a příslušnými vnitrostátními orgány 

zřídí a spravuje databázi informací nezbytných k zajištění účinné 

spolupráce mezi agenturou a příslušnými vnitrostátními orgány při 

výkonu úkolů souvisejících s osvědčováním, dozorem a vynucováním 

podle tohoto nařízení. 
Databáze obsahuje informace o: 
a) osvědčeních vydaných a prohlášeních přijatých agenturou a 

příslušnými vnitrostátními orgány podle kapitoly III a článků 64, 65 a 77 

až 82; 
b) osvědčeních vydaných a prohlášeních přijatých kvalifikovanými 
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subjekty jménem agentury a příslušných vnitrostátních orgánů podle čl. 

69 odst. 3; 
c) akreditacích udělených agenturou a příslušnými vnitrostátními orgány 

kvalifikovaným subjektům podle článku 69, včetně informací o rozsahu 

akreditace a udělených právech; 
d) opatřeních přijatých členskými státy na základě čl. 2 odst. 6 a 7 a o 

odpovídajících rozhodnutích Komise; 
e) rozhodnutích členských států přijatých na základě čl. 2 odst. 8; 
f) rozhodnutích členských států přijatých na základě čl. 41 odst. 5;  
g) pravomocích přenesených členskými státy na agenturu nebo jiný 

členský stát podle článků 64 a 65, včetně podrobností o jednotlivých 

přenesených pravomocích; 
h) rozhodnutích Komise přijatých podle článku 67; 
i) oznámeních příslušných vnitrostátních orgánů týkajících se 

individuálních plánů specifikací doby letu předložených agentuře na 

základě aktů v přenesené pravomoci přijatých podle čl. 32 odst. 1 písm. 

b) a odpovídajících stanoviscích agentury vydaných podle čl. 76 odst. 7; 
j) oznámeních členských států týkajících se opatření podniknutých v 

bezprostřední reakci na problém související s bezpečností civilního 

letectví a týkající se udělování výjimek a o odpovídajících doporučeních 

agentury a rozhodnutích Komise podle čl. 70 odst. 1 a čl. 71 odst. 1; 
k) žádostech členských států týkajících se jiných způsobů, jak splnit 

hlavní požadavky, a o odpovídajících doporučeních agentury na základě 

čl. 71 odst. 3; 
l) oznámeních agentury a odpovídajících rozhodnutích Komise podle čl. 

76 odst. 4; 
m) údajích, které jsou dostupné příslušným vnitrostátním orgánům a 

souvisejí s činnostmi letadel zapojených do provozu jiného, než je 

obchodní letecká doprava; 
n) údajích souvisejících s prováděním mezinárodních standardů a 

doporučených postupů uvedených v čl. 90 odst. 4; 
o) rozhodnutích členských států a Komise, která byla oznámena podle 

čl. 62 odst. 5, včetně informací o úkolech, které jsou prováděny 

společně; 
p) výjimkách udělených členskými státy na základě čl. 41 odst. 6 a o 

odpovídajících rozhodnutích Komise; 
q) opatřeních agentury ohledně letů nad oblastmi konfliktů 

uplatňovaných v souladu s čl. 88 odst. 3; 
r) dalších údajích, které mohou být nezbytné pro zajištění účinné 

spolupráce mezi agenturou a příslušnými vnitrostátními orgány ohledně 

plnění jejich úkolů souvisejících s osvědčováním, dozorem a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32018R1139.doc      str. 67 z 112   

Celex: 32018R1139 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 212/2018 Gestor MD Zpracoval (jméno+datum): K. Semelová, 29.03.2019 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti 

civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, 

(ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30EU a 

2014/53/EU a kterým se zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení 

Rady (EHS) č. 3922/91 

Schválil    (jméno+datum): I. Frasch, 22.01.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

vynucováním podle tohoto nařízení. 
2.   Příslušné vnitrostátní orgány, letečtí lékaři a letecká zdravotní 

střediska si rovněž prostřednictvím databáze vyměňují informace 

týkající se zdravotní způsobilosti pilotů. Veškeré informace obsahující 

osobní údaje, včetně zdravotních údajů, se omezují na nezbytné 

minimum pro zajištění účinné osvědčování a dozoru nad piloty podle 
článku 21. 
3.   Veškeré osobní údaje, včetně zdravotních údajů, se v databázi 

uchovávají po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, ke kterým byly 

údaje shromážděny nebo ke kterým jsou dále zpracovávány. 
4.   Členské státy a agentura zajistí, aby subjekty údajů, jejichž osobní 

údaje jsou v databázi zpracovávány, byly o této skutečnosti předem 

informovány. 
5.   Členské státy a agentura mohou omezit rozsah práv subjektu údajů 

na zpřístupnění, opravu a výmaz osobních údajů uvedených v databázi v 

míře striktně nezbytné pro ochranu bezpečnosti civilního letectví podle 

článku 23 nařízení (EU) 2016/679 a článku 20 nařízení (ES) č. 45/2001. 
6.   Aniž je dotčen odstavec 7, mají Komise, agentura, příslušné 

vnitrostátní orgány a všechny příslušné orgány členských států pověřené 

vyšetřováním nehod a incidentů v civilním letectví v rámci plnění svých 

úkolů zabezpečený online přístup ke všem informacím v databázi. 
Komise a agentura mohou případně sdělovat určité informace uvedené v 

databázi, kromě informací uvedených v odstavci 2, zúčastněným 

stranám nebo je mohou zveřejnit. 
Agentura v každém případě zpřístupní veřejnosti informace týkající se: 
a) veškerých vydaných osvědčení a prohlášení obdržených podle čl. 2 

odst. 4; 
b)veškerých rozhodnutí členských států nebo Komise, která jí byla 

oznámena podle čl. 2 odst. 6 a 7; 
c) veškerých rozhodnutí členských států, která jí byla oznámena podle 

čl. 2 odst. 11 druhého pododstavce. 
7.   Informace obsažené v databázi jsou chráněny proti neoprávněnému 

přístupu pomocí vhodných nástrojů a protokolů. Zpřístupnění a 

zveřejňování informací uvedených v odstavci 2 je omezeno na osoby 

odpovědné za osvědčování a dozor nad zdravotní způsobilostí pilotů v 

rámci plnění jejich úkolů podle tohoto nařízení. Omezený přístup k 

těmto informacím může být umožněn i jiným oprávněným osobám pro 

účely zajištění řádného fungování databáze, konkrétně její technické 

údržby. Osoby oprávněné k přístupu k informacím zahrnujícím osobní 

údaje předem projdou školením ohledně příslušných právních předpisů 

na ochranu osobních údajů a souvisejících ochranných opatření. 
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8.   Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví nezbytná pravidla 

pro fungování a správu databáze a podrobné požadavky týkající se: 
a) technických aspektů vytvoření a správy databáze; 
b) klasifikace informací, které mají být předávány Komisi, agentuře a 

příslušným vnitrostátním orgánům pro začlenění do databáze, včetně 

formy a způsobů předávání těchto informací; 
c) pravidelných a standardizovaných aktualizací informací obsažených v 
databázi; 
d) podrobných pravidel pro šíření a zveřejňování určitých informací 

obsažených v databázi v souladu s odstavcem 6 tohoto článku; 
e) klasifikace informací týkajících se zdravotní způsobilosti pilotů, které 

mají být předávány příslušným vnitrostátním orgánům, leteckým 

lékařům a leteckým zdravotním střediskům pro zařazení do databáze, 

včetně formy a způsobů předávání těchto informací; 
f) podrobných pravidel pro ochranu informací obsažených v databázi 

před neoprávněným přístupem, omezení přístupu k informacím a 

ochrany osobních údajů obsažených v databázi v souladu s příslušnými 

právními předpisy Unie v oblasti ochrany osobních údajů, konkrétně 

proti náhodnému či protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměnění nebo 

vyzrazení; 
g) maximální doby, po kterou je povoleno uchovávat osobní údaje 

uložené v databázi, včetně informací týkajících se zdravotní způsobilosti 

pilotů, které jsou osobními údaji; 
h) podrobných podmínek, za nichž mohou členské státy nebo agentura 

pro účely odstavce 5 tohoto článku omezit práva subjektu údajů na 

přístup, opravu a výmaz osobních údajů obsažených v databázi. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 127 

odst. 3. 
Čl. 75 1.   Zřizuje se Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví. 

2.   Pro účely zajištění řádného fungování a rozvoje civilního letectví v 

Unii v souladu s cíli stanovenými v článku 1 agentura: 
a) plní veškeré úkoly ve všech záležitostech spadajících do působnosti 

tohoto nařízení a zaujímá k nim stanoviska; 
b) je nápomocna Komisi při přípravě opatření, která mají být přijata 

podle tohoto nařízení. Zahrnují-li tato opatření technická pravidla, nesmí 

Komise změnit jejich obsah bez předchozí koordinace s agenturou; 
c) poskytuje Komisi nezbytnou technickou, vědeckou a administrativní 
podporu k plnění jejích úkolů; 
d) přijímá nezbytná opatření v rámci pravomocí, které jsou jí svěřeny 

tímto nařízením nebo jinými právními předpisy Unie; 
e) provádí kontroly, další monitorovací činnost a šetření nutné k plnění 
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jejích úkolů podle tohoto nařízení nebo vyžádané Komisí; 
f) v oblasti své působnosti vykonává jménem členských států funkce a 

úkoly, které pro ně vyplývají z použitelných mezinárodních úmluv, 

zejména Chicagské úmluvy; 
g) pomáhá příslušným vnitrostátním orgánům při plnění jejich úkolů 

zejména tím, že zajišťuje fórum pro výměnu informací a odborných 

poznatků; 
h) na základě žádosti Komise se v záležitostech, na které se vztahuje 

toto nařízení, podílí na stanovování, měření, oznamování a analýze 

ukazatelů výkonnosti, stanoví-li právo Unie systémy výkonnosti týkající 

se civilního letectví; 
i) prosazuje na mezinárodní úrovni normy a pravidla Unie v oblasti 

letectví navazováním vhodné spolupráce s příslušnými orgány třetích 

zemí a mezinárodními organizacemi; 
j) spolupracuje s dalšími orgány, institucemi a jinými subjekty Unie v 

oblastech, v nichž jejich činnosti souvisí s technickými aspekty civilního 

letectví. 
Čl. 76 1.   V souladu se zásadami stanovenými v článku 4 je agentura na 

základě žádosti nápomocna Komisi při přípravě návrhů změn tohoto 

nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, jež mají být 

přijaty na základě tohoto nařízení. Dokumenty, které agentura Komisi za 

tímto účelem předkládá, mají podobu stanovisek. 
2.   Agentura vydává a předkládá Komisi doporučení týkající se 
uplatňování článků 70 a 71. 
3.   Agentura v souladu s článkem 115 a s příslušnými akty v přenesené 

pravomoci a prováděcími akty přijatými na základě tohoto nařízení 

vydává certifikační specifikace a další podrobné specifikace, přijatelné 

způsoby prokazování souladu a poradenský materiál pro uplatňování 

tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů 

přijatých na jeho základě. 
4.   Agentura přijímá odpovídající rozhodnutí za účelem uplatňování 

odstavce 6 tohoto článku, článků 77 až 83, 85 a 126, a pokud jí byly 

přiděleny úkoly, podle článků 64 a 65. 
Agentura může udělovat výjimky jakýmkoli právnickým či fyzickým 

osobám, jimž vydala osvědčení, a to za okolností a podmínek 
stanovených v čl. 71 odst. 1. 
V takovém případě agentura Komisi a členským státům prostřednictvím 

databáze zřízené podle článku 74 okamžitě oznámí udělené výjimky, 

důvody pro jejich udělení a případně uplatněná nezbytná zmírňující 

opatření. 
V případě výjimky udělené na dobu přesahující osm po sobě 
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následujících měsíců, nebo jestliže agentura udělila tutéž výjimku 

opakovaně a její celková doba trvání přesahuje osm měsíců, Komise 

posoudí, zda byly podmínky uvedené v čl. 71 odst. 1 splněny. Pokud 

Komise dospěje k závěru, že podmínky splněny nebyly, přijme 

prováděcí akt obsahující její rozhodnutí v této věci. Tyto prováděcí akty 

se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a agentura je vloží do 

databáze zřízené podle článku 74. 
Agentura výjimku po oznámení uvedeného prováděcího aktu okamžitě 

zruší. 
5.   Agentura zveřejňuje zprávy o kontrolách a další monitorovací 

činnosti prováděné na základě článku 85. 
6.   Agentura reaguje bez zbytečného odkladu na jakýkoli naléhavý 

problém v oblasti bezpečnosti, který spadá do působnosti tohoto 

nařízení: 
a) stanovením nápravných opatření, která přijmou fyzické a právnické 

osoby, ve vztahu k nimž jedná jako příslušný orgán, a sdělením 

souvisejících informací těmto osobám, včetně pokynů či doporučení, 

pokud to vyžaduje ochrana cílů stanovených v článku 1; agentura může 

rovněž vydat bezpečnostní věstníky obsahující nezávazné informace 

nebo doporučení určená dalším fyzickým a právnickým osobám 

zapojeným do činností v oblasti letectví; 
b) stanovením bezpečnostních cílů, jichž má být dosaženo, a 

doporučením nápravných opatření, která přijmou příslušné vnitrostátní 

orgány, a sdělením souvisejících informací těmto příslušným 

vnitrostátním orgánům, pokud to vyžaduje ochrana cílů stanovených v 

článku 1. 
Pokud jde o písmeno b), informují příslušné vnitrostátní orgány agenturu 

bez zbytečného odkladu o opatřeních přijatých v zájmu dosažení 

bezpečnostních cílů určených agenturou. Kromě toho, pokud se problém 

týká více než jednoho členského státu, příslušné vnitrostátní orgány 

spolupracují s agenturou, aby zajistily, že opatření nezbytná k dosažení 

těchto bezpečnostních cílů jsou přijímána koordinovaným způsobem. 
7.   Agentura vydává stanoviska k individuálním plánům specifikací 

doby letu navrhovaným členskými státy na základě aktů v přenesené 

pravomoci přijatých podle čl. 32 odst. 1 písm. b), které se odchylují od 

certifikačních specifikací přijatých agenturou. 
Čl. 77 1.   S ohledem na výrobky, letadlové části, nezastavěné vybavení a 

vybavení pro řízení bezpilotních letadel na dálku uvedené v čl. 2 odst. 1 

písm. a) a v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodě i), je-li to na místě a je tak 

uvedeno v Chicagské úmluvě nebo v jejích přílohách, vykonává 

agentura jménem členských států funkce a úkoly státu projekce, výroby 
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nebo zápisu do leteckého rejstříku, souvisejí-li tyto funkce a úkoly s 

osvědčováním návrhu a s povinnými informacemi týkajícími se 

zachování letové způsobilosti. Za tímto účelem agentura zejména: 
a) pro každý návrh výrobku a vybavení pro řízení bezpilotních letadel na 

dálku, pro nějž se podle článku 11 nebo čl. 56 odst. 1 předkládá žádost o 

typové osvědčení, typové osvědčení pro zvláštní účely, o změnu 

typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely, včetně 

doplňkového typového osvědčení, schválení návrhu oprav, nebo 

schválení údajů o provozní způsobilosti, určí a oznámí žadateli 

certifikační předpisovou základnu; 
b) pro každý návrh letadlové části nebo nezastavěného vybavení, pro 

nějž se podle článků 12 a 13 nebo čl. 56 odst. 1 předkládá žádost o 

osvědčení, určí a oznámí žadateli certifikační předpisovou základnu; 
c) pro každé letadlo, pro které se podle čl. 18 odst. 2 prvního 

pododstavce písm. b) nebo čl. 56 odst. 1 předkládá žádost o povolení k 

letu, vydá povolení pro odpovídající letové podmínky související s 

návrhem; 
d) vytvoří a zpřístupní specifikace letové způsobilosti a slučitelnosti se 

životním prostředím pro návrh výrobků, letadlových částí a 

nezastavěného vybavení a vybavení pro řízení bezpilotních letadel na 

dálku, na které se vztahuje prohlášení podle čl. 18 odst. 1 písm. a) nebo 

čl. 56 odst. 5; 
e) odpovídá za úkoly souvisejících s osvědčováním, dozorem a 

vynucováním podle čl. 62 odst. 2 pro typová osvědčení, typová 

osvědčení pro zvláštní účely, osvědčení změn, včetně doplňkových 

typových osvědčení, schválení návrhu oprav a schválení údajů o 

provozní způsobilosti pro projektování výrobků podle článku 11, čl. 18 

odst. 1 písm. b) nebo čl. 56 odst. 1; 
f) odpovídá za úkoly související s osvědčováním, dozorem a 

vynucováním v souladu s čl. 62 odst. 2 pro osvědčení návrhů 

letadlových částí, nezastavěného vybavení a vybavení pro řízení 

bezpilotních letadel na dálku v souladu s články 12 a 13 a čl. 56 odst. 1; 
g) vydává příslušné přehledy údajů o návrzích výrobků v souvislosti se 

životním prostředím, k nimž vydává osvědčení podle článku 11 a čl. 56 

odst. 1; 
h) zajišťuje funkce pro zachování letové způsobilosti související s 

návrhy výrobků, návrhy letadlových částí, nezastavěného vybavení a 

vybavení pro řízení bezpilotních letadel na dálku, pro něž vydala 

osvědčení a v souvislosti s nimiž vykonává dozor, včetně bezodkladné 

reakce na problémy v oblasti bezpečnosti nebo ochrany před 

protiprávními činy a vydávání a šíření použitelných závazných 
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informací. 
2.   Agentura má pravomoci v souvislosti s úkoly týkajícími se 

osvědčování, dozoru a vynucování v souladu s čl. 62 odst. 2, pokud jde 

o: 
a) schvalování organizací odpovědných za projektování výrobků, 

letadlových částí, nezastavěného vybavení a vybavení pro řízení 

bezpilotních letadel na dálku podle čl. 15 odst. 1, čl. 19 odst. 1 písm. g) 

a čl. 56 odst. 1 a 5, jakož i prohlášení těchto organizací; 
b) schvalování organizací odpovědných za výrobu, údržbu a řízení 

zachování letové způsobilosti výrobků, letadlových částí, nezastavěného 

vybavení a vybavení pro řízení bezpilotních letadel na dálku a 

organizací podílejících se na výcviku personálu odpovědného za 

uvolnění výrobku, letadlové části nebo nezastavěného vybavení nebo 

vybavení pro řízení bezpilotních letadel na dálku po provedení údržby 

podle článku 15, čl. 19 odst. 1 písm. g) a čl. 56 odst. 1 a 5, jakož i 

prohlášení těchto organizací, jestliže mají uvedené organizace hlavní 

místo podnikání mimo území, za která jsou podle Chicagské úmluvy 

odpovědné členské státy. 
3.   Agentura má pravomoci v souvislosti s úkoly týkajícími se dozoru a 

vynucování podle čl. 62 odst. 2, pokud jde o prohlášení, která 

organizace předkládají v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. a) a čl. 56 odst. 5 

a s ohledem na soulad výrobku, letadlové části, nezastavěného vybavení 

nebo vybavení pro řízení bezpilotních letadel na dálku s podrobnými 

technickými specifikacemi. 
Čl. 78 1.   Agentura má pravomoci v souvislosti s úkoly týkajícími se 

osvědčování, dozoru a vynucování podle čl. 62 odst. 2, pokud jde o 

schvalování organizací provádějících výcvik pilotů, organizací 

provádějících výcvik palubních průvodčích a leteckých zdravotních 

středisek uvedených v článku 24 a čl. 56 odst. 1 a 5, a jimi činěných 

prohlášení, jestliže mají tyto organizace a střediska hlavní místo 

podnikání mimo území, za která jsou podle Chicagské úmluvy 

odpovědné členské státy. 
2.   Agentura má pravomoci v souvislosti s úkoly týkajícími se 

osvědčování, dozoru a vynucování podle čl. 62 odst. 2, pokud jde o 

osvědčení a prohlášení pro zařízení pro výcvik pomocí letové simulace v 

souladu s článkem 25 a čl. 56 odst. 1 a 5 v obou těchto případech: 
a) zařízení je provozováno organizací, jejíž hlavní místo podnikání se 

nachází mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné 

členské státy; 
b) zařízení je umístěno mimo území, za něž jsou podle Chicagské 

úmluvy odpovědné členské státy. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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Čl. 79 Pokud jde o vybavení letiště související s bezpečností uvedené v článku 

35, agentura: 
a) stanoví podrobné specifikace použitelné na vybavení letiště 

související s bezpečností, na které se vztahuje osvědčování v souladu s 

článkem 35, a oznámí je žadateli; 
b) zřídí a zpřístupní podrobné specifikace pro vybavení letiště 

související s bezpečností, na které se vztahuje prohlášení podle článku 

35; 
c) v souladu s čl. 62 odst. 2 má pravomoci v souvislosti s úkoly v oblasti 

osvědčování, dozoru a vynucování, pokud jde o osvědčení a prohlášení 

týkající se vybavení letiště souvisejícího s bezpečností v souladu s 

článkem 35. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 80 1.   Agentura má pravomoci v souvislosti s úkoly týkajícími se 

osvědčování, dozoru a vynucování v souladu s čl. 62 odst. 2, pokud jde 

o: 
a) osvědčení pro poskytovatele služeb ATM/ANS uvedené v článku 41, 

jestliže mají tito poskytovatelé hlavní místo podnikání mimo území, za 

která jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy, a jsou 

odpovědní za poskytování služeb ATM/ANS ve vzdušném prostoru nad 

územím, na něž se vztahují Smlouvy; 
b) osvědčení pro poskytovatele služeb ATM/ANS uvedené v článku 41, 

pokud poskytují celoevropské služby ATM/ANS; 
c) osvědčení pro organizace uvedené v článku 42 a prohlášení 

předložená těmito organizacemi, jestliže se podílejí na projektování, 

výrobě nebo údržbě systémů ATM/ANS a složek ATM/ANS, 

používaných pro poskytování služeb uvedených v písmeni b) tohoto 

odstavce, včetně případů, kdy přispívají k provádění výzkumu 
uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (SESAR); 
d) prohlášení poskytovatelů služeb ATM/ANS, pro které agentura 

vydala osvědčení v souladu s písmeny a) a b) tohoto odstavce týkající se 

systémů ATM/ANS a složek ATM/ANS uváděných do provozu těmito 

poskytovateli v souladu s čl. 45 odst. 1. 
2.   Pokud jde o systémy ATM/ANS a složky ATM/ANS podle článku 

45, včetně případů, kdy přispívají k provádění SESAR, agentura, určí-li 
tak akty v přenesené pravomoci přijaté podle článku 47: 
a) stanoví podrobné specifikace systémů ATM/ANS a složek 

ATM/ANS, na které se vztahuje osvědčování v souladu s čl. 45 odst. 2, 
a oznámí je žadateli; 
b) stanoví a zpřístupní podrobné specifikace použitelné pro systémy 

ATM/ANS a složky ATM/ANS, na něž se vztahuje prohlášení podle čl. 

45 odst. 2; 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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c) odpovídá za úkoly související s osvědčováním, dozorem a 

vynucováním podle čl. 62 odst. 2, pokud jde o osvědčení a prohlášení 

ohledně systémů ATM/ANS a složek ATM/ANS v souladu s čl. 45 odst. 

2. 
Čl. 81 Agentura má pravomoci v souvislosti s úkoly týkajícími se osvědčování, 

dozoru a vynucování v souladu s čl. 62 odst. 2, pokud jde o osvědčení 

pro organizace pro výcvik řídících letového provozu uvedené 

v článku 51, jestliže mají tyto organizace hlavní místo podnikání mimo 

území, za která jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy, 

a je-li to na místě, pro jejich personál. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 82 1.   Agentura má pravomoci v souvislosti s úkoly týkajícími se 

osvědčování, dozoru a vynucování v souladu s čl. 62 odst. 2, pokud jde 
o oprávnění a prohlášení pro provoz letadel a za provozovatele letadel 
podle článku 60, ledaže určitý členský stát plní ve vztahu k těmto 

provozovatelům letadel funkce a povinnosti státu provozovatele. 
2.   Agentura má pravomoci v souvislosti s úkoly týkajícími se 

osvědčování, dozoru a vynucování v souladu s čl. 62 odst. 2, pokud jde 
o oprávnění pro letadla a piloty uvedená v čl. 61 odst. 1 písm. a). 
3.   Agentura je na základě žádosti nápomocna Komisi při provádění 

nařízení (ES) č. 2111/2005 tím, že provádí veškerá nezbytná 

bezpečnostní posouzení provozovatelů ze třetích zemí a orgánů 

odpovědných za dozor, včetně inspekcí na místě. Výsledky těchto 

posouzení poskytuje spolu s odpovídajícími doporučeními Komisi. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 83 1.   Agentura sama nebo prostřednictvím příslušných vnitrostátních 

orgánů či kvalifikovaných subjektů provádí nezbytná šetření v rámci 

plnění úkolů souvisejících s osvědčováním, dozorem a vynucováním v 

souladu s čl. 62 odst. 2. 
2.   Pro účely provádění šetření uvedených v odstavci 1 je agentura 
zmocněna: 
a) vyžadovat od právnických nebo fyzických osob, jimž vydala 

osvědčení nebo které jí předložily prohlášení, veškeré nezbytné 

informace; 
b) požadovat od uvedených osob ústní vysvětlení k veškerým 

skutečnostem, dokumentům, předmětům, postupům nebo jiným 

záležitostem významným z hlediska určení toho, zda daná osoba 

dodržuje toto nařízení a akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty 

přijaté na jeho základě; 
c) vstupovat do příslušných prostor, na pozemky a do dopravních 

prostředků patřících uvedeným osobám; 
d) nahlížet do každého příslušného dokumentu, záznamu nebo údajů, 

které jsou v držení uvedených osob nebo k nimž mají uvedené osoby 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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přístup, a pořizovat z nich kopie či výtahy, bez ohledu na to, na jakých 

nosičích jsou tyto informace uloženy. 
Je-li to nutné za účelem stanovení, zda určitá osoba, které vydala 

osvědčení nebo která jí předložila prohlášení, dodržuje toto nařízení a 

akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté na jeho základě, je 

agentura oprávněna vykonávat pravomoci stanovené v prvním 

pododstavci rovněž ve vztahu k jakékoli další právnické nebo fyzické 

osobě, u které lze důvodně předpokládat, že má v držení informace 

relevantní pro tento účel nebo že k nim má přístup. Pravomoci podle 

tohoto odstavce se vykonávají v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy členského státu nebo třetí země, kde vyšetřování probíhá, s 

náležitým ohledem na práva a oprávněné zájmy dotčených osob a v 

souladu se zásadou proporcionality. 
Pokud se pro vstup do příslušných prostor, na pozemky a do dopravních 

prostředků uvedených v prvním pododstavci písm. c) v souladu s 

příslušnými vnitrostátními právními předpisy vyžaduje předchozí 

povolení soudních nebo správních orgánů dotčeného členského státu 

nebo třetí země, je výkon těchto pravomocí vázán na získání takového 

předchozího povolení. 
3.   Agentura zajistí, aby její zaměstnanci, případně další odborníci, kteří 

se na šetření podílejí, byli dostatečně kvalifikovaní a náležitě poučení a 

aby měli řádná oprávnění. Tyto osoby se při výkonu svých pravomocí 

prokazují písemným zmocněním. 
4.   Úředníci příslušných orgánů členského státu, na jejichž území má 

být šetření provedeno, agentuře na její žádost pomáhají s provedením 

šetření. Je-li taková pomoc nutná, agentura o tomto šetření a požadované 

pomoci s dostatečným předstihem informuje členský stát, na jehož 

území má být šetření provedeno. 
Čl. 84 1.   Komise může na žádost agentury právnické nebo fyzické osobě, jíž 

agentura v souladu s tímto nařízením vydala osvědčení nebo která 

předložila prohlášení, uložit jeden nebo oba následující postihy: 
a) pokutu v případě, že uvedená osoba záměrně či z nedbalosti porušila 

jedno z ustanovení tohoto nařízení nebo aktů v přenesené pravomoci a 

prováděcích aktů přijatých na jeho základě; 
b) penále v případě, že uvedená osoba nadále porušuje jedno z 

uvedených ustanovení, s cílem přimět uvedenou osobu k dodržení 

uvedených ustanovení. 
2.   Pokuty a penále uvedené v odstavci 1 musí být účinné, přiměřené a 

odrazující. Při jejich stanovení se přihlíží k závažnosti případu, a 

zejména k míře ohrožení bezpečnosti či ochrany životního prostředí, 

činnosti, jíž se porušení týká, a k finančním možnostem dotčené 
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právnické nebo fyzické osoby. 
Výše pokut nepřesáhne 4 % ročního příjmu či obratu dotčené právnické 

nebo fyzické osoby. Výše penále nepřesáhne 2,5 % průměrného denního 

příjmu či obratu dotčené právnické nebo fyzické osoby. 
3.   Komise ukládá pokuty a penále na základě odstavce 1 pouze v 

případě, že ostatní opatření stanovená v tomto nařízení a v aktech v 

přenesené pravomoci a v prováděcích aktech přijatých na jeho základě 

jsou k řešení těchto porušení nedostatečná nebo nepřiměřená. 
4.   Pokud jde o ukládání pokut a penále podle tohoto článku, Komise 

přijme v souladu s článkem 128 akty v přenesené pravomoci, kterými 

stanoví: 
a) podrobná kritéria a podrobnou metodiku pro stanovení výše pokut a 

penále; 
b) podrobná pravidla pro šetření, související opatření a podávání zpráv a 

rovněž pro rozhodování, včetně ustanovení o právu na obhajobu, 

přístupu ke spisu, právním zastoupení a důvěrnosti a dočasných 

ustanovení; a 
c) postupy pro výběr pokut a penále. 
 5.   Soudní dvůr má neomezenou pravomoc k přezkumu rozhodnutí 

Komise přijatých na základě odstavce 1. Uloženou pokutu nebo penále 

může zrušit, snížit nebo zvýšit. 
6.   Rozhodnutí Komise přijatá na základě odstavce 1 nemají 

trestněprávní povahu. 
Čl. 85 1.   Agentura je nápomocna Komisi při sledování uplatňování tohoto 

nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na 

jeho základě členskými státy tím, že provádí kontroly a další 

monitorovací činnost. Cílem uvedených kontrol a další monitorovací 

činnosti je rovněž pomoci členským státům při zajištění jednotného 

uplatňování tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích 

aktů přijatých na jeho základě a sdílení osvědčených postupů. 
Agentura předkládá Komisi zprávu o kontrolách a další monitorovací 

činnosti provedené podle tohoto odstavce. 
2.   Pro účely provádění kontrol a další monitorovací činnosti uvedených 

v odstavci 1 je agentura zmocněna: 
a) požadovat od jakéhokoli příslušného vnitrostátního orgánu a všech 

fyzických a právnických osob spadajících do působnosti tohoto nařízení 

poskytnutí veškerých nezbytných informací; 
b) požadovat od uvedených orgánů a osob ústní vysvětlení k veškerým 

skutečnostem, dokumentům, předmětům, postupům nebo jiným 

záležitostem významným z hlediska určení toho, zda dotčený členský 

stát dodržuje toto nařízení a akty v přenesené pravomoci a prováděcí 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

akty přijaté na jeho základě; 
c) vstupovat do příslušných prostor, na pozemky a do dopravních 

prostředků uvedených orgánů a osob; 
d) nahlížet do každého příslušného dokumentu, záznamu nebo údajů, 

které jsou v držení uvedených orgánů a osob nebo k nimž mají uvedené 

orgány a osoby přístup, a pořizovat z nich kopie či výtahy, bez ohledu 

na to, na jakých nosičích jsou tyto informace uloženy. 
Je-li to nutné za účelem stanovení, zda určitý členský stát dodržuje toto 

nařízení a akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté na jeho 

základě, je agentura oprávněna vykonávat pravomoci stanovené v 

prvním pododstavci rovněž ve vztahu k jakékoli další právnické nebo 

fyzické osobě, u které lze důvodně předpokládat, že má v držení 

informace relevantní pro tyto účely nebo že k nim má přístup. 
Pravomoci podle tohoto odstavce se vykonávají v souladu s 

vnitrostátními právními předpisy členského státu, kde probíhá kontrola 

nebo jiná monitorovací činnost, s náležitým ohledem na práva a 

oprávněné zájmy dotčených orgánů a osob a v souladu se zásadou 

proporcionality. Pokud se pro vstup do příslušných prostor, na pozemky 

a do dopravních prostředků uvedených v prvním pododstavci písm. c) v 

souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy vyžaduje předchozí 

povolení soudních nebo správních orgánů dotčeného členského státu, je 

výkon těchto pravomocí vázán na získání takového předchozího 

povolení. 
3.   Agentura zajistí, aby její zaměstnanci a případně další odborníci, 

kteří se podílejí na kontrolách a další monitorovací činnosti, byli 

dostatečně kvalifikovaní a náležitě poučení. V případě kontrol se tyto 
osoby při výkonu svých pravomocí prokazují písemným zmocněním. 
Agentura sdělí dotčenému členskému státu v dostatečném předstihu před 

kontrolou předmět, účel předmětné činnosti, den, kdy má být kontrola 

zahájena, a totožnost svých zaměstnanců a dalších odborníků, kteří se na 

jejím provádění budou podílet. 
4.   Dotčený členský stát kontrolu a další monitorovací činnosti usnadní. 

Zajistí, aby dotčené orgány a osoby s agenturou spolupracovaly. 
Pokud některá právnická nebo fyzická osoba s agenturou 
nespolupracuje, příslušné orgány dotčeného členského státu poskytnou 

agentuře nezbytnou pomoc, aby mohla kontrolu a další monitorovací 

činnost provést. 
5.   Jestliže kontrola nebo další monitorovací činnost prováděné v 

souladu s tímto článkem zahrnují kontrolu nebo další monitorovací 

činnost ve vztahu k některé právnické nebo fyzické osobě spadající do 

působnosti tohoto nařízení, uplatní se ustanovení čl. 83 odst. 2, 3 a 4. 
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6.   Na žádost členského státu jsou mu zprávy vypracované agenturou 

podle odstavce 1 zpřístupněny v úředním jazyce nebo jazycích Unie 

toho členského státu, kde byla kontrola provedena. 
7.   Agentura zveřejní shrnutí informací o uplatňování tohoto nařízení a 

aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho 

základě každým členským státem. Uvedené informace zahrne do 

výroční bezpečnostní zprávy uvedené v čl. 72 odst. 7. 
8.   Agentura přispívá s ohledem na cíle uvedené v článku 1 k posouzení 

dopadů provádění tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a 

prováděcích aktů přijatých na jeho základě, aniž je dotčeno posouzení 

Komisí podle článku 124. 
9.   Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví podrobná pravidla 

týkající se pracovních postupů agentury pro plnění úkolů podle tohoto 

článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle 

čl. 127 odst. 3. 
Čl. 86 1.   Agentura je Komisi a členským státům nápomocna při určování 

hlavních témat výzkumu v oblasti civilního letectví s cílem přispět 

k zajištění souladu a koordinace mezi výzkumem financovaným 

z veřejných prostředků a vývojem a politikami spadajícími do oblasti 

působnosti tohoto nařízení. 
2.   Agentura podporuje Komisi při stanovování a plnění příslušných 

rámcových programů Unie pro výzkum a inovace a ročních a víceletých 

pracovních programů, rovněž při provádění postupů hodnocení, při 

přezkumu financovaných projektů a při využívání výsledků projektů 

v oblasti výzkumu a inovací. 
Agentura provede části rámcového programu pro výzkum a inovace 
týkající se civilního letectví, pokud na ni Komise přenesla příslušné 

pravomoci. 
3.   Agentura může rozvíjet a financovat výzkum, pokud se týká výlučně 

zdokonalení činností v oblasti její působnosti. Potřeby a činnosti 

agentury v oblasti výzkumu jsou zahrnuty do jejího ročního pracovního 

programu. 
4.   Výsledky výzkumu financovaného agenturou se zveřejňují, pokud 

zveřejnění nebrání použitelné právní předpisy v oblasti duševního 

vlastnictví nebo bezpečnostní pravidla agentury uvedená v článku 123. 
5.   Kromě úkolů stanovených v odstavcích 1 až 4 tohoto článku 

a v článku 75 se může agentura rovněž zapojit do výzkumných činností 

ad hoc, jestliže jsou uvedené činnosti slučitelné s úkoly agentury a s cíli 

tohoto nařízení. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 87 1.   Cílem opatření, která agentura přijímá v souvislosti s emisemi 
a hlukem pro účely osvědčení návrhu výrobků v souladu s článkem 11, 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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je zamezit závažným škodlivým dopadům dotčených výrobků civilního 

letectví na klima, životní prostředí a lidské zdraví, při patřičném 

zohlednění mezinárodních standardů a doporučených postupů, přínosů 

pro životní prostředí, technologické proveditelnosti a hospodářského 

dopadu. 
2.   Komise, agentura, další orgány, instituce a jiné subjekty Unie 

v rámci svých působností a členské státy spolupracují v otázkách 

životního prostředí, včetně otázek, které jsou předmětem směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (38) a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s cílem zajistit, aby byla 

zohledňována vzájemná závislost mezi ochranou klimatu a životního 

prostředí, lidským zdravím a dalšími technickými oblastmi civilního 

letectví, při patřičném zohlednění mezinárodních standardů 

a doporučených postupů, přínosů pro životní prostředí, technologické 

proveditelnosti a hospodářského dopadu. 
3.   Agentura, pokud disponuje příslušnou odborností, je Komisi 

nápomocna při definování a koordinaci politik a opatření na ochranu 

životního prostředí v civilním letectví, zejména vypracováváním studií, 

prováděním simulací a poskytováním technického poradenství při 

zohlednění vzájemné závislosti mezi ochranou klimatu a životního 
prostředí, lidským zdravím a dalšími technickými oblastmi civilního 

letectví. 
4.   Za účelem informování zúčastněných stran a široké veřejnosti 

agentura alespoň každé tři roky zveřejní environmentální přezkum 

podávající objektivní přehled o stavu ochrany životního prostředí v Unii 
v oblasti civilního letectví. 
Pro účely vypracování tohoto přezkumu agentura vychází především 

z informací, které jsou již dostupné orgánům a institucím Unie, 

a informací, které jsou veřejně přístupné. 
Při vypracovávání tohoto přezkumu agentura spolupracuje s členskými 

státy a konzultuje příslušné zúčastněné strany a organizace. 
Tento přezkum rovněž obsahuje doporučení zaměřená na zlepšení 

úrovně ochrany životního prostředí v oblasti civilního letectví v Unii. 
Čl. 88 1.   Komise, agentura a členské státy spolupracují v záležitostech 

ochrany civilního letectví před protiprávními činy, včetně kybernetické 

bezpečnosti, pokud existuje vzájemná závislost mezi bezpečností 

civilního letectví a jeho ochranou před protiprávními činy. 
2.   Pokud existuje vzájemná závislost mezi bezpečností civilního 

letectví a jeho ochranou před protiprávními činy, agentura poskytne 

Komisi na základě žádosti technickou pomoc, má-li agentura příslušnou 

odbornost v oblasti bezpečnosti, při provádění nařízení Evropského 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1538990939387&uri=CELEX:32018R1139%23ntr38-L_2018212CS.01000101-E0038


Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32018R1139.doc      str. 80 z 112   

Celex: 32018R1139 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 212/2018 Gestor MD Zpracoval (jméno+datum): K. Semelová, 29.03.2019 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti 

civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, 

(ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30EU a 

2014/53/EU a kterým se zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení 

Rady (EHS) č. 3922/91 

Schválil    (jméno+datum): I. Frasch, 22.01.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (39) a dalších příslušných 

ustanovení právních předpisů Unie. 
3.   Aby agentura přispěla k ochraně civilního letectví před 

protiprávními činy, pokud existuje vzájemná závislost mezi bezpečností 

civilního letectví a jeho ochranou před protiprávními činy, reaguje v 

případě nutnosti bez zbytečného odkladu na naléhavý problém, který je 

věcí společného zájmu členských států a který spadá do oblasti 

působnosti tohoto nařízení, a to tak, že: 
a) přijme opatření podle čl. 77 odst. 1 písm. h) s cílem řešit slabé stránky 

v projektování letadel; 
b) doporučí nápravná opatření, která mají přijmout příslušné vnitrostátní 

orgány nebo fyzické a právnické osoby, na něž se vztahuje toto nařízení, 

nebo sděluje příslušné informace těmto orgánům a osobám, pokud má 

daný problém dopad na provozování letadel, včetně rizik pro civilní 

letectví, jež vyplývají z oblastí konfliktů. 
Před přijetím opatření podle prvního pododstavce písm. a) a b) agentura 
získá souhlas Komise a konzultuje členské státy. Agentura při těchto 

opatřeních pokud možno vychází ze společných posouzení rizika v 

rámci Unie a zohlední potřebu rychlé reakce v nouzových případech. 
Čl. 89 1.   Komise, agentura a další orgány, instituce a jiné subjekty Unie 

v rámci svých působností a členské státy spolupracují s cílem zajistit, 

aby byla zohledňována vzájemná závislost mezi bezpečností civilního 

letectví a souvisejícími socioekonomickými faktory, mimo jiné v rámci 

regulativních postupů, dozoru a provádění spravedlivého posouzení, jak 

je vymezeno v článku 2 nařízení (EU) č. 376/2014, za účelem řešení 

socioekonomických rizik pro bezpečnost letectví. 
2.   Při řešení této vzájemné závislosti vede agentura konzultace 

s příslušnými zúčastněnými stranami. 
3.   Agentura každé tři roky zveřejní přezkum podávající objektivní 

přehled o přijatých krocích a opatřeních, zejména těch, které se týkají 

řešení vzájemné závislosti mezi bezpečností civilního letectví 

a socioekonomickými faktory. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 90 1.   Agentura je v záležitostech spadajících do oblasti působnosti tohoto 

nařízení na vyžádání nápomocna Komisi v jejích vztazích se třetími 

zeměmi a mezinárodními organizacemi. Tato pomoc přispívá zejména k 

harmonizaci pravidel a vzájemnému uznávání osvědčení v zájmu 

evropského průmyslu a prosazování evropských norem v oblasti 

bezpečnosti letectví. 
2.   Agentura může spolupracovat s příslušnými orgány třetích zemí a s 

mezinárodními organizacemi příslušnými pro záležitosti spadající do 

oblasti působnosti tohoto nařízení. Za tímto účelem může agentura po 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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předchozí konzultaci s Komisí uzavřít s těmito orgány a mezinárodními 

organizacemi pracovní dohody. Z těchto pracovních dohod nevyplývají 

pro Unii ani její členské státy žádné právní závazky. 
3.   Agentura je členským státům nápomocna při výkonu jejich práv a 

plnění jejich závazků vyplývajících z mezinárodních dohod v 

záležitostech spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení, zejména 

jejich práv a závazků vyplývajících z Chicagské úmluvy. 
Agentura může jednat jako regionální organizace pro dozor nad 

bezpečností v rámci organizace ICAO. 
4.   Agentura ve spolupráci s Komisí a členskými státy vloží do databáze 

uvedené v článku 74 a případně aktualizuje tyto informace: 
a) informace o souladu tohoto nařízení, aktů v přenesené pravomoci a 

prováděcích aktů přijatých na jeho základě a opatření přijatých 

agenturou podle tohoto nařízení s mezinárodními standardy a 

doporučenými postupy; 
b) další informace o provádění tohoto nařízení, které jsou společné pro 

všechny členské státy a jsou relevantní pro sledování prováděné 

organizací ICAO, pokud jde o dodržování Chicagské úmluvy a 

mezinárodních standardů a doporučených postupů členskými státy. 
Členské státy využívají těchto informací při plnění svých povinností 

podle článku 38 Chicagské úmluvy a při poskytování informací 

organizaci ICAO v rámci všeobecného programu pro audit dozoru nad 

bezpečností provozu. 
5.   Aniž jsou dotčena příslušná ustanovení Smlouvy, Komise, agentura 

a příslušné orgány členských států zapojené do činností organizace 

ICAO spolupracují prostřednictvím sítě odborníků v technických 

záležitostech spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení a 

souvisejících s činností organizace ICAO. Agentura poskytuje této síti 

nezbytnou administrativní podporu, včetně pomoci s přípravou a 

pořádáním jejích zasedání. 
6.   Kromě úkolů stanovených v odstavcích 1 až 5 tohoto článku a v 
článku 75 se může agentura rovněž zapojit do ad hoc technické 

spolupráce a do projektů výzkumu a pomoci spolu se třetími zeměmi a s 

mezinárodními organizacemi, jestliže jsou tyto činnosti slučitelné s 

úkoly agentury a s cíli stanovenými v článku 1. 
Čl. 91 1.   Agentura v oblasti svých pravomocí přispívá ke včasné reakci na 

krizové situace v letectví a k jejich zmírňování a činí tak ve spolupráci 

s dalšími zúčastněnými stranami. 
2.   Agentura se podílí na činnosti koordinační krizové jednotky pro 

evropské letectví (EACCC) vytvořené v souladu s článkem 18 nařízení 

Komise (EU) č. 677/2011 (40). 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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Čl. 92 1.   V zájmu šíření osvědčených postupů a jednotného provádění tohoto 

nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na 

jeho základě může agentura na žádost poskytovatele leteckého výcviku 

posoudit, zda dotčený poskytovatel a jím poskytované výcvikové kurzy 

splňují požadavky stanovené agenturou a zveřejněné v její úřední 

publikaci. Poté, co je stanoveno, že podmínky jsou splněny, je 

poskytovatel oprávněn poskytovat agentuře schválené výcvikové kurzy. 
2.   Agentura může poskytovat výcvik, který je prvořadě určen jejím 

zaměstnancům a zaměstnancům příslušných vnitrostátních orgánů, 

rovněž i příslušným orgánům třetích zemí, mezinárodním organizacím, 

fyzickým a právnickým osobám, na něž se vztahuje toto nařízení, 

a jiným zúčastněným stranám, a to buď prostřednictvím svých vlastních 

zdrojů pro výcvik, nebo v případě nutnosti, prostřednictvím externích 

poskytovatelů výcviku. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 93 Agentura, pokud disponuje příslušnou odborností a na žádost Komise, 

poskytne Komisi technickou podporu při provádění jednotného 

evropského nebe, zejména: 
a) prováděním technických kontrol, technických šetření a studií; 
b) přispíváním k provádění systému výkonnosti pro letové navigační 

služby a funkce sítě, a to v záležitostech, na něž se vztahuje toto 

nařízení, ve spolupráci s orgánem pro kontrolu výkonnosti podle článku 

11 nařízení (ES) č. 549/2004; 
c) přispíváním k provádění hlavního plánu ATM, včetně vývoje a 

zavádění programu SESAR. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 94 1.   Agentura je subjektem Unie. Má právní subjektivitu. 
2.   V každém členském státě požívá agentura nejrozsáhlejší způsobilosti 

k právním úkonům, jakou přiznávají právní předpisy tohoto členského 

státu právnickým osobám. Zejména může nabývat a zcizovat movitý 

nebo nemovitý majetek a vystupovat před soudem. 
3.   Agentura má své sídlo v Kolíně nad Rýnem, Spolková republika 

Německo. 
4.   Agentura může zřizovat místní úřadovny v členských státech nebo 

umístit zaměstnance do delegací Unie ve třetích zemích v souladu 
s čl. 104 odst. 4. 
5.   Agenturu právně zastupuje její výkonný ředitel. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 95 1.   Pro zaměstnance agentury platí služební řád úředníků a pracovní řád 

ostatních zaměstnanců Evropské unie (41) a pravidla přijatá na základě 

dohody mezi orgány Unie za účelem uplatňování tohoto služebního řádu 

a pracovního řádu. 
2.   Agentura může využívat i vyslané národní odborníky nebo jiné 

zaměstnance, kteří nejsou zaměstnáni agenturou. Správní rada přijme 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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rozhodnutí, jímž stanoví pravidla pro vysílání národních odborníků do 

agentury. 
Čl. 96 Na agenturu a její zaměstnance se vztahuje Protokol č. 7 o výsadách 

a imunitách Evropské unie, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke 
Smlouvě o fungování Evropské unie. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 97 1.   Smluvní odpovědnost agentury se řídí právem použitelným pro 

příslušnou smlouvu. 
2.   Soudní dvůr je příslušný rozhodovat na základě jakékoli rozhodčí 

doložky obsažené ve smlouvě uzavřené agenturou. 
3.   V případě mimosmluvní odpovědnosti agentura v souladu 
s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států 

nahrazuje jakoukoli škodu, kterou sama nebo její pracovníci způsobí při 

plnění jejich povinností. 
4.   Soudní dvůr je příslušný pro spory vztahující se k náhradě škody 

podle odstavce 3. 
5.   Osobní odpovědnost zaměstnanců agentury vůči agentuře je 

upravena služebním řádem nebo pracovním řádem vztahujícím se na 

tyto zaměstnance. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 98 1.   Agentura má správní radu. 
2.   Správní rada: 
a) v souladu s článkem 103 jmenuje výkonného ředitele a případně 

prodlužuje jeho funkční období nebo ho odvolává z funkce; 
b) přijímá souhrnnou výroční zprávu o činnosti agentury a do 1. 

července každého roku ji předkládá Evropskému parlamentu, Radě, 

Komisi a Účetnímu dvoru. Souhrnná výroční zpráva o činnosti se 

zveřejňuje; 
c) každoročně schvaluje programový dokument agentury, a to 

dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem a v 

souladu s článkem 117; 
d) schvaluje roční rozpočet agentury, a to dvoutřetinovou většinou hlasů 

svých členů s hlasovacím právem a v souladu s čl. 120 odst. 11; 
e) stanoví rozhodovací postupy výkonného ředitele podle článků 115 a 

116; 
f) vykonává funkce vztahující se k rozpočtu agentury podle článků 120, 

121 a 125; 
g) jmenuje členy odvolacího senátu podle článku 106; 
h) vykonává disciplinární pravomoc vůči výkonnému řediteli; 
i) vydává stanovisko k pravidlům týkajícím se poplatků a plateb podle 

článku 126; 
j) přijímá svůj jednací řád; 
k) rozhoduje o úpravě používání jazyků platné pro agenturu; 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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l) přijímá rozhodnutí o zřizování vnitřních struktur agentury na úrovni 

ředitelů a o jejích případných změnách; 
m) v souladu s odstavcem 6 vykonává ve vztahu k zaměstnancům 

agentury pravomoci, které služební řád svěřuje orgánu oprávněnému ke 

jmenování a které pracovní řád ostatních zaměstnanců svěřuje orgánu 

oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy („pravomoci orgánu 

oprávněného ke jmenování“); 
n) přijímá vhodná prováděcí pravidla za účelem uplatňování služebního 

řádu a pracovního řádu ostatních zaměstnanců v souladu s článkem 110 

služebního řádu; 
o) přijímá pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto střetů 

u svých členů a u členů odvolacího senátu; 
p) zajišťuje náležitá opatření v návaznosti na zjištění a doporučení 

vyplývající ze zpráv o provedení interního nebo externího auditu a 

hodnocení, jakož i z šetření Evropského úřadu pro boj proti podvodům 

(OLAF) (42); 
q) přijímá finanční pravidla použitelná na agenturu v souladu s článkem 

125; 
r) jmenuje účetního, na něhož se vztahuje služební řád a pracovní řád 

ostatních zaměstnanců a který je při výkonu svých povinností zcela 

nezávislý; 
s) přijímá strategii boje proti podvodům přiměřenou riziku podvodů s 

ohledem na náklady a přínosy opatření, jež mají být provedena; 
t) vydává stanovisko k návrhu Evropského programu pro bezpečnost 

letectví v souladu s článkem 5; 
u) přijímá Evropský plán pro bezpečnost letectví v souladu s článkem 6; 
v) přijímá řádně odůvodněná rozhodnutí týkající se zbavení imunity v 

souladu s článkem 17 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské 

unie, připojeného ke Smlouvě o EU a Smlouvě o fungování EU; 
w) stanoví postupy pro účelnou spolupráci agentury s vnitrostátními 

soudními orgány, aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 996/2010 a nařízení 

(EU) č. 376/2014. 
3.   Správní rada může výkonnému řediteli poskytovat poradenství 

ohledně jakékoli záležitosti týkající se oblastí, na něž se vztahuje toto 

nařízení. 
4.   Správní rada zřídí poradní orgán zastupující celou škálu 

zúčastněných stran dotčených činností agentury, s nímž před přijetím 

konzultuje rozhodnutí v oblastech uvedených v odst. 2 písm. c), e), f) a 
i). Správní rada se rovněž může rozhodnout konzultovat s poradním 

orgánem další otázky uvedené v odstavcích 2 a 3. Správní rada není 

stanoviskem poradního orgánu v žádném případě vázána. 
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5.   Správní rada může zřizovat pracovní orgány, které jí pomáhají plnit 

její úkoly, včetně přípravy jejích rozhodnutí a sledování jejich 

provádění. 
6.   Správní rada v souladu s článkem 110 služebního řádu přijme 

rozhodnutí na základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 

pracovního řádu ostatních zaměstnanců, kterým přenese příslušné 

pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a 

kterým stanoví podmínky, za nichž může být toto přenesení pravomocí 

pozastaveno. Výkonný ředitel je oprávněn tyto pravomoci přenést na 

další osoby. 
Vyžadují-li to mimořádné okolnosti, může správní rada prostřednictvím 

rozhodnutí dočasně pozastavit přenesení pravomocí orgánu oprávněného 

ke jmenování na výkonného ředitele a pravomocí jím přenesených na 

další osoby a vykonávat je sama, případně je přenést na některého ze 

svých členů nebo na zaměstnance jiného, než je výkonný ředitel. 
Čl. 99 odst. 1 1.   Správní rada sestává ze zástupců členských států a Komise, přičemž 

všichni mají hlasovací právo. Každý členský stát jmenuje jednoho člena 

správní rady a dva náhradníky. Náhradník zastupuje člena pouze 

v případě jeho nepřítomnosti. Komise jmenuje dva zástupce a jejich 
náhradníky. Funkční období členů a jejich náhradníků trvá čtyři roky. 

Toto funkční období lze prodloužit. 

49/1997 
225/2006 
301/2009 
137/2011 
127/2014 
319/2016 
261/2017 

§ 88 odst. 1 

písm. j) 
Ministerstvo dopravy podle tohoto zákona 
(…) 
j) jmenuje zástupce České republiky do správní rady Evropské agentury 

pro bezpečnost letectví a do výboru ustanoveného podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie1c), 
(…) 
---- 
1c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platném 

znění. 

PAD 1. 

Čl. 99 odst. 2 až 

5 
2.   Členové správní rady a jejich náhradníci jsou jmenováni na základě 

svých znalostí, prokazatelných zkušeností a dosavadní činnosti v oblasti 
civilního letectví, s přihlédnutím k jejich relevantním odborným 

znalostem v oblasti řízení, správy a rozpočtu, aby tak přispívali 

k naplňování cílů stanovených tímto nařízením. Ve svých příslušných 

členských státech musejí členové mít celkovou odpovědnost alespoň za 

politiku bezpečnosti civilního letectví. 
3.   Všechny strany zastoupené ve správní radě usilují o to, aby se 
omezilo střídání jejich zástupců, aby tak byla zajištěna kontinuita práce 

správní rady. Všechny strany usilují o dosažení vyváženého zastoupení 

mužů a žen ve správní radě. 
4.   Případná účast zástupců evropských třetích zemí ve správní radě 

s postavením pozorovatele a podmínky této účasti se stanoví v dohodách 

uvedených v článku 129. 
5.   Poradní orgán uvedený v čl. 98 odst. 4 jmenuje čtyři ze svých členů 

jako zástupce ve správní radě s postavením pozorovatele. Tito zástupci 

v co nejširší míře zastupují různé pohledy zastoupené v poradním 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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orgánu. První funkční období trvá 48 měsíců a lze je prodloužit. 
Čl. 100 1.   Správní rada volí ze svých členů s hlasovacím právem předsedu 

a místopředsedu. Nemůže-li předseda plnit své povinnosti, jeho místo 

z moci úřední zaujme místopředseda. 
2.   Funkční období předsedy a místopředsedy trvá čtyři roky a lze je 
jednou prodloužit o další čtyři roky. Pokud předseda či místopředseda 

přestane být kdykoli během svého funkčního období členem správní 

rady, skončí jeho funkční období automaticky ke stejnému datu. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 101 1.   Zasedání správní rady svolává její předseda. 
2.   Řádná zasedání správní rady se konají alespoň dvakrát ročně. Kromě 

toho správní rada zasedá na žádost předsedy, Komise nebo alespoň 

jedné třetiny svých členů. 
3.   Výkonný ředitel agentury se jednání účastní bez hlasovacího práva. 
4.   Členům správní rady mohou být v souladu s jejím jednacím řádem 

nápomocni jejich poradci nebo odborníci. 
5.   Správní rada může přizvat jakoukoli osobu, jejíž stanovisko může 

být podstatné, aby se zúčastnila jejích zasedání jako pozorovatel. 
6.   Sekretariát správní rady zajišťuje agentura. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 102 1.   Aniž je dotčen čl. 98 odst. 2 písm. c) a d) a čl. 103 odst. 7, přijímá 

správní rada rozhodnutí většinou hlasů svých členů s hlasovacím 

právem. Na žádost člena správní rady se rozhodnutí podle čl. 98 odst. 2 
písm. k) přijímá jednomyslně. 
2.   Každý člen jmenovaný podle čl. 99 odst. 1 má jeden hlas. V případě 

nepřítomnosti člena je k výkonu jeho hlasovacího práva oprávněn jeho 

náhradník. Pozorovatelé ani výkonný ředitel agentury nemají hlasovací 

právo. 
3.   Jednací řád správní rady stanoví podrobnější uspořádání hlasování, 

zejména podmínky, za nichž může člen jednat v zastoupení jiného člena, 

jakož i jakékoli případné požadavky na usnášeníschopnost. 
4.   K přijetí rozhodnutí o rozpočtových záležitostech nebo záležitostech 

týkajících se lidských zdrojů, zejména pokud jde o čl. 98 odst. 2 písm. 

d), f), h), m), n), o) a q), je zapotřebí, aby pro ně hlasovala Komise. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 103 1.   Výkonný ředitel je zaměstnán jako dočasný zaměstnanec agentury 

podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců. 
2.   Výkonného ředitele jmenuje správní rada z kandidátů navržených 

Komisí v návaznosti na otevřené a transparentní výběrové řízení a na 
základě zásluh, doložené způsobilosti a zkušeností relevantních pro 

civilní letectví. 
Smlouvu s výkonným ředitelem uzavírá jménem agentury předseda 

správní rady. 
Před jmenováním je kandidát vybraný správní radou vyzván, aby 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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vystoupil před příslušným výborem Evropského parlamentu 

a zodpověděl otázky jeho členů. 
3.   Funkční období výkonného ředitele trvá pět let. Před koncem tohoto 

období provede Komise posouzení, které zohlední hodnocení výsledků 

výkonného ředitele a budoucí úkoly a výzvy agentury. V polovině 

období může být výkonný ředitel vyzván, aby vystoupil před příslušným 

výborem Evropského parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů 

týkající se výkonu své funkce. 
4.   Správní rada může na návrh Komise, který zohlední posouzení 

uvedené v odstavci 3, funkční období výkonného ředitele jednou 

prodloužit, a to na dobu nepřesahující pět let. Před prodloužením 

funkčního období výkonného ředitele správní rada o záměru prodloužit 

jeho funkční období informuje Evropský parlament. Výkonný ředitel 

může být vyzván, aby během jednoho měsíce před tímto prodloužením 

vystoupil před příslušným výborem Parlamentu a zodpověděl otázky 

jeho členů. 
5.   Výkonný ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se po 

skončení celého funkčního období nesmí zúčastnit dalšího výběrového 

řízení na tutéž pozici. 
6.   Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě 

rozhodnutí správní rady jednající na návrh Komise. 
7.   Správní rada přijímá rozhodnutí o jmenování, prodloužení funkčního 

období nebo odvolání výkonného ředitele dvoutřetinovou většinou hlasů 

svých členů s hlasovacím právem. 
8.   Výkonnému řediteli může být nápomocen jeden nebo více ředitelů. 

Je-li výkonný ředitel nepřítomen nebo nezpůsobilý, zaujme jeden 

z ředitelů jeho místo. 
Čl. 104 1.   Výkonný ředitel řídí agenturu. Je odpovědný správní radě. Aniž jsou 

dotčeny pravomoci Komise a správní rady, jedná výkonný ředitel při 

plnění svých úkolů nezávisle a nesmí požadovat ani přijímat pokyny od 

žádné vlády nebo od jakéhokoli subjektu 
2.   Je-li k tomu výkonný ředitel vyzván, podá o plnění svých úkolů 

zprávu Evropskému parlamentu. Výkonného ředitele může k podání 

zprávy o plnění jeho úkolů vyzvat Rada. 
3.   Výkonný ředitel odpovídá za plnění úkolů, které agentuře ukládá 

toto nařízení nebo jiné akty Unie. Výkonný ředitel odpovídá zejména za: 
a) schvalování opatření agentury definovaných v článku 76 v mezích 

stanovených tímto nařízením a akty v přenesené pravomoci a 

prováděcími akty přijatými na jeho základě; 
b) rozhodování o šetřeních, kontrolách a další monitorovací činnosti 

stanovených v článcích 83 a 85; 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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c) rozhodování o přidělování úkolů kvalifikovaným subjektům v souladu 

s čl. 69 odst. 1 a o provádění šetření příslušnými vnitrostátními orgány 

nebo kvalifikovanými subjekty jménem agentury v souladu s čl. 83 odst. 

1; 
d) přijímání nezbytných opatření týkajících se činnosti agentury v 

souvislosti s mezinárodní spoluprací v souladu s článkem 90; 
e) provádění veškerých nezbytných kroků k zajištění řádného chodu 

agentury v souladu s tímto nařízením, včetně přijímání vnitřních 

správních pokynů a zveřejňování oznámení; 
f) provádění rozhodnutí správní rady; 
g) vypracování souhrnné výroční zprávy o činnosti agentury a její 

předložení správní radě k přijetí; 
h) přípravu návrhu výkazu odhadu příjmů a výdajů agentury na základě 

článku 120 a plnění jejího rozpočtu na základě článku 121; 
i) přenášení svých pravomocí na jiné zaměstnance agentury. Komise 

přijme prováděcí akty, kterými stanoví náležitosti takového přenesení. 

Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 127 odst. 2; 
j) přípravu programového dokumentu podle čl. 117 odst. 1 a jeho 

předkládání správní radě k přijetí po obdržení stanoviska Komise; 
k) provádění programového dokumentu podle čl. 117 odst. 1 a 

informování správní rady o jeho provádění; 
l) vypracování akčního plánu v návaznosti na závěry interních či 

externích auditních zpráv a hodnocení a na vyšetřování úřadem OLAF a 

za vypracování zpráv o pokroku, které předkládá dvakrát ročně Komisi a 
pravidelně správní radě; 
m) ochranu finančních zájmů Unie proti podvodům, korupci a 

jakémukoli jinému protiprávnímu jednání prostřednictvím preventivních 

opatření a účinných kontrol, a v případě zjištění nesrovnalostí 

vymáháním neoprávněně vyplacených částek, případně vyměřením 

účinných, přiměřených a odrazujících správních a finančních sankcí; 
n) přípravu strategie agentury pro boj proti podvodům a její předložení 

správní radě k přijetí; 
o) vypracování návrhu finančních pravidel vztahujících se na agenturu; 
p) vypracování Evropského plánu pro bezpečnost letectví a jeho 

následných aktualizací a jejich předložení správní radě k přijetí; 
q) informování správní rady o provádění Evropského plánu pro 

bezpečnost letectví; 
r) reakci na žádost o pomoc ze strany Komise v souladu s tímto 

nařízením; 
s) přijetí přenesení pravomocí na agenturu v souladu s články 64 a 65; 
t) běžný provoz agentury; 
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u) přijímání veškerých rozhodnutí o zřízení vnitřních struktur agentury a 

o jejich případných změnách, s výjimkou rozhodnutí o strukturách na 

úrovni ředitelů, která budou schvalována správní radou; 
v) přijímání pravidel pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto 

střetů u účastníků pracovních skupin a odborných skupin a u ostatních 

zaměstnanců, na něž se nevztahuje služební řád; tato pravidla zahrnují 

ustanovení týkající se prohlášení o zájmech a případně záležitostí po 

ukončení pracovního poměru. 
4.   Výkonný ředitel rovněž odpovídá za rozhodování o tom, zda je pro 

účinné a účelné plnění úkolů agentury nezbytné zřídit v jednom nebo 

více členských státech jednu nebo více místních úřadoven nebo rozmístit 

personál do delegací Unie ve třetích zemích, s výhradou příslušných 

dohod s Evropskou službou pro vnější činnost. Uvedené rozhodnutí 

vyžaduje předchozí souhlas Komise, správní rady a případně členského 

státu, kde má být místní úřadovna zřízena. Uvedeným rozhodnutím se 

určí rozsah činností, jež mají být prováděny v dané místní úřadovně 

nebo uvedeným rozmístěným personálem, a to způsobem, který zabrání 

zbytečným nákladům a zdvojování administrativních funkcí agentury. 
Čl. 105 1.   V rámci administrativní struktury agentury je zřízen odvolací senát. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 128, kterými se stanoví organizace a složení 

odvolacího senátu. 
2.   Odvolací senát rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím podle 

článku 108. Odvolací senát je svoláván podle potřeby. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 106 1.   Členy a jejich náhradníky jmenuje správní rada ze seznamu 

kvalifikovaných kandidátů sestaveného Komisí. 
2.   Funkční období členů odvolacího senátu včetně předsedy a všech 

náhradníků trvá pět let a lze jej prodloužit o dalších pět let. 
3.   Členové odvolacího senátu jsou nezávislí. Při svém rozhodování 

nevyžadují ani nepřijímají pokyny od žádné vlády ani jiného subjektu. 
4.   Členové odvolacího senátu v agentuře nevykonávají žádné jiné 

funkce. Funkci člena odvolacího senátu lze vykonávat na částečný 

úvazek. 
5.   Členové odvolacího senátu nemohou být během funkčního období 

odvoláni ze své funkce ani vyškrtnuti ze seznamu způsobilých 

kandidátů, nejsou-li pro odvolání nebo vyškrtnutí závažné důvody 

a Komise tak nerozhodne po obdržení stanoviska správní rady. 
6.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 128 akty 

v přenesené pravomoci, kterými se stanoví požadovaná kvalifikace 

členů odvolacího senátu, jejich postavení a smluvní vztah s agenturou, 
pravomoci jednotlivých členů v přípravné fázi rozhodování a jednací řád 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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Poznámka 

 

a pravidla hlasování. 
Čl. 107 1.   Členové odvolacího senátu se nesmějí účastnit žádného odvolacího 

řízení, mají-li na něm osobní zájem, jestliže se ho dříve zúčastnili jako 

zástupci jednoho z účastníků řízení nebo se podíleli na rozhodnutí, které 

je předmětem odvolání. 
2.   Domnívá-li se člen odvolacího senátu na základě některého 

z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo z jakéhokoli jiného důvodu, že 

by se neměl zúčastnit určitého odvolacího řízení, uvědomí o tom 
odvolací senát. 
3.   Proti kterémukoli členovi odvolacího senátu může kterýkoli 

z účastníků odvolacího řízení vznést námitku na základě jakéhokoli 

důvodu uvedeného v odstavci 1 nebo z důvodu podezření z podjatosti 
tohoto člena. Námitka není přípustná, jestliže již účastník odvolacího 

řízení učinil procesní úkon, ačkoli mu byl znám důvod pro námitku. 

Žádná námitka nesmí být založena na státní příslušnosti členů. 
4.   V případech uvedených v odstavcích 2 a 3 odvolací senát rozhodne 

o opatřeních, která mají být přijata, bez účasti daného člena. Pro účely 

přijetí tohoto rozhodnutí je dotyčný člen v odvolacím senátu nahrazen 

svým náhradníkem. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 108 1.   Odvolání lze podat proti rozhodnutím agentury přijatým na základě 

článků 64, 65, čl. 76 odst. 6, článků 77 až 83, 85 nebo 126. 
2.   Odvolání podané podle odstavce 1 nemá odkladný účinek. Výkonný 

ředitel však může pozastavit uplatňování rozhodnutí, proti němuž bylo 

podáno odvolání, jestliže to okolnosti podle jeho názoru umožňují. 
3.   Odvolání proti rozhodnutí, kterým se neukončuje řízení ve vztahu 

k jednomu z účastníků, lze podat pouze ve spojení s odvoláním proti 

konečnému rozhodnutí, pokud se v rozhodnutí neuvádí možnost 

samostatného odvolání. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 109 Každá fyzická nebo právnická osoba se může odvolat proti rozhodnutí 

určenému této osobě nebo proti rozhodnutí, které má sice formu 

rozhodnutí určeného jiné osobě, ale bezprostředně a osobně se této 

osoby týká. Účastníci řízení mohou být účastníky odvolacího řízení. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 110 Odvolání spolu s odůvodněním se podává sekretariátu odvolacího senátu 

písemně do dvou měsíců od oznámení opatření dané osobě, nebo není-li 
oznámeno, ode dne, kdy se uvedená osoba o tomto opatření dozví. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 111 1.   Před posouzením odvolání poskytne odvolací senát agentuře 

možnost, aby své rozhodnutí přezkoumala. Považuje-li výkonný ředitel 

odvolání za odůvodněné, do dvou měsíců od obdržení oznámení 

odvolacího senátu dané rozhodnutí opraví. Toto ustanovení se nepoužije, 

je-li odvolání účastníka namířeno proti jinému účastníkovi. 
2.   Není-li rozhodnutí opraveno, agentura bezodkladně rozhodne, zda 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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pozastaví uplatňování rozhodnutí na základě čl. 108 odst. 2, či nikoli. 
Čl. 112 1.   Odvolací senát posoudí, zda je odvolání přípustné a odůvodněné. 

2.   Při přezkumu odvolání podle odstavce 1 jedná odvolací senát rychle. 

Tak často, jak je to nutné, vyzývá účastníky odvolacího řízení, aby ve 

stanovených lhůtách zaujali písemné stanovisko ke sdělením odvolacího 

senátu nebo ostatních účastníků odvolacího řízení. Odvolací senát může 

rozhodnout o konání ústního jednání, a to buď z vlastního podnětu, nebo 

na odůvodněnou žádost jednoho z účastníků odvolacího řízení. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 113 Dojde-li odvolací senát k závěru, že odvolání není přípustné nebo 

odůvodněné, odvolání zamítne. Dojde-li odvolací senát k závěru, že 

odvolání je přípustné a odůvodněné, postoupí případ agentuře. Agentura 

přijme nové odůvodněné rozhodnutí, přičemž zohlední rozhodnutí 

odvolacího senátu. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 114 1.   U Soudního dvora Evropské unie lze podat žalobu na neplatnost aktů 

agentury, které mají mít právní účinky vůči třetím stranám, žalobu pro 

nečinnost a v souladu s článkem 97 žalobu na určení mimosmluvní 

odpovědnosti a podle rozhodčí doložky žalobu o náhradu škody 

způsobenou činností agentury na základě smluvní odpovědnosti. 
2.   Žalobu na neplatnost rozhodnutí agentury přijatých na základě 

článků 64, 65, čl. 76 odst. 6, článků 77 až 83, 85 nebo 126 lze 

u Soudního dvora Evropské unie podat teprve po vyčerpání všech 

možností odvolání v rámci agentury. 
3.   Orgány Unie a členské státy mohou proti rozhodnutím agentury 

podat žalobu přímo u Soudního dvora, aniž by musely nejprve vyčerpat 

všechny možnosti odvolání v rámci agentury. 
4.   Agentura přijme veškerá nezbytná opatření vyplývající z rozsudku 
Soudního dvora. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 115 1.   Správní rada stanoví transparentní postupy pro vydávání stanovisek, 

certifikačních a dalších podrobných specifikací, přijatelných způsobů 

prokazování souladu a poradenského materiálu podle čl. 76 odst. 1 a 3. 
Tyto postupy: 
a) využívají odborných znalostí úřadů civilního a případně vojenského 

letectví členských států; 
b) podle potřeby zapojují odborníky relevantních zúčastněných stran 

nebo využívají odborných znalostí relevantních evropských 

normalizačních orgánů či jiných specializovaných subjektů; 
c) zajišťují, aby agentura zveřejňovala dokumenty a široce konzultovala 

se zúčastněnými stranami na základě harmonogramu a postupu, jehož 

součástí je povinnost agentury zaujmout písemné stanovisko k postupu 
konzultace. 
2.   Agentura pro účely vypracovávání stanovisek, certifikačních a 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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dalších podrobných specifikací, přijatelných způsobů prokazování 

souladu a poradenského materiálu v souladu s čl. 76 odst. 1 a 3 stanoví 

postup předběžných konzultací s členskými státy. Za tímto účelem může 

vytvořit pracovní skupinu, do níž je každý členský stát oprávněn 

jmenovat jednoho odborníka. Jsou-li zapotřebí konzultace týkající se 

vojenských aspektů, agentura konzultuje kromě členských států rovněž 

Evropskou obrannou agenturu a další příslušné vojenské odborníky 

jmenované členskými státy. Jsou-li zapotřebí konzultace týkající se 

možných sociálních dopadů opatření agentury, zapojí agentura sociální 

partnery EU a další příslušné zúčastněné strany. 
3.   Agentura zveřejňuje stanoviska, certifikační a další podrobné 

specifikace, přijatelné způsoby prokazování souladu a poradenský 

materiál vypracované podle čl. 76 odst. 1 a 3 a postupy stanovené na 

základě odstavce 1 tohoto článku v úřední publikaci agentury. 
Čl. 116 1.   Správní rada stanoví transparentní postupy přijímání jednotlivých 

rozhodnutí podle čl. 76 odst. 4. 
Tyto postupy zejména: 
a) zajistí, aby fyzickým nebo právnickým osobám, jimž je rozhodnutí 

určeno, a všem ostatním stranám, jichž se dané rozhodnutí 

bezprostředně a osobně týká, bylo umožněno slyšení; 
b) stanoví, že rozhodnutí bude oznámeno fyzickým nebo právnickým 

osobám a zveřejněno v souladu s požadavky článku 123 a čl. 132 odst. 

2; 
c) stanoví, že fyzické nebo právnické osoby, jimž je rozhodnutí určeno, 

a všichni ostatní účastníci řízení budou informováni o opravných 

prostředcích, které jsou jim dostupné na základě tohoto nařízení; 
d) zajistí, aby rozhodnutí obsahovalo odůvodnění. 
2.   Správní rada stanoví postupy vymezující podmínky, za nichž jsou 

rozhodnutí oznamována dotčeným osobám, včetně informací o 

dostupných odvolacích řízeních stanovených v tomto nařízení. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 117 1.   V souladu s čl. 98 odst. 2 písm. c) přijme správní rada do 

31. prosince každého roku programový dokument obsahující víceletý 

a roční program, a to na základě návrhu předloženého výkonným 

ředitelem šest týdnů před jeho přijetím, s přihlédnutím ke stanovisku 

Komise a v případě víceletého programování po konzultaci s Evropským 

parlamentem. Správní rada jej předá Evropskému parlamentu, Radě 

a Komisi. Za konečný se programový dokument považuje po konečném 

přijetí souhrnného rozpočtu a v případě potřeby se odpovídajícím 

způsobem upraví. 
2.   Roční pracovní program obsahuje podrobné cíle a předpokládané 

výsledky včetně ukazatelů výkonnosti a zohledňuje cíle Evropského 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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plánu pro bezpečnost letectví. Obsahuje také popis činností, které mají 

být financovány, a vymezuje finanční a lidské zdroje přidělené na 

jednotlivé činnosti v souladu se zásadami sestavování a řízení rozpočtu 

podle činností, přičemž se uvede, které činnosti mají být financovány 

prostřednictvím rozpočtu týkajícího se regulačních opatření a které 

činnosti mají být financovány prostřednictvím poplatků a plateb 
přijatých agenturou. Roční pracovní program musí být v souladu 
s víceletým pracovním programem uvedeným v odstavci 4 tohoto 
článku. Jasně uvádí, které úkoly byly oproti předcházejícímu 

rozpočtovému roku přidány, změněny nebo zrušeny. Roční 

programování zahrnuje strategii agentury týkající se činností 

souvisejících s mezinárodní spoluprací podle článku 90 a opatření 

agentury vázaná na tuto strategii. 
3.   Je-li agentuře svěřen nový úkol, správní rada schválený roční 

pracovní program změní. Každá podstatná změna ročního pracovního 

programu se přijímá stejným postupem jako původní roční pracovní 

program. Správní rada může přenést pravomoc k provádění 

nepodstatných změn ročního pracovního programu na výkonného 

ředitele. 
4.   Víceletý pracovní program udává celkové strategické programování 

včetně cílů, předpokládaných výsledků a ukazatelů výkonnosti. Stanoví 

rovněž plánování zdrojů včetně víceletého rozpočtu a zaměstnanců. 
Plánování zdrojů se jednou ročně aktualizuje. Strategické programování 

se aktualizuje v případě potřeby, a zejména za účelem zohlednění 

výsledku hodnocení uvedeného v článku 124. 
Čl. 118 1.   Souhrnná výroční zpráva o činnosti popisuje, jak agentura 

uskutečňovala svůj roční pracovní program, plnila rozpočet 

a hospodařila s lidskými zdroji. Jasně uvádí, jaká pověření a jaké úkoly 

agentury byly oproti předchozímu roku přidány, změněny nebo zrušeny. 
2.   Ve zprávě se uvedou činnosti agentury a vyhodnotí se jejich 

výsledky, pokud jde o stanovené cíle, ukazatele výkonnosti 

a harmonogram, rizika související s těmito činnostmi, využití zdrojů, 

obecnou činnost agentury a účinnost a účelnost systémů vnitřní kontroly. 

Uvede se také, které činnosti byly financovány prostřednictvím rozpočtu 

týkajícího se regulačních opatření a které činnosti byly financovány 

prostřednictvím poplatků a plateb přijatých agenturou. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 119 1.   Na dokumenty v držení agentury se vztahuje nařízení (ES) 

č. 1049/2001. Tím nejsou dotčena pravidla upravující přístup k údajům 

a informacím stanovená v nařízení (EU) č. 376/2014 a v prováděcích 

aktech přijatých na základě čl. 72 odst. 5 a čl. 74 odst. 8 tohoto nařízení. 
2.   Agentura může z vlastního podnětu provádět komunikační činnost 
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v oblasti své působnosti. Zejména zajišťuje, aby kromě zveřejňování 

uvedeného v čl. 115 odst. 3 veřejnost a všechny zúčastněné strany rychle 

obdržely objektivní, spolehlivé a snadno srozumitelné informace o práci 

agentury. Agentura zajistí, aby přidělování jejích zdrojů na komunikační 

činnost nepoškozovalo účinné plnění úkolů podle článku 75. 
3.   Agentura v případě potřeby přeloží propagační materiály týkající se 

bezpečnosti do úředních jazyků Unie. 
4.   Příslušné vnitrostátní orgány jsou agentuře nápomocny účinnou 

komunikací relevantních informací týkajících se bezpečnosti ve svých 

příslušných jurisdikcích. 
5.   Každá fyzická nebo právnická osoba je oprávněna písemně se obrátit 

na agenturu v kterémkoli z úředních jazyků Unie a obdržet odpověď ve 

stejném jazyce. 
6.   Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury zajišťuje 

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie. 
Čl. 120 1.   Aniž jsou dotčeny jiné příjmy, příjmy agentury tvoří: 

a) příspěvek Unie; 
b) příspěvky kterékoli evropské třetí země, s níž Unie uzavřela 

mezinárodní dohodu podle článku 129; 
c) poplatky uhrazené žadateli o osvědčení vydávaná agenturou nebo 

držiteli těchto osvědčení a osobami, které u agentury zaregistrovaly 

prohlášení; 
d) platby za publikace, výcvik a jakékoli další poskytované služby a za 
vyřízení odvolání agenturou; 
e) dobrovolné finanční příspěvky členských států, třetích zemí nebo 

jiných subjektů, pokud takový příspěvek neohrožuje nezávislost a 

nestrannost agentury; 
f) granty. 
2.   Výdaje agentury zahrnují výdaje na zaměstnance, administrativu, 

infrastrukturu a provoz. U provozních výdajů mohou být rozpočtové 

závazky na opatření, jež trvají déle než jeden rozpočtový rok, podle 

potřeby rozloženy do několika let v ročních splátkách. 
3.   Příjmy a výdaje musí být vyrovnané. 
4.   Rozpočet týkající se regulačních opatření, stanovené a vybrané 

poplatky za vydání osvědčení a platby uložené agenturou jsou v 

účetnictví agentury vedeny odděleně. 
5.   Agentura upraví v průběhu rozpočtového roku své personální 

plánování a řízení činností financovaných ze zdrojů tvořených poplatky 
a platbami tak, aby mohla rychle reagovat na pracovní zatížení a kolísání 

těchto příjmů. 
6.   Výkonný ředitel každoročně sestaví návrh výkazu odhadu příjmů a 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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výdajů agentury pro následující rozpočtový rok včetně návrhu plánu 

pracovních míst a zašle jej správní radě společně s materiály 

vysvětlujícími rozpočtovou situaci. V souvislosti s pracovními místy 

financovanými z poplatků a plateb se tento návrh plánu pracovních míst 

zakládá na omezeném souboru ukazatelů schválených Komisí za účelem 

měření pracovního zatížení a efektivity agentury a stanoví zdroje 

potřebné pro účinné a včasné plnění požadavků na vydávání osvědčení a 

na další činnosti agentury včetně těch, které vyplývají z přenesení 

pravomocí v souladu s články 64 a 65. 
Na základě tohoto návrhu správní rada přijme předběžný návrh odhadu 

příjmů a výdajů agentury pro následující rozpočtový rok. Tento 

předběžný návrh příjmů a výdajů agentury se do 31. ledna každého roku 

zašle Komisi. 
7.   Správní rada předá konečný návrh odhadu příjmů a výdajů agentury 
obsahující návrh plánu pracovních míst spolu s předběžným pracovním 

programem nejpozději do 31. března Komisi a evropským třetím zemím, 

s nimiž Unie uzavřela mezinárodní dohodu podle článku 129. 
8.   Komise předá výkaz odhadů Evropskému parlamentu a Radě spolu s 

návrhem souhrnného rozpočtu Evropské unie. 
9.   Komise na základě odhadu příjmů a výdajů zanese do návrhu 

souhrnného rozpočtu Evropské unie odhady, které považuje za nezbytné 

pro plán pracovních míst, a výši příspěvku ze souhrnného rozpočtu a 

předloží je Evropskému parlamentu a Radě v souladu s články 313 a 314 

Smlouvy o fungování EU. 
10.   Evropský parlament a Rada schvalují položky příspěvku pro 

agenturu a přijímají plán pracovních míst agentury, přičemž zohledňují 

ukazatele týkající se pracovního zatížení a efektivity agentury uvedené v 

odstavci 6. 
11.   Rozpočet přijímá správní rada. Rozpočet se stává konečným po 

konečném přijetí souhrnného rozpočtu Unie. V případě potřeby se 
odpovídajícím způsobem upraví. 
12.   Správní rada co nejdříve oznámí Evropskému parlamentu a Radě 

svůj záměr uskutečnit jakýkoli projekt, který by mohl mít významné 

finanční dopady na financování rozpočtu, zejména jakýkoli projekt 

související s nemovitostmi, například pronájem či koupi budov, a 

informuje o nich Komisi. V případě projektů výstavby, u nichž je 

pravděpodobné, že budou mít významný dopad na rozpočet agentury, se 

použije nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 (43). 
Pokud Evropský parlament nebo Rada sdělí svůj úmysl zaujmout 

stanovisko, předá své stanovisko správní radě do šesti týdnů ode dne 

oznámení projektu. 
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Čl. 121 1.   Rozpočet agentury plní výkonný ředitel. 
2.   Do 1. března následujícího po každém rozpočtovém roce předá 

účetní agentury účetnímu Komise a Účetnímu dvoru předběžnou účetní 

závěrku. Účetní agentury do 1. března následujícího po každém 

rozpočtovém roce předá účetnímu Komise rovněž zprávu o rozpočtovém 

a finančním řízení za daný rozpočtový rok. Účetní Komise provede 

konsolidaci předběžné účetní závěrky orgánů a decentralizovaných 

subjektů v souladu s článkem 147 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (44). 
3.   Do 31. března následujícího po každém rozpočtovém roce předá 

výkonný ředitel Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu 

dvoru zprávu o rozpočtovém a finančním řízení za daný rozpočtový rok. 
4.   Po obdržení připomínek Účetního dvora k předběžné účetní závěrce 

agentury sestaví účetní na základě článku 148 nařízení (EU, Euratom) 

č. 966/2012 na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku agentury 

a výkonný ředitel ji předloží správní radě k vyjádření. 
5.   Správní rada vydá stanovisko ke konečné účetní závěrce agentury. 
6.   Do 1. července následujícího po každém rozpočtovém roce předá 

agentura konečnou účetní závěrku spolu se stanoviskem správní rady 

Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru. 
7.   Konečná účetní závěrka se do 15. listopadu následujícího po každém 

rozpočtovém roce zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. 
8.   Výkonný ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho připomínky do 

30. září následujícího po každém rozpočtovém roce. Zároveň zašle tuto 

odpověď správní radě a Komisi. 
9.   Výkonný ředitel předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost 

veškeré informace nezbytné pro řádný průběh udělení absolutoria za 

daný rozpočtový rok, jak je stanoveno v čl. 165 odst. 3 nařízení (EU, 

Euratom) č. 966/2012. 
10.   Na doporučení Rady jednající kvalifikovanou většinou rozhodne 

Evropský parlament před 15. květnem roku n+2 o udělení absolutoria 

výkonnému řediteli za plnění rozpočtu za rozpočtový rok n. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 122 1.   V zájmu boje proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu 

jednání se na agenturu bez omezení vztahuje nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 (45). 
2.   Agentura do šesti měsíců ode dne 11. září 2018 přistoupí 

k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 mezi Evropským 

parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství 

o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti 

podvodům (OLAF) (46) a s použitím vzoru uvedeného v příloze 

k uvedené dohodě přijme vhodné předpisy použitelné na její 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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zaměstnance. 
3.   Účetní dvůr má pravomoc provádět audit na základě dokumentů 

a inspekcí na místě u všech příjemců grantů, dodavatelů 

a subdodavatelů, kteří od agentury obdrželi finanční prostředky Unie. 
4.   Úřad OLAF může provádět vyšetřování včetně kontrol a inspekcí na 

místě v souladu s ustanoveními a postupy stanovenými v nařízení (EU, 

Euratom) č. 883/2013 a v nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (47) 
s cílem stanovit, zda v souvislosti s grantem nebo zakázkou 

financovanou agenturou nedošlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému 

protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. 
5.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 4, musí dohody o spolupráci se 

třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, smlouvy, grantové 

dohody a rozhodnutí o grantu přijaté agenturou obsahovat ustanovení, 

která výslovně zmocňují Účetní dvůr a úřad OLAF k provádění těchto 

auditů a vyšetřování v souladu s jejich příslušnými pravomocemi. 
Čl. 123 Agentura přijme vlastní bezpečnostní pravidla rovnocenná 

bezpečnostním pravidlům Komise na ochranu utajovaných informací 

Evropské unie a citlivých neutajovaných informací, jak je stanoveno 

v rozhodnutích Komise (EU, Euratom) 2015/443 (48) a (EU, Euratom) 
2015/444 (49). Bezpečnostní pravidla agentury zahrnují mimo jiné 

ustanovení o výměně, zpracovávání a uchovávání těchto informací. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 124 1.   Do 12. září 2023 a poté vždy po pěti letech provede Komise 

hodnocení v souladu s pokyny Komise s cílem posoudit výkonnost 

agentury s ohledem na její cíle, mandát a úkoly. Předmětem hodnocení 

je posouzení dopadu tohoto nařízení, agentury a jejích pracovních 

postupů při zajišťování vysoké úrovně bezpečnosti civilního letectví. 

Hodnocení se zaměří rovněž na případnou potřebu upravit mandát 

agentury a na finanční důsledky každé takové změny. V hodnocení se 

zohlední názory správní rady a zúčastněných stran na unijní i na 
vnitrostátní úrovni. 
2.   Pokud Komise usoudí, že další fungování agentury již není 

s ohledem na její stanovené cíle, mandát a úkoly odůvodněné, může 

navrhnout, aby toto nařízení bylo odpovídajícím způsobem změněno 

nebo zrušeno. 
3.   Komise předá závěry hodnocení spolu se svými závěry Evropskému 

parlamentu, Radě a správní radě. Popřípadě je připojen akční plán 

s harmonogramem. Závěry hodnocení a doporučení se zveřejňují. 

  Ustanovení upravuje činnost Komise. Není relevantní z hlediska 
adaptace. 

NA  

Čl. 125 Správní rada přijme po konzultaci s Komisí finanční pravidla použitelná 

na agenturu. Tato finanční pravidla se mohou odchýlit od nařízení 

v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013, pouze pokud je takové 

odchýlení specificky vyžadováno pro provoz agentury a Komise k němu 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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předem udělí souhlas. 
Čl. 126 1.   Poplatky a platby jsou ukládány za: 

a) vydání a obnovení osvědčení a za registraci prohlášení agenturou na 

základě tohoto nařízení, jakož i za dozor nad činnostmi, jichž se uvedená 
osvědčení a prohlášení týkají; 
b) publikace, výcvik a za další služby poskytované agenturou, a to 

způsobem, který odráží skutečné náklady každé jednotlivé poskytované 

služby; 
c) vyřízení odvolání. 
Všechny poplatky a platby jsou vyjádřeny a hrazeny v eurech. 
2.   Výše poplatků a plateb se nastaví na úroveň, která zajistí, aby 

odpovídající příjmy postačovaly ke krytí celkových nákladů na činnosti 

spojené s poskytovanými službami a aby nedocházelo k hromadění 

výrazného přebytku. Uvedené náklady zohledňují veškeré výdaje 

agentury na zaměstnance podílející se na činnostech uvedených v 

odstavci 1, zejména poměrný příspěvek zaměstnavatele do systému 

důchodového pojištění. Poplatky a platby jsou příjmy účelově vázanými 

na agenturu za činnosti spojené se službami, za něž se poplatky a platby 
hradí. 
3.   Rozpočtové přebytky vytvořené prostřednictvím poplatků a plateb se 

použijí na financování budoucích činností souvisejících s poplatky a 

platbami nebo na kompenzaci ztrát. V případě opakujících se výrazných 

kladných nebo záporných rozpočtových výsledků se úroveň poplatků a 

plateb zreviduje. 
4.   Po konzultaci agentury podle čl. 98 odst. 2 písm. i) přijme Komise 

prováděcí akty, kterými stanoví podrobná pravidla týkající se poplatků a 

plateb uložených agenturou, a upřesní zejména úkony, za něž se na 

základě čl. 120 odst. 1 písm. c) a d) hradí poplatky nebo platby, a výši 

poplatků a plateb a způsob jejich úhrady. Tyto prováděcí akty se 

přijímají přezkumným postupem podle čl. 127 odst. 3. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 127 1.   Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu 

nařízení (EU) č. 182/2011. 
2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) 

č. 182/2011. 
3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) 

č. 182/2011. 
4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) 

č. 182/2011 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení. 

  Ustanovení upravuje činnost Komise. Není relevantní z hlediska 
adaptace. 

NA  

Čl. 128 1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je Komisi svěřena za 

podmínek stanovených v tomto článku. 
2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 

  Ustanovení upravuje činnost Komise. Není relevantní z hlediska 
adaptace. 

NA  
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Poznámka 

 

19, 28, 32, 39, 47, 54, 58 a 61, čl. 62 odst. 13, čl. 68 odst. 3, čl. 84 
odst. 4 a článcích 105 a 106 je Komisi svěřena na dobu 5 let od 11. září 

2018. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět 

měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku 

nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. 
3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci 

uvedené v článcích 19, 28, 32, 39, 47, 54, 58 a 61, čl. 62 odst. 13, čl. 68 
odst. 3, čl. 84 odst. 4 a článcích 105 a 106 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 

o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním 

věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. 
4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 
zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. 
5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí 

současně Evropskému parlamentu a Radě. 
6.   Akt v přenesené pravomoci uvedený v článcích 19, 28, 32, 39, 47, 

54, 58 a 61, čl. 62 odst. 13, čl. 68 odst. 3, čl. 84 odst. 4, a článcích 105 

a 106 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament 

nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 

tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před 

uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží 

o dva měsíce. 
Čl. 129 Agentura je otevřená účasti evropských třetích zemí, které jsou 

smluvními stranami Chicagské úmluvy a uzavřely s Unií mezinárodní 

dohody, na jejichž základě přijaly a uplatňují právní předpisy Unie 

v oblasti působnosti tohoto nařízení. 
Uvedené mezinárodní dohody mohou zahrnovat ustanovení, která 

stanoví zejména povahu a rozsah účasti dotčené evropské třetí země na 

práci agentury, včetně ustanovení o finančních příspěvcích 

a zaměstnancích. Agentura může v souladu s čl. 90 odst. 2 v zájmu 

zajištění účinnosti uvedených ustanovení uzavřít pracovní dohody 

s příslušným orgánem dotčené evropské třetí země. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 130 1.   V dohodě o sídle mezi agenturou a členským státem, v němž se sídlo 

nachází, se stanoví nezbytná ujednání týkající se umístění agentury 

v hostitelském členském státě a zařízení, která uvedený členský stát 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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písm., atd.) 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

poskytne, spolu se zvláštními pravidly, která se v hostitelském členském 

státě použijí na výkonného ředitele, členy správní rady a zaměstnance 

agentury a jejich rodinné příslušníky. 
2.   Hostitelský členský stát zajistí agentuře nezbytné podmínky k jejímu 

řádnému fungování, včetně vícejazyčné a odpovídající školní výuky 

a vhodného dopravního spojení. 
Čl. 131 Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a aktů 

v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě 

a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Takto 

stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

49/1997 
127/2014 

§ 92 odst. 1 

písm. c) 
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
(…) 
c) v rozporu s § 18 odst. 3 vykonává činnost leteckého personálu bez 

platného průkazu způsobilosti, 
(…) 

PAD 1. 

  49/1997 
127/2014 
261/2017 

§ 92 odst. 2 

písm. e) 
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
(…) 
e) jako provozovatel letadla nebo sportovního létajícího zařízení 

neudržuje letovou způsobilost nebo nepodrobuje letadlo nebo sportovní 

létající zařízení pravidelným kontrolám letové způsobilosti, 

  

  49/1997 
127/2014 

§ 92 odst. 3 

písm. b)  
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
(…) 
b) provádí lety ve vzdušném prostoru České republiky v rozporu s 

podmínkami stanovenými v tomto zákoně nebo přímo použitelném 

předpise Evropské unie upravujícím provádění letů ve vzdušném 

prostoru26), 

  

  49/1997 
127/2014 

§ 92 odst. 3 

písm. c) 
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
(…) 
c) ohrozí bezpečnost létání porušením leteckého předpisu nebo přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího provádění letů ve 

vzdušném prostoru26), 
 

  

  49/1997 
127/2014 

§ 92 odst. 3 

písm. d) 
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
(…) 
d) při provozu letadla nebo sportovního létajícího zařízení způsobí v 

leteckém provozu nehodu porušením povinnosti stanovené tímto 

zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 

provádění letů ve vzdušném prostoru26), nebo 

  

  49/1997 
261/2017 

§ 92 odst. 4  Za přestupek lze uložit pokutu 
  
a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo 

odstavce 2 písm. a), 
  
b) do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g), j) nebo 

l), odstavce 2 písm. c) nebo d) nebo odstavce 3 písm. e) bodu 1, 2 nebo 3 
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nebo písm. f), 
  
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až e), i) 

nebo n), odstavce 2 písm. b) nebo g) nebo odstavce 3 písm. a), 
  
d) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 

písm. b), f) nebo h), odstavce 2 písm. e) nebo f) nebo odstavce 3 písm. 

b), c) nebo písm. e) bodu 4, nebo 
  
e) od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 

písm. k) nebo m) nebo odstavce 3 písm. d). 
  49/1997 

127/2014 
261/2017 

§ 92 odst. 5 Za přestupek lze uložit zákaz činnosti 
  
a) do 6 měsíců, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), odstavce 2 

písm. e) nebo f), 
  
b) do 1 roku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), i) nebo j), 

nebo odstavce 3 písm. b) nebo c), nebo 
  
c) do 2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k), nebo odstavce 3 

písm. d). 

  

  49/1997 
127/2014 
261/2017 

§ 92b odst. 1 

písm. a) 
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
  
a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 

udělování průkazu způsobilosti a podmínky výkonu činnosti řídícího 

letového provozu28) vykonává činnost řídícího letového provozu, 

řídícího letového provozu - žáka, instruktora nebo hodnotitele 
1. přesto, že ví o nemoci nebo o takových změnách zdravotního stavu, 

které omezují nebo vylučují výkon této činnosti, 
2. aniž by oznámila poskytovateli letových navigačních služeb svoji 

zdravotní indispozici, nebo 
3. bez platného průkazu způsobilosti, 

  

  49/1997 
127/2014 
261/2017 

§ 92b odst. 2  (2) Za přestupek lze uložit pokutu 
a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), 
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), nebo, 
c) od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 
písm. c). 

  

  49/1997 
127/2014 
261/2017 

§ 92b odst. 3 (3) Za přestupek lze uložit zákaz činnosti 
  
a) do 6 měsíců, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 

2, nebo, 
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b) do 1 roku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 3. 
 

  49/1997 
127/2014 
183/2017 

§ 93 odst. 1 

písm. h) 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu 

tím, že 
(…) 
h) využívá ke své letecké činnosti letecký personál bez platného průkazu 

způsobilosti,  
 

  

  49/1997 
127/2014 
183/2017 

§ 93 odst. 1 

písm. i) 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu 

tím, že 
(…) 
i) provádí vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, 

opravy, modifikace nebo konstrukční změny výrobků, letadlových částí 

nebo zařízení nebo leteckých pozemních zařízení podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie o společných pravidlech v oblasti 

civilního letectví30) bez oprávnění, 
(…) 

  

  49/1997 
127/2014 
183/2017 
261/2017 

§ 93 odst. 2 

písm. h) 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu 

tím, že jako 
(…) 
h) provozovatel letadla nebo sportovního létajícího zařízení neudržuje 

letovou způsobilost nebo nepodrobuje letadlo nebo sportovní létající 

zařízení pravidelným kontrolám letové způsobilosti, 
(….) 

  

  49/1997 
127/2014 
183/2017 

§ 93 odst. 3 

písm. b)  
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu 

tím, že 
(…) 
b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 

zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových 

částí a zařízení32) 
1. provádí činnosti související s řízením zachování letové způsobilosti 

bez oprávnění, 
2. vystaví nebo prodlouží osvědčení kontroly letové způsobilosti letadla, 
nebo 
3. osvědčí uvolnění letadla nebo letadlového celku do provozu, 
 

  

  49/1997 
127/2014 
183/2017 

§ 93 odst. 3 

písm. c) 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu 

tím, že 
(…) 
c) provádí lety ve vzdušném prostoru České republiky v rozporu s 
podmínkami stanovenými v tomto zákoně nebo přímo použitelném 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

předpise Evropské unie upravujícím provádění letů ve vzdušném 

prostoru26), 
  49/1997 

127/2014 
183/2017 

§ 93 odst. 3 

písm. d) 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu 

tím, že 
(…) 
d) ohrozí bezpečnost létání porušením leteckého předpisu nebo přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího provádění letů ve 

vzdušném prostoru26), 
 

  

  49/1997 
127/2014 
183/2017 

§ 93 odst. 3 

písm. e) 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu 

tím, že 
(…) 
e) při provozu letadla nebo sportovního létajícího zařízení způsobí v 

leteckém provozu nehodu porušením povinnosti stanovené tímto 

zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 

provádění letů ve vzdušném prostoru26), nebo 
 

  

       
  49/1997 

261/2017 
§ 93 odst. 5  Za přestupek lze uložit pokutu 

  
a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 

2 písm. a) nebo g) nebo odstavce 4 písm. e) nebo písm. f) bodu 2, 
  
b) do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g), odstavce 

2 písm. e) nebo f), odstavce 3 písm. f) bodu 2 nebo 3 nebo písm. g) nebo 

odstavce 4 písm. d), 
  
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 
2 písm. b) nebo písm. d) bodu 5, odstavce 3 písm. a), písm. b) bodu 2, 

písm. f) bodu 1, 5 nebo 6 nebo písm. h) bodu 1 až 7 nebo odstavce 4 

písm. a), b) nebo c), 
  
d) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 

písm. b), d), e) nebo h), odstavce 2 písm. c), písm. d) bodu 1, 2 nebo 4, 

písm. h) nebo j), odstavce 3 písm. b) bodu 3, písm. c), d), písm. f) bodu 

4, písm. h) bodů 8 až 11 nebo odstavce 4 písm. f) bodu 1 nebo 3, 
  
e) od 75 000 Kč do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 
písm. k), nebo 
  
f) od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32018R1139.doc      str. 104 z 112   

Celex: 32018R1139 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 212/2018 Gestor MD Zpracoval (jméno+datum): K. Semelová, 29.03.2019 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti 

civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, 

(ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30EU a 

2014/53/EU a kterým se zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení 

Rady (EHS) č. 3922/91 

Schválil    (jméno+datum): I. Frasch, 22.01.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

písm. f), i), j) nebo k), odstavce 2 písm. d) bodu 3 nebo písm. i), nebo 

odstavce 3 písm. b) bodu 1 nebo písm. e). 
  
 

  49/1997 
127/2014 
183/2017 
 

§ 93 odst. 6  Za přestupek lze uložit zákaz činnosti 
  
a) do 6 měsíců, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. i), 
  
b) do 1 roku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 

písm. h), nebo odstavce 3 písm. d), nebo 
  
c) do 2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), j) nebo k), nebo 

odstavce 3 písm. e). 

  

  49/1997 
127/2014 
183/2017 
261/2017 

§ 93b odst. 2 Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v 

rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 

udělování průkazu způsobilosti a podmínky výkonu činnosti řídícího 

letového provozu28) 
  
a) jako poskytovatel letových navigačních služeb 
1. nezajistí, aby činnost řídícího letového provozu nebo řídícího 

letového provozu - žáka vykonávala osoba s platným průkazem 

způsobilosti, 
2. nevytvoří místní systémy odborné způsobilosti nebo tyto systémy či 

jejich změny nepředloží Úřadu ke schválení, 
3. nevede záznamy o hodinách, ve kterých každý držitel průkazu 

způsobilosti vykonává práva vyplývající z průkazu způsobilosti, nebo 
neposkytne tyto údaje Úřadu nebo držiteli průkazu způsobilosti, nebo 
4. nevypracuje nebo neprovádí objektivní, transparentní a 

nediskriminační postupy pro oznámení zdravotní indispozice řídícího 

letového provozu, řídícího letového provozu - žáka, instruktora nebo 

hodnotitele, které omezují nebo vylučují výkon této činnosti, nebo 
  
b) jako organizace pro výcvik řídících letového provozu, řídících 

letového provozu - žáků nebo výcvik instruktorů nebo hodnotitelů, 
1. provádí výcvik řídících letového provozu, řídících letového provozu - 
žáků nebo výcvik instruktorů nebo hodnotitelů bez osvědčení nebo v 

rozporu s podmínkami v něm stanovenými, 
2. pověří prováděním výcviku řídících letového provozu, řídících 

letového provozu - žáků, instruktorů nebo hodnotitelů fyzickou osobu, 

která nesplňuje podmínky stanovené pro tuto činnost, 
3. nepředloží Úřadu ke schválení změny v osnovách výcvikových kurzů 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

nebo v plánech vstupního, místního nebo průběžného výcviku, 
4. neoznámí Úřadu ukončení své činnosti, 
5. nevrátí ve stanovené lhůtě Úřadu osvědčení po jeho zrušení nebo po 

ukončení své činnosti, 
6. neprovádí bezpečnostní opatření uložená Úřadem, 
7. nenahlásí ve stanovené lhůtě nehodu, vážný incident nebo událost 

vyplývající z výcvikové činnosti nebo nevyhotoví následné hlášení, 
8. nevytvoří, nezavede nebo nespravuje systém řízení anebo tak neučiní 

stanoveným způsobem, 
9. nejmenuje odpovědného vedoucího nebo osobu odpovědnou za 

výcvik, 
10. nevede záznamy o instruktorech nebo osobách kvalifikovaných pro 

hodnocení odborné způsobilosti instruktorů praktického výcviku a 

odborné způsobilosti hodnotitelů nebo nevytvoří postup pro zachování 

odborné způsobilosti instruktorů teoretické výuky, 
11. nezajistí, aby instruktoři praktického výcviku a hodnotitelé 

absolvovali udržovací výcvik, 
12. neuchovává záznamy o osobách, které podstupují nebo podstoupily 

výcvik, 
13. nevytvoří nebo nespravuje systém pro záznamy kvalifikací 

instruktorů a hodnotitelů a hodnocení jejich dovedností a předmětů, 

které jsou oprávněni vyučovat, nebo tyto záznamy neuchovává, nebo 
14. nemá uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v 

souvislosti s poskytováním výcviku a zaplacené pojistné. 
  49/1997 

261/2017 
§ 93b odst. 4  Za přestupek lze uložit pokutu 

  
a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 
  
b) do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b) bodu 7, 
  
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) bodu 4 

nebo písm. b) bodu 4, 5 nebo 9, 
  
d) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 
písm. a) bodu 1 nebo 3 nebo písm. b) bodu 6 nebo 10 až 14, 
  
e) od 75 000 Kč do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 

písm. a) bodu 2 nebo písm. b) bodu 2, 3 nebo 8, nebo 
  
f) od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 
písm. b) bodu 1 nebo odstavce 3. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

  49/1997 
183/2017 

§ 93b odst. 5 Za přestupek lze uložit zákaz činnosti do 2 let, jde-li o přestupek podle 

odstavce 2 písm. b) bodu 1 nebo odstavce 3. 
  

Čl. 132 1.   S ohledem na zpracování osobních údajů v rámci tohoto nařízení 

plní členské státy své úkoly vyplývající z tohoto nařízení v souladu 
s vnitrostátními právními a správními předpisy v souladu s nařízením 

(EU) 2016/679. 
2.   S ohledem na zpracování osobních údajů v rámci tohoto nařízení 

plní Komise a agentura své úkoly vyplývající z tohoto nařízení 

v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001. 
 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 133 V článku 15 nařízení (ES) č. 2111/2005 se odstavce 1 až 3 nahrazují 

tímto: 
„1.   Komisi je nápomocen výbor („Výbor EU pro leteckou 

bezpečnost“). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 

č. 182/2011. 
2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) 

č. 182/2011. 
3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) 

č. 182/2011.“ 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 134 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1008/2008 se mění takto: 
1) V článku 4 se písmeno b) nahrazuje tímto: 
„b) je držitelem platného AOC vydaného v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 (*1) buď vnitrostátním 

orgánem členského státu, společně několika vnitrostátními orgány 

členských států v souladu s čl. 62 odst. 5 uvedeného nařízení, nebo 

Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví.   
(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. 

července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o 

zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění 

nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) 
č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 

2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 

(Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1).“"  

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 134 odst. 2 Článek 6 se nahrazuje tímto: 
„Článek 6 
Osvědčení provozovatele letecké dopravy 
1.   Vydání a platnost provozní licence závisí na vlastnictví platného 

AOC, které stanoví činnosti, na něž se vztahuje dotyčná provozní 

licence. 
2.   Jakákoli změna AOC leteckého dopravce Společenství se podle 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Poznámka 

 

potřeby zohlední v jeho provozní licenci. 
Orgán příslušný pro AOC co nejdříve informuje příslušný orgán 

vydávající licenci o případných příslušných navrhovaných změnách 

AOC. 
3.   Orgán příslušný pro AOC a příslušný orgán vydávající licenci se 

dohodnou na opatřeních pro aktivní výměnu informací důležitých pro 

hodnocení a udržení AOC a provozní licence. 
Tato výměna může mimo jiné zahrnovat informace týkající se 

finančních, vlastnických nebo organizačních opatření leteckého 

dopravce Společenství, které mohou mít dopad na bezpečnost nebo 

solventnost jeho provozu nebo které mohou orgánu příslušnému pro 

AOC pomoci ve výkonu jeho dozorčích činností souvisejících 

s bezpečností. Jsou-li informace poskytnuty za podmínky důvěrnosti, 

přijmou se opatření, která zajistí, aby tyto informace byly řádně 

ochráněny. 
3a.   Je-li pravděpodobné, že bude nutné přijmout opatření v oblasti 
prosazování práva, orgán příslušný pro AOC a příslušný orgán 

vydávající licenci se co nejdříve před přijetím těchto opatření vzájemně 

konzultují, a dříve než jsou přijata, spolupracují při hledání řešení. Jsou-
li přijata opatření, orgán příslušný pro AOC a příslušný orgán vydávající 

licenci si vzájemně co nejdříve oznámí, že opatření byla přijata.“ 
Čl. 134 odst. 3 V článku 12 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

„1.   Letadla používaná leteckým dopravcem Společenství musí být 

zapsána podle volby členského státu, jehož příslušný orgán vydává 

provozní licenci, buď v jeho vlastním vnitrostátním leteckém rejstříku, 

nebo ve vnitrostátním leteckém rejstříku jiného členského státu. Při 

použití na základě smlouvy o pronájmu bez posádky nebo smlouvy o 
pronájmu s posádkou v souladu s článkem 13 však může být takové 

letadlo registrováno ve vnitrostátním rejstříku buď některého členského 

státu, nebo třetí země.“ 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 135 Článek 5 nařízení (EU) č. 996/2010 se nahrazuje tímto: 
„Článek 5 
Povinnost šetření 
1.   Každá nehoda či vážný incident, jehož účastníkem se stalo letadlo, 

na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/1139 (*2), je předmětem šetření v členském státě, na jehož území 

k nehodě nebo k vážnému incidentu došlo. 
2.   Pokud se jakékoli letadlo, na něž se vztahuje nařízení (EU) 
2018/1139 a které je zapsáno do rejstříku v některém členském státě, 

stane účastníkem nehody nebo vážného incidentu, u nichž nelze 

s konečnou platností stanovit, že k nim došlo na území některého státu, 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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Poznámka 

 

provádí šetření orgán pro šetření členského státu registrace. 
3.   Rozsah šetření podle odstavců 1, 2 a 4 a postup, který je třeba 

dodržet při jejich provádění, určí orgán pro šetření, přičemž zohlední 

dopady nehody nebo vážného incidentu a ponaučení, které lze 

z takových šetření vyvodit pro účely zlepšení provozní bezpečnosti 

letectví. 
4.   Orgány pro šetření mohou rozhodnout o šetření incidentů jiných, než 

jsou incidenty uvedené v odstavcích 1 a 2, jakož i o šetření nehod či 

vážných incidentů u jiných typů letadel v souladu s vnitrostátními 

právními předpisy členských států, pokud z nich chtějí vyvodit 

bezpečnostní ponaučení. 
5.   Odchylně od odstavců 1 a 2 se mohou odpovědné orgány pro šetření 

s přihlédnutím k ponaučení, které lze z tohoto šetření vyvodit pro 

zlepšení provozní bezpečnosti letectví, rozhodnout šetření nezahájit, 

jestliže se účastníkem nehody či vážného incidentu stalo bezpilotní 

letadlo, pro které se nevyžaduje osvědčení nebo prohlášení na základě 

čl. 56 odst. 1 a 5 nařízení (EU) 2018/1139, nebo jestliže se účastníkem 

stalo letadlo s posádkou na palubě s maximální vzletovou hmotností 

2 250 kg nebo nižší, přičemž nedošlo ke smrtelnému nebo vážnému 

zranění žádné osoby. 
6.   Šetření podle odstavců 1, 2 a 4 se v žádném případě nezabývají 

určováním viny či odpovědnosti. Jsou vedena nezávisle a odděleně od 

jakýchkoli soudních či správních řízení vedených v souvislosti 
s určením viny či odpovědnosti a tato řízení jimi nejsou dotčena. 

Čl. 136 
(čl.3 odst. 2 

pododstavec 1 a 
2) 

V článku 3 nařízení (EU) č. 376/2014 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 
„2.   Toto nařízení se vztahuje na události a jiné informace související 

s bezpečností civilních letadel, na které se vztahuje nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 (*3). 
Toto nařízení se nicméně nevztahuje na události a jiné informace 

související s bezpečností týkající se bezpilotních letadel, pro která se 

nevyžaduje osvědčení nebo prohlášení podle čl. 56 odst. 1 a 5 nařízení 

(EU) 2018/1139, ledaže daná událost nebo jiné informace související 

s bezpečností týkající se takového bezpilotního letadla měly za následek 

smrtelné nebo vážné zranění některé osoby nebo se účastníkem stalo jiné 

než bezpilotní letadlo. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 136 
(čl.3 odst. 2 

pododstavec 3) 

Členské státy mohou rozhodnout o tom, že se toto nařízení bude rovněž 

vztahovat na události a jiné informace související s bezpečností letadel, 

na která se nařízení (EU) 2018/1139 nevztahuje. 

  Fakultativní ustanovení. NA  

Čl. 137 V čl. 2 odst. 2 směrnice 2014/30/EU se písmeno b) nahrazuje tímto: 
„b) následující letecké vybavení, pokud toto vybavení spadá do oblasti 

působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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(*4) a je určeno výlučně pro použití ve vzduchu:  
i) letadla, s kromě bezpilotních letadel, jakož i příslušné motory, vrtule, 

letadlové části a nezastavěné vybavení; 
ii) bezpilotní letadla, jakož i příslušné motory, vrtule, letadlové části a 

nezastavěné vybavení, jejichž návrh byl certifikován v souladu s čl. 56 

odst. 1 uvedeného nařízení a jež jsou určeny k provozu pouze na 

frekvencích přidělených na základě Radiokomunikačního řádu 

Mezinárodní telekomunikační unie pro chráněné letecké použití. 
Čl. 138 V příloze I směrnice 2014/53/EU se bod 3 nahrazuje tímto: 

„3. Následující letecké vybavení, pokud toto vybavení spadá do oblasti 
působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 

(*5) a je určeno výlučně pro použití ve vzduchu:  
a) letadla, kromě bezpilotních letadel, jakož i příslušné motory, vrtule, 

letadlové části a nezastavěné vybavení; 
b) bezpilotní letadla, jakož i příslušné motory, vrtule, letadlové části a 

nezastavěné vybavení, jejichž návrh byl certifikován v souladu s čl. 56 

odst. 1 uvedeného nařízení a jež jsou určeny k provozu pouze na 

frekvencích přidělených na základě Radiokomunikačního řádu 

Mezinárodní telekomunikační unie pro chráněné letecké použití. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 139 1.   Nařízení (ES) č. 216/2008 se zrušuje s účinkem ke dni 11. září 2018. 
2.   Nařízení (ES) č. 552/2004 se zrušuje s účinkem ke dni 11. září 2018. 

Články 4, 5, 6, 6a a 7 uvedeného nařízení a jeho přílohy III a IV se však 

použijí až do dne použitelnosti aktů v přenesené pravomoci uvedených 

v článku 47 tohoto nařízení v rozsahu, v jakém se dotyčné akty týkají 

předmětu příslušných ustanovení nařízení (ES) č. 552/2004, avšak 

nejpozději do dne 12. září 2023. 
3.   Nařízení (EHS) č. 3922/91 se zrušuje ode dne použitelnosti 

podrobných pravidel přijatých podle čl. 32 odst. 1 písm. a), týkajících se 

omezení doby letové služby a doby služby a požadavků na dobu 

odpočinku, pokud jde o aerotaxi, lékařskou záchrannou službu 

a obchodní leteckou dopravu provozovanou jednopilotními letadly. 
4.   Odkazy na zrušená nařízení uvedená v odstavcích 1, 2 a 3 se 
považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou 

obsaženou v příloze X. 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

Čl. 140 odst. 1 až 

5 
1.   Osvědčení a zvláštní specifikace letové způsobilosti vydané nebo 

uznané a prohlášení předložená nebo uznaná v souladu s nařízením (ES) 

č. 216/2008 a jeho prováděcími předpisy zůstávají nadále platné a jsou 

považovány za vydané, předložené a uznané na základě odpovídajících 

ustanovení tohoto nařízení, a to i pro účely použití článku 67. 
2.   Do dne 12. září 2023 se prováděcí pravidla přijatá na základě 

nařízení (ES) č. 216/2008 a (ES) č. 552/2004 upraví v souladu s 

  Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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ustanoveními tohoto nařízení. Než budou tyto úpravy přijaty, rozumí se 

veškerými odkazy v uvedených prováděcích pravidlech následující: 
a) „obchodní provoz“ se považuje za odkaz na čl. 3 písm. i) nařízení 

(ES) č. 216/2008; 
b) „složitá motorová letadla“ se považují za odkaz na čl. 3 písm. j) 
nařízení (ES) č. 216/2008; 
c) „zařízení“ se považují za odkaz na čl. 3 bod 29 tohoto nařízení; 
d) „průkaz způsobilosti pilota pro rekreační létání“ se považuje za odkaz 

na průkaz způsobilosti uvedený v čl. 7 odst. 7 nařízení (ES) č. 216/2008. 
3.   Agentura nejpozději do dvou let ode dne 11. září 2018 vydá v 

souladu s čl. 76 odst. 1 a čl. 76 odst. 3 stanoviska k návrhům změn 

nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (50), (EU) č. 1321/2014 (51), (EU) č. 

1178/2011 (52) a (EU) č. 965/2012 (53) a příslušných certifikačních 

specifikací za účelem přizpůsobení těchto nařízení a specifikací, pokud 

jde o letadla určená v prvé řadě pro sportovní a rekreační užití, 

ustanovením tohoto nařízení. 
4.   Agentura do 12. září 2021 může vydat poradenský materiál pro 

dobrovolné použití členskými státy na podporu přijímání přiměřených 

vnitrostátních předpisů o projektování, výrobě, provozu a údržbě letadel 
uvedených v příloze I. 
5.   Odchylně od článků 55 a 56 zůstávají příslušná ustanovení nařízení 

(ES) č. 216/2008 nadále platná do doby, než vstoupí v platnost akty v 

přenesené pravomoci podle článku 58 a prováděcí akty podle článku 57 

tohoto nařízení. 
Čl. 140 odst. 6 6.   Členské státy zruší nebo upraví stávající dvoustranné dohody, které 

uzavřely se třetími zeměmi, týkající se oblastí spadajících do působnosti 

tohoto nařízení, co nejdříve po vstupu tohoto nařízení v platnost, v 

každém případě však přede dnem 12. září 2021. 

  ČR nemá žádné takové dohody se třetími zeměmi uzavřeny. NA  

Čl. 141 Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení 

v Úředním věstníku Evropské unie. 
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech 

členských státech. 

  Ustanovení upravuje vstup v platnost nařízení. Není relevantní 

z hlediska adaptace. 
NA  

Příloha I Letadla podle čl. 2 odst. 3 písm. d)   Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
Příloha II Hlavní požadavky letové způsobilosti   Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
Příloha III Hlavní požadavky na slučitelnost výrobků se životním prostředím   Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
Příloha IV Hlavní požadavky na posádku letadla   Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
Příloha V Hlavní požadavky na letecký provoz   Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
Příloha VI Hlavní požadavky na kvalifikované subjekty   Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
Příloha VII Hlavní požadavky na letiště   Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
Příloha VIII Hlavní požadavky na ATM/ANS a na řídící letového provozu   Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
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Příloha IX Hlavní požadavky na bezpilotní letadla   Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  
Příloha X Srovnávací tabulka   Přímo použitelné. Není relevantní z hlediska adaptace. NA  

 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  49/1997 Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.04.1997 
2.  225/2006 Zákon č. 225/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
01.06.2006 

3.  301/2009 Zákon č. 301/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 

podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

01.01.2010 

4.  407/2010 Zákon č. 407/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
01.02.2011 

5.  137/2011 Zákon č. 137/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
01.08.2011 

6.  127/2014 Zákon č. 127/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
01.02.2015 

7.  319/2016 Zákon č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.04.2017 
8.  183/2017 Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 01.07.2017 
9.  261/2017 Zákon č. 261/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
16.11.2017 

10.  2/1969 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky 08.01.1969 
11.  272/1996 Zákon č. 272/2016 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady 

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o 

působnosti Správy státních hmotných rezerv 

01.11.1996 

12.  517/2002 Zákon č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony 01.01.2003 
13.  108/1997 Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 
14.05.1997 

14.  66/2019 Vyhláška č. 66/2019 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
15.03.2019 
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2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1.  9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona zahájena předloženo 01.07.2023 
2.        
3.        
4.        
5.        

 
3. Poznámky  

Poř.č. Text poznámky 
1. V příští novele zákona o civilním letectví bude třeba v poznámkách pod čarou č. 1c), 26, 28 a 30 upravit odkaz na nařízení. 
2.  Navržení, zhodnocení a ověření bude realizováno v rámci přijímání opatření obecné povahy. 
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Celex: 32019L0944 Lhůta pro implementaci 31.12.2020 Úřední věstník                      L 158 2019 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Stanislav Brejcha, 18.5.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní 

trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU (přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Hana Konrádová, 18.5.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

Článek 1 Tato směrnice stanoví společná pravidla pro výrobu, přenos a 
distribuci elektřiny, ukládání energie a dodávky elektřiny a také 

opatření na ochranu spotřebitele s cílem vytvořit v Unii skutečně 

integrované, konkurenční, flexibilní, spravedlivé a transparentní trhy 

s elektřinou zaměřené na spotřebitele. 

Tato směrnice má za cíl s využitím výhod integrovaného trhu zajistit 

dostupné, transparentní ceny energie a náklady pro spotřebitele, 

vysokou míru bezpečnosti dodávek a plynulý přechod k udržitelnému 

nízkouhlíkovému energetickému systému. Stanoví klíčová pravidla 

týkající se organizace a fungování odvětví elektroenergetiky v Unii, 

zejména pravidla týkající se ochrany spotřebitelů a posílení jejich 

postavení, otevřeného přístupu na integrovaný trh, přístupu třetích 

osob k přenosové a distribuční infrastruktuře, požadavky na oddělení 

a pravidla týkající se nezávislosti regulačních orgánů v členských 

státech. 

Tato směrnice rovněž stanoví způsoby spolupráce mezi členskými 

státy, regulačními orgány a provozovateli přenosových soustav při 

budování plně propojeného vnitřního trhu s elektřinou, který zvyšuje 

podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů, volnou hospodářskou soutěž 

a bezpečnost dodávek. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 1 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a 

upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a) 

podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických 

odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a 

teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob 

s tím spojené. 

DT  

  9857     

Článek 2 Pro účely této směrnice se rozumí: 

1) zákazníkem“ velkoobchodní zákazník nebo konečný 

zákazník odebírající elektřinu; 

2) „velkoobchodním zákazníkem“ fyzická nebo právnická 

osoba, která nakupuje elektřinu za účelem jejího dalšího prodeje v 

rámci nebo mimo rámec soustavy, kde je tato osoba usazena; 

3) „konečným zákazníkem“ zákazník nakupující elektřinu pro 
vlastní potřebu; 

4) „„zákazníkem v domácnosti“ zákazník nakupující elektřinu 

pro vlastní spotřebu v domácnosti, která nezahrnuje obchodní nebo 

profesionální činnosti; 

5) „zákazníkem mimo domácnost“ jakákoli fyzická nebo 

právnická osoba nakupující elektřinu, která není určena pro její 

vlastní potřebu v domácnosti, včetně výrobců, průmyslových 

zákazníků, malých a středních podniků, firem a velkoobchodních 

zákazníků; 

458/2000 
ve znění  
158/2009 
211/2011 
131/2015 

 

§ 2 odst. 1  (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) vymezeným územím území, na němž držitel licence na distribuci 

elektřiny, distribuci plynu nebo rozvod tepelné energie vykonává 

licencovanou činnost, 

b) kontrolou možnost vykonávat na základě právních nebo faktických 

skutečností rozhodující vliv na činnost jiné osoby, zejména na 

základě 

1. vlastnického práva nebo práva užívání k obchodnímu 

závodu kontrolované osoby anebo jeho části, nebo 

2. práva anebo jiné právní skutečnosti, které poskytují 

rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů 

kontrolované osoby, 

c) certifikací řízení, v němž se zjišťuje, zda provozovatel přenosové 

soustavy, provozovatel přepravní soustavy nebo osoba, která hodlá 

provozovat přenosovou nebo přepravní soustavu, splňuje podmínky 

nezávislosti provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele 
přepravní soustavy podle tohoto zákona a zda získání nebo výkon 

DT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32019L0944.docx      str. 2 z 306   

Celex: 32019L0944 Lhůta pro implementaci 31.12.2020 Úřední věstník                      L 158 2019 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Stanislav Brejcha, 18.5.2020 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

6) „mikropodnikem“ podnik, který zaměstnává méně než 

deset osob a jehož roční obrat nebo bilance nepřevyšuje 2 miliony 

EUR; 

7) „malým podnikem“ podnik, který zaměstnává méně než 

padesát osob a jehož roční obrat nebo bilance nepřevyšuje 10 milionů 

EUR; 

8) „aktivním zákazníkem“ konečný zákazník nebo skupina 

společně jednajících konečných zákazníků, kteří spotřebovávají nebo 

skladují elektřinu vyrobenou ve svých vlastních prostorách 

umístěných ve vymezených hranicích, anebo pokud to členský stát 

povolí, v jiných prostorách, nebo kteří prodávají elektřinu vyrobenou 

z vlastních zdrojů, či se účastní programů flexibility nebo energetické 

účinnosti, za předpokladu, že uvedené činnosti nepředstavují jejich 

hlavní obchodní nebo profesionální činnost; 

9) „trhy s elektřinou“ trhy s elektřinou, včetně 

mimoburzovních trhů a burz pro obchodování s elektřinou, trhů pro 

obchodování s energií, kapacitou, službami výkonové rovnováhy a 

podpůrnými službami ve všech časových rámcích včetně 

termínovaných, denních a vnitrodenních trhů; 

10) „účastníkem trhu“ účastník trhu ve smyslu čl. 2 bodu 25 
nařízení (EU) 2019/943; 

11) „občanským energetickým společenstvím“ právní subjekt: 

a) jenž je založen na dobrovolné a otevřené účasti a je účinně 

kontrolován členy nebo podílníky, kteří jsou fyzickými osobami, 

místními orgány, včetně obcí, nebo malými podniky, 

b) jehož hlavním účelem není vytvářet zisk, ale poskytování 

environmentálních, hospodářských nebo sociálních společenských 

přínosů svým členům nebo podílníkům nebo místním oblastem, kde 

provozuje svou činnost a 

c) jenž může být zapojen do výroby elektřiny, včetně výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů, její distribuce a dodávek, spotřeby, 

agregace, ukládání energie, služeb energetické účinnosti nebo služeb 

nabíjení elektrických vozidel nebo může svým členům či podílníkům 

poskytovat další energetické služby; 

12) „dodávkou“ prodej, včetně dalšího prodeje, elektřiny 

zákazníkům; 

kontroly ze strany osoby nebo osob, které mají sídlo, ústřední správu 

nebo hlavní místo podnikatelské činnosti ve státě, který není 

členským státem Evropské unie (dále jen „osoba z třetí země“), nad 

provozovatelem přenosové nebo přepravní soustavy neohrozí 

bezpečnost dodávek elektřiny nebo plynu v České republice a 

Evropské unii, 

d) chráněnou informací informace v jakékoliv podobě, která má 

charakter obchodního tajemství nebo jiná zákonem chráněná 

informace nebo informace charakteru obchodního, technického nebo 

finančního získaná při výkonu činnosti držitele licence, která není 

veřejně dostupná. 
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Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

13) „smlouvou na dodávky elektřiny“ smlouva o dodávkách 

elektřiny, která však nezahrnuje deriváty na elektřinu; 

14) „derivátem na elektřinu“ finanční nástroj uvedený v bodech 

5, 6 nebo 7 oddílu C přílohy I směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2014/65/EU , pokud se daný nástroj týká elektřiny; 

15) „smlouvou s dynamickým určováním ceny elektřiny“ 

smlouva o dodávkách elektřiny mezi dodavatelem a konečným 

zákazníkem, která odráží cenové změny na spotových trzích včetně 

denních a vnitrodenních trhů, v intervalech odpovídajících 

přinejmenším četnosti vypořádání tržních transakcí; 

16) „poplatkem za ukončení smlouvy“ jakýkoliv poplatek nebo 

sankce ukládané zákazníkům dodavateli nebo účastníky trhu 

vykonávajícími služby agregace za ukončení smlouvy na dodávky 

elektřiny nebo smlouvy o poskytování služeb v elektroenergetice; 

17) „poplatkem za změnu dodavatele“ jakýkoliv poplatek nebo 

sankce za změnu dodavatele nebo účastníka trhu vykonávajícího 

služby agregace, včetně poplatků za ukončení smlouvy, ukládaných 

zákazníkům přímo či nepřímo dodavateli, účastníky trhu 

vykonávajícími služby agregace nebo provozovateli soustav; 

18) „agregací“ funkce vykonávaná fyzickou nebo právnickou 

osobou, která kombinuje zatížení či vyrobenou elektřinu od více 

zákazníků za účelem prodeje, nákupu nebo aukce na jakémkoli trhu s 

elektřinou; 

19) „nezávislým agregátorem“ účastník trhu vykonávající 

služby agregace, který není přidružen k dodavateli svého zákazníka; 

20) „odezvou strany poptávky“ změna elektrického zatížení ze 

strany konečných zákazníků oproti jejich běžným nebo aktuálním 

spotřebním návykům v reakci na tržní signály, včetně cen za elektřinu 

měnících se v čase nebo motivačních plateb, nebo v reakci na přijetí 

nabídky konečného zákazníka, individuálně nebo prostřednictvím 

agregace, na prodej snížení či zvýšení poptávky za určitou cenu na 

organizovaných trzích podle definice v čl. 2 bodě 4 prováděcího 

nařízení Komise (EU) č. 1348/2014 ; 

21) „informacemi o vyúčtování“ informace poskytované ve 

vyúčtováních konečného zákazníka s výjimkou žádosti o platbu; 

22) „běžným elektroměrem“ analogový elektroměr nebo 

elektronický elektroměr bez schopnosti vysílat a přijímat údaje; 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

23) „inteligentním měřicím systémem“ elektronický systém, 

který dokáže měřit množství elektřiny dodané do sítě nebo spotřebu 

elektřiny ze sítě, poskytuje více informací než běžný elektroměr a je 

schopný vysílat a přijímat údaje pro účely informování, sledování a 

kontroly za použití určité formy elektronické komunikace; 

24) „interoperabilitou“ v souvislosti s inteligentním měřením 

schopnost dvou nebo více energetických či komunikačních síti, 

systémů, zařízení, aplikací či komponent spolupracovat, vyměňovat 

si a používat informace za účelem provádění požadovaných funkcí; 

25) „intervalem zúčtování odchylek“ interval zúčtování 

odchylek ve smyslu čl. 2 bodu 15 nařízení (EU) 2019/943; 

26) výrazem „v téměř reálném čase“ v souvislosti s 

inteligentním měřením krátký časový úsek, obvykle v sekundách 

nebo až v délce intervalu zúčtování odchylek na vnitrostátním trhu; 

27) „nejlepšími dostupnými metodami“ v souvislosti s 

ochranou údajů a bezpečností v prostředí inteligentního měření 

nejúčinnější, nejpokročilejší a v prakticky vhodné metody pro 

zajištění, v zásadě, základu pro soulad s pravidly Unie pro ochranu 
osobních údajů a bezpečnostními pravidly Unie; 

28) „distribucí“ přenos elektřiny distribuční soustavou 

vysokého, středního a nízkého napětí za účelem jejích dodávek 

zákazníkům, který však nezahrnuje dodávky samotné; 

29) „provozovatelem distribuční soustavy“ fyzická nebo 

právnická osoba, která odpovídá za provoz, údržbu a v případě 

potřeby za rozvoj distribuční soustavy v dané oblasti a případně její 

propojení s jinými soustavami a dále za zabezpečení dlouhodobé 

schopnosti soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku po distribuci 

elektřiny; 

30) „energetickou účinností“ poměr výstupu ve formě výkonu, 

služby, zboží nebo energie k množství vstupní energie; 

31) „energií z obnovitelných zdrojů“ energie z obnovitelných 

nefosilních zdrojů, totiž energie větrná, energie slunečního záření 

(termální a fotovoltaická), geotermální, energie okolního prostředí, 

energie z přílivu nebo vln a jiná energie z oceánů, energie vody, 

energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu 
z čistíren odpadních vod a energie bioplynu; 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

32) „distribuovanou výrobou“ výrobní zařízení připojená do 

distribuční soustavy; 

33) „dobíjecí stanicí“ rozhraní, jež je schopno dobíjet v určitém 

okamžiku jedno elektrické vozidlo nebo u něhož je možno provést 

výměnu baterie v určitém okamžiku v jednom elektrickém vozidle; 

34) „přenosem“ přenos elektřiny propojenou soustavou velmi 

vysokého napětí a vysokého napětí za účelem dodávek elektřiny 

konečným zákazníkům nebo distribučním podnikům, který však 

nezahrnuje dodávky samotné; 

35) „provozovatelem přenosové soustavy“ fyzická nebo 

právnická osoba, která odpovídá za provoz, údržbu a v případě 

potřeby za rozvoj přenosové soustavy v dané oblasti a případně její 

propojení s jinými soustavami a dále za zabezpečení dlouhodobé 

schopnosti soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku po přenosu 

elektřiny; 

36) „uživatelem soustavy“ fyzická nebo právnická osoba 

dodávající do přenosové soustavy či distribuční soustavy nebo 

odebírající z přenosové soustavy či distribuční soustavy; 

37) „výrobou“ výroba elektřiny; 

38) „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba vyrábějící 

elektřinu; 

39) „propojovacím vedením“ zařízení, které slouží k propojení 

elektrizačních soustav; 

40) „propojenou soustavou“ několik přenosových a 

distribučních soustav, které jsou navzájem propojeny prostřednictvím 

jednoho nebo několika propojovacích vedení; 

41) „přímým vedením“ elektrické vedení spojující izolované 

výrobní místo s izolovaným zákazníkem, nebo elektrické vedení 

spojující výrobce elektřiny s podnikem dodávajícím elektřinu, který 

přímo zásobuje své vlastní prostory, dceřiné společnosti nebo 

zákazníky; 

42) „malou izolovanou soustavou“ každá soustava, která měla 

v roce 1996 spotřebu nižší než 3 000 GWh a která získává méně než 

5 % své roční spotřeby elektřiny propojením s jinými soustavami; 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32019L0944.docx      str. 6 z 306   

Celex: 32019L0944 Lhůta pro implementaci 31.12.2020 Úřední věstník                      L 158 2019 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Stanislav Brejcha, 18.5.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní 

trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU (přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Hana Konrádová, 18.5.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

43) „malou připojenou soustavou“ každá soustava, která měla v 

roce 1996 spotřebu nižší než 3 000 GWh a která získává více než 5 % 

své roční spotřeby elektřiny propojením s jinými soustavami; 

44) „přetížením“ přetížení ve smyslu čl. 2 bodu 4 nařízení (EU) 

2019/943; 

45) "zajišťováním výkonové rovnováhy" zajišťování výkonové 

rovnováhy ve smyslu čl. 2 bodu 10 nařízení (EU) 2019/943; 

46) „regulační energií“ regulační energie ve smyslu čl. 2 bodu 
11 nařízení (EU) 2019/943; 

47) „subjektem zúčtování“ subjekt zúčtování ve smyslu čl. 2 
bodu 14 nařízení (EU) 2019/943; 

48) „podpůrnou službou“ služba potřebná pro provoz 

přenosové nebo distribuční soustavy, včetně služeb výkonové 

rovnováhy a nefrekvenčních podpůrných služeb, která však 

nezahrnuje řízení přetížení; 

49) „nefrekvenční podpůrnou službou“ služba využívaná 

provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem 

distribuční soustavy k regulaci napětí v ustáleném stavu, dodávkám 

rychlého jalového proudu, zajištění setrvačnosti kvůli stabilitě místní 

sítě, zkratového proudu, schopnosti startu ze tmy a schopnosti 

ostrovního provozu; 

50) „regionálním koordinačním centrem “ regionální 

koordinační centrum podle článku 35 nařízení (EU) 2019/943; 

51) „plně integrovanými komponenty sítě“ komponenty sítě, 

které jsou integrovány do přenosové soustavy nebo distribuční 

soustavy, včetně zařízení pro ukládání energie, a která se používají 

pouze za účelem zajištění bezpečného a spolehlivého provozu 

přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, ale nikoli pro účely 

zajišťování výkonové rovnováhy nebo řízení přetížení; 

52) „integrovaným elektroenergetickým podnikem“ vertikálně 

integrovaný podnik nebo horizontálně integrovaný podnik; 

53) „vertikálně integrovaným podnikem“ elektroenergetický 

podnik nebo skupina elektroenergetických podniků, v nichž jsou tatáž 

osoba nebo tytéž osoby oprávněny, přímo nebo nepřímo, vykonávat 

kontrolu a v nichž daný podnik nebo skupina podniků vykonává 

alespoň jednu z funkcí přenosu nebo distribuce a alespoň jednu z 

funkcí výroby nebo dodávky; 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32019L0944.docx      str. 7 z 306   

Celex: 32019L0944 Lhůta pro implementaci 31.12.2020 Úřední věstník                      L 158 2019 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Stanislav Brejcha, 18.5.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní 

trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU (přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Hana Konrádová, 18.5.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

54) „horizontálně integrovaným podnikem“ elektroenergetický 

podnik vykonávající alespoň jednu z funkcí výroby za účelem 

prodeje, přenosu, distribuce nebo dodávek a další činnost, která 

nesouvisí s elektroenergetikou; 

55) „podnikem ve skupině“ podnik ve skupině ve smyslu čl. 2 

bodu 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU  nebo 

podnik patřící stejným podílníkům; 

56) „kontrolou“ práva, smlouvy nebo jiné prostředky, které 

jednotlivě nebo společně a s ohledem na dané skutečnosti nebo právní 

předpisy poskytují možnost uplatnění rozhodujícího vlivu v určitém 

podniku, zejména na základě: 

a) vlastnického práva nebo práva užívání všech aktiv podniku 

nebo jejich části; 

b) práv nebo smluv, které poskytují rozhodující vliv na 

složení, hlasování nebo rozhodování orgánů podniku; 

57) „elektroenergetickým podnikem“ fyzická nebo právnická 

osoba, která vykonává alespoň jednu z těchto funkcí: výroba, přenos, 

distribuce, agregace, odezva strany poptávky, ukládání energie, 

dodávky nebo nákup elektřiny, a která zajišťuje obchodní, technické 

nebo údržbářské úkoly související s těmito funkcemi, která však 

nezahrnuje konečné zákazníky; 

58) „bezpečností“ jak bezpečnost dodávek elektřiny a 

zásobování elektřinou, tak technická bezpečnost; 

59) „ukládáním energie“ v elektrizační soustavě odložení 

spotřeby elektřiny na pozdější okamžik, než byla vyrobena nebo 

přeměna elektřiny na takovou formu energie, kterou lze ukládat, 

ukládání takové energie, a následná zpětná přeměna takové energie 

na elektřinu nebo použití jako jiný nosič energie. 

60) „zařízením pro ukládání energie“ v elektrizační soustavě, 

zařízení, v němž probíhá ukládání energie. 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
165/2012 
131/2015 

 

§ 2 odst. 2 

písm. a) 

 

(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) v elektroenergetice 

1. distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 

o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 

kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o 

napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 

kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území 
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České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, 

zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně 

elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční 

soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve 

veřejném zájmu, 

2. elektrickou přípojkou zařízení, které začíná odbočením od 

spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanici a mimo ní 

odbočením od vedení přenosové nebo distribuční soustavy, a je 

určeno k připojení odběrného elektrického zařízení, 

3. elektrickou stanicí soubor staveb a zařízení elektrizační soustavy, 

který umožňuje transformaci, kompenzaci, přeměnu nebo přenos a 

distribuci elektřiny, včetně prostředků nezbytných pro zajištění jejich 

provozu, 

4. elektrizační soustavou vzájemně propojený soubor zařízení pro 

výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně 

elektrických přípojek, přímých vedení, a systémy měřicí, ochranné, 

řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, a to na 

území České republiky, 

5. měřicím zařízením veškerá zařízení pro měření, přenos a 

zpracování naměřených hodnot, 

6. odběrným místem místo, které je připojeno k přenosové nebo k 

distribuční soustavě a kde je instalováno odběrné elektrické zařízení 

jednoho zákazníka, včetně měřicích transformátorů, do něhož se 

uskutečňuje dodávka elektřiny, 

7. odchylkou součet rozdílů skutečných a sjednaných dodávek nebo 

odběrů elektřiny v daném časovém úseku, 

8. podpůrnými službami činnosti fyzických či právnických osob, 

jejichž zařízení jsou připojena k elektrizační soustavě, které jsou 

určeny k zajištění systémových služeb, a po jejichž aktivaci zpravidla 

dochází k dodávce regulační energie, 

9. přímým vedením vedení elektřiny spojující výrobnu elektřiny, 

která není připojena k přenosové soustavě nebo k distribuční 

soustavě, a místo odběru elektřiny, které není elektricky propojeno s 

přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo elektrické 

vedení zabezpečující přímé zásobování vlastních provozoven 

výrobce elektřiny, jeho ovládaných společností nebo zákazníků, a 

není vlastněno provozovatelem přenosové soustavy ani 

provozovatelem distribuční soustavy, 
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10. přenosovou soustavou vzájemně propojený soubor vedení a 

zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV, 

uvedených v příloze Pravidel provozování přenosové soustavy, 

sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České 

republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, 

včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a 

telekomunikační techniky; přenosová soustava je zřizována a 

provozována ve veřejném zájmu, 

11. regulační energií elektřina zajišťovaná aktivací podpůrných 

služeb nebo na vyrovnávacím trhu s regulační energií nebo elektřina 

obstaraná provozovatelem přenosové soustavy v zahraničí, 

12. subjektem zúčtování fyzická nebo právnická osoba, pro kterou 

operátor trhu na základě smlouvy o zúčtování odchylek provádí 

vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek, 

13. systémovými službami činnosti provozovatele přenosové 

soustavy pro zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy s 

ohledem na provoz v rámci propojených elektrizačních soustav, 

14. typovým diagramem diagram charakterizující roční průběh 

spotřeby elektřiny u zákazníka, který se používá pro vyhodnocování 

odchylek, 

15. vertikálně integrovaným podnikatelem držitel licencí nebo 

skupina držitelů licencí na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, 

obchod s elektřinou nebo výrobu elektřiny, nad kterými je tatáž osoba 

oprávněna nebo jsou tytéž osoby oprávněny, a to přímo nebo 

nepřímo, vykonávat kontrolu, a z nichž alespoň 1 držitel licence 

vykonává činnost přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny a 

alespoň 1 držitel licence vykonává činnost výroby elektřiny nebo 

obchodu s elektřinou, 

16. vyrovnávacím trhem s regulační energií trh s regulační energií 

vypořádaný a organizovaný operátorem trhu v součinnosti s 

provozovatelem přenosové soustavy, 

17. zákazníkem osoba, která nakupuje elektřinu pro své vlastní 

konečné užití v odběrném místě, 

18. výrobnou elektřiny energetické zařízení pro přeměnu různých 

forem energie na elektřinu, zahrnující všechna nezbytná zařízení; 

výrobna elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 

MW a více, s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění 
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

provozu elektrizační soustavy, je zřizována a provozována ve 

veřejném zájmu, 

19. související službou v elektroenergetice služba přenosové soustavy 

nebo služba distribuční soustavy, 

20. službou přenosové soustavy zajišťování přenosu elektřiny, 

systémových služeb a služeb souvisejících se zabezpečením 

spolehlivého a bezpečného provozu přenosové soustavy, 

21. službou distribuční soustavy zajišťování distribuce elektřiny a 

služeb souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného 

provozu distribuční soustavy, 

  165/2012 § 2 písm. a) a) obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, 

jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální 

energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie 

biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z 

čistíren odpadních vod a energie bioplynu, 

  

  47/2002 
ve znění 

690/2004 

§ 2 Za malého a středního podnikatele se pro účely tohoto zákona 

považuje podnikatel, který splňuje kritéria stanovená přímo 

použitelným předpisem Evropských společenství. 

  

  9857     

Článek 3 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby jejich vnitrostátní právní předpisy 

nepřiměřeně neomezovaly přeshraniční obchod s elektřinou, účast 

spotřebitelů, též prostřednictvím odezvy strany poptávky, investice 

zejména do variabilní a flexibilní výroby energie, ukládání energie, 

zavádění elektromobility nebo nová propojovací vedení mezi 
členskými státy a aby ceny elektřiny odrážely aktuální poptávku a 

nabídku. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 23 odst. 1 

písm. b) 
(1) Výrobce elektřiny má právo 

b) dodávat elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny 

ostatním účastníkům trhu s elektřinou nebo do jiných států 

prostřednictvím přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, nebo 

přímým vedením, 

 

DT  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 28 odst. 1 

písm. b) 
(1) Zákazník má právo 

b) nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu elektřiny a od 

držitelů licence na obchod s elektřinou, nakupovat elektřinu z jiných 

států nebo na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném 

operátorem trhu, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 30 odst. 1 

písm. b) 
(1) Obchodník s elektřinou má právo 

b) nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu a od držitelů 

licence na obchod nebo z jiných států a prodávat ji ostatním 

účastníkům trhu s elektřinou nebo do jiných států, 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32019L0944.docx      str. 11 z 306   

Celex: 32019L0944 Lhůta pro implementaci 31.12.2020 Úřední věstník                      L 158 2019 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Stanislav Brejcha, 18.5.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní 

trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU (přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Hana Konrádová, 18.5.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 
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Poznámka 
 

  9857     

Článek 3 odst. 2 2. Při rozvoji nových propojovacích vedení zohlední členské 

státy cíle v oblasti propojení elektroenergetických soustav, stanovené 

v čl. 4 písm. d) bodě 1 nařízení (EU) 2018/1999. 

9857   NT  

Článek 3 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby v rámci vnitřního trhu s elektřinou 

neexistovaly žádné neodůvodněné překážky, pokud jde o vstup na trh, 

působení na něm a jeho opuštění, aniž jsou dotčeny pravomoci, jež si 

členské státy ponechávají ve vztahu ke třetím zemím. 

458/2000 
ve znění 
131/2015 

§ 3 odst. 3 (3) Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky 

mohou za podmínek stanovených tímto zákonem osoby pouze na 

základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Licence 

se dále vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s 

instalovaným výkonem nad 10 kW určené pro vlastní spotřebu 

zákazníka, pokud je výrobna elektřiny propojena s přenosovou 

soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo na výrobu elektřiny 

vyrobenou ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 10 

kW včetně, určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je ve 

stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny držitele 

licence. 

DT  

  9857     

Článek 3 odst. 4 4. Členské státy zajistí rovné podmínky, kdy se na 

elektroenergetické podniky vztahují transparentní, přiměřená a 

nediskriminační pravidla, poplatky a zacházení, a to zejména v oblasti 

odpovědnosti za zajišťování výkonové rovnováhy, přístupu na 

velkoobchodní trhy, přístupu k údajům, změny dodavatele a systémů 

vyúčtování a případně i udělování licencí. 

458/2000 
ve znění 
131/2015 

§ 3 odst. 3 

 

(3) Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky 

mohou za podmínek stanovených tímto zákonem osoby pouze na 

základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Licence 

se dále vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s 

instalovaným výkonem nad 10 kW určené pro vlastní spotřebu 

zákazníka, pokud je výrobna elektřiny propojena s přenosovou 

soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo na výrobu elektřiny 

vyrobenou ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 10 

kW včetně, určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je ve 

stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny držitele 

licence. 

DT  

  458/2000 
ve znění 
211/2011   

§ 7a odst. 1 § 7a (1) Osoba, která hodlá podnikat v energetických odvětvích na 

území České republiky na základě oprávnění k podnikání pro obchod 

s elektřinou nebo pro obchod s plynem uděleného příslušným 

orgánem jiného členského státu Evropské unie, musí požádat 

Energetický regulační úřad o uznání tohoto oprávnění. 

  

  9857     

Článek 3 odst. 5 5. Členské státy zajistí, aby účastníci trhu ze třetích zemí 

působící na vnitřním trhu s elektřinou dodržovali příslušné právní 

předpisy Unie a členských států, včetně právních předpisů v oblasti 

životního prostředí a bezpečnosti. 

9857   NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

Článek 4 Členské státy zajistí, aby všichni zákazníci mohli svobodně 

nakupovat elektřinu od dodavatele dle vlastního výběru a aby všichni 

zákazníci mohli mít více než jednu smlouvu na dodávky elektřiny 

současně, pod podmínkou, že jsou zřízena požadovaná místa 

připojení a body měření. 

458/2000 
ve znění  

158/2009 

§ 28 odst. 1 

písm. a)  

 

 

(1) Zákazník má právo 

a) na uzavření smlouvy o připojení a na připojení svého 

odběrného elektrického zařízení k přenosové soustavě nebo 

k distribuční soustavě, pokud splňuje podmínky připojení a 

obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování 

přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční 

soustavy a má k připojení souhlas vlastníka dotčené 

nemovitosti, 

 

PT  

  458/2000 
ve znění  

158/2009 

§ 28 odst. 1 

písm. b) 
b) nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu 

elektřiny a od držitelů licence na obchod s elektřinou, 

nakupovat elektřinu z jiných států nebo na krátkodobém 

trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu, 

 

  

  458/2000 
ve znění  

158/2009 
131/2015 

§ 28 odst. 1 

písm. c) 
c) na dopravu dohodnutého množství elektřiny do 

odběrného místa za cenu uplatněnou v souladu s cenovou 

regulací, 

 

  

  458/2000 
ve znění  

158/2009 

§ 28 odst. 1 

písm. e) 
e) na bezplatnou volbu a změnu dodavatele elektřiny, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 50 (1) Smlouvou o dodávce elektřiny se zavazuje obchodník s 

elektřinou nebo výrobce elektřiny dodávat elektřinu jinému 

účastníkovi trhu s elektřinou a účastník trhu s elektřinou se 

zavazuje zaplatit za ni cenu. Součástí smlouvy o dodávce 

elektřiny musí být ujednání o odpovědnosti za odchylku. 

Smlouva o dodávce elektřiny se zákazníkem musí dále 

obsahovat 

a) výčet odběrných míst, 

b) způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny, 

c) délku výpovědní doby, ne delší než 3 měsíce, která 

začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 

doručení výpovědi, jedná-li se o smlouvu na dobu 
neurčitou, 

d) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě 

neplnění smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních 

podmínek, 

e) způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně 

smluvních podmínek a poučení o právu zákazníka na 
odstoupení od smlouvy v případě nesouhlasu s 

navrhovanou změnou smluvních podmínek, 

f) dobu trvání závazku. 

(2) Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny se 

zavazuje výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou 

dodávat výrobci elektřiny, jehož zařízení je připojeno k 

distribuční soustavě na hladině nízkého napětí, nebo 

zákazníkovi elektřinu a zajistit na vlastní jméno a na vlastní 

účet související službu v elektroenergetice a zákazník nebo 

výrobce se zavazuje zaplatit výrobci elektřiny nebo 

obchodníkovi s elektřinou cenu za dodanou elektřinu a cenu 

související služby v elektroenergetice. Zahájením dodávky 

elektřiny podle smlouvy o sdružených službách dodávky 

elektřiny dochází k přenesení odpovědnosti za odchylku z 

výrobce elektřiny nebo zákazníka na výrobce elektřiny 

nebo na obchodníka s elektřinou. Smlouva o sdružených 

službách dodávky elektřiny musí obsahovat výčet 

odběrných míst, způsoby úhrady plateb za dodávku 

elektřiny a související služby v elektroenergetice, délku 

výpovědní doby ne delší než 3 měsíce, která začíná prvním 

dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení 

výpovědi, jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou, 

oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě 

neplnění smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v 

případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních 

podmínek, způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované 

změně smluvních podmínek a poučení o právu zákazníka 

na odstoupení od smlouvy v případě nesouhlasu s 

navrhovanou změnou smluvních podmínek, dobu trvání 

smluvního závazku, rezervovaný příkon, typ měření a 

opatření přijímaná při předcházení stavu nouze, ve stavu 

nouze a odstraňování následků stavu nouze. 

(3) Smlouvou o připojení se zavazuje provozovatel 

přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy 

připojit k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě 

zařízení žadatele pro výrobu, distribuci nebo odběr 

elektřiny a zajistit dohodnutý rezervovaný příkon nebo 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

výkon a žadatel se zavazuje uhradit podíl na oprávněných 

nákladech na připojení. Smlouva o připojení musí 

obsahovat technické podmínky připojení zařízení, umístění 

měřicího zařízení, termíny a místo připojení zařízení. V 

případě připojení zařízení pro výrobu elektřiny přímo k 

přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě nebo 

prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné 

výrobny elektřiny musí smlouva obsahovat jeho druh a 

skutečný instalovaný výkon. Smlouva o připojení zařízení 

žadatele pro výrobu, distribuci nebo odběr elektřiny k 

přenosové soustavě a smlouva o připojení zařízení žadatele 

pro výrobu elektřiny k distribuční soustavě vyžaduje 

písemnou formu. 

(4) Smlouvou o zajištění služby přenosové soustavy se 

zavazuje provozovatel přenosové soustavy zajišťovat 

službu přenosové soustavy a účastník trhu s elektřinou se 

zavazuje zaplatit cenu služby přenosové soustavy. Smlouva 

o zajištění služby přenosové soustavy musí obsahovat 

ujednání o závaznosti Pravidel provozování přenosové 

soustavy, termín zahájení přenosu elektřiny, způsob měření 

elektřiny a výčet předávacích míst. Smlouva o zajištění 

služby přenosové soustavy vyžaduje písemnou formu. 

(5) Smlouvou o přeshraničním přenosu elektřiny se 

provozovatel přenosové soustavy zavazuje za podmínek 

stanovených pro přeshraniční přenosy elektřiny a pravidel 

spolupráce provozovatelů přenosových soustav přenést pro 

druhou smluvní stranu do zahraničí nebo ze zahraničí 

sjednané množství elektřiny a druhá smluvní strana se 

zavazuje dodržovat podmínky stanovené pro přeshraniční 

přenosy elektřiny; druhou smluvní stranou může být 

subjekt zúčtování nebo operátor trhu, nebo zahraniční 

fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje ani 

nedodává elektřinu na území České republiky a uzavře s 

operátorem trhu smlouvu, jejímž předmětem je zúčtování 

odchylek. Smlouva o přeshraničním přenosu elektřiny 

vyžaduje písemnou formu. 

(6) Smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy se 

zavazuje provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi, 

výrobci elektřiny, obchodníkovi s elektřinou pro dodávku 

elektřiny zákazníkovi nebo výrobci elektřiny, jehož 

zařízení je připojeno k distribuční soustavě na hladině 

nízkého napětí, nebo provozovateli distribuční soustavy 
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* 
 

Poznámka 
 

nepřipojené přímo k přenosové soustavě služby distribuční 

soustavy zajišťovat službu distribuční soustavy a zákazník, 

výrobce elektřiny, obchodník s elektřinou nebo 

provozovatel distribuční soustavy se zavazuje zaplatit cenu 

služby distribuční soustavy. Smlouva o zajištění služby 

distribuční soustavy musí obsahovat termín zahájení 

poskytování služby distribuční soustavy, hodnotu 

rezervovaného příkonu nebo výkonu sjednanou ve smlouvě 

o připojení, způsob měření elektřiny a jejího průběhu a 

výčet odběrných nebo předávacích míst. Smlouva o 

zajištění služby distribuční soustavy musí dále obsahovat 

opatření přijímaná při předcházení stavu nouze a ve stavu 

nouze. 

(7) Smlouvou o zúčtování regulační energie se zavazuje 

operátor trhu finančně vypořádat dodávku regulační energie 

uskutečněnou v rozsahu určeném provozovatelem 

přenosové soustavy poskytovateli regulační energie. 

Nedílnou součástí smlouvy jsou obchodní podmínky 

operátora trhu. Smlouva o zúčtování regulační energie 

vyžaduje písemnou formu. 

(8) Smlouvou o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s 

elektřinou se zavazuje operátor trhu umožnit účastníkovi 

trhu s elektřinou účast na organizovaném krátkodobém trhu 

s elektřinou a vypořádávat uskutečněné obchody a účastník 

trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu. 

Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s 

elektřinou vyžaduje písemnou formu. 

(9) Smlouvou o přístupu na vyrovnávací trh s regulační 

energií se zavazuje operátor trhu umožnit účastníkovi trhu 

s elektřinou bezplatný přístup na vyrovnávací trh s 

regulační energií a finančně vypořádávat uskutečněné 

obchody. Smlouva o přístupu na vyrovnávací trh s 

regulační energií vyžaduje písemnou formu. 

(10) Smlouvou o poskytování podpůrných služeb se 

zavazuje poskytovatel podpůrných služeb dodat sjednané 

množství podpůrných služeb ve stanovené kvalitě a 

provozovatel přenosové soustavy se zavazuje zaplatit cenu. 

Smlouva o poskytování podpůrných služeb vyžaduje 

písemnou formu. 
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Poznámka 
 

(11) Smlouvou o zúčtování odchylek se operátor trhu 

zavazuje vyhodnocovat, zúčtovávat a vypořádávat 

odchylky subjektu zúčtování a subjekt zúčtování se 

zavazuje zaplatit regulovanou cenu. Uzavřením smlouvy o 

zúčtování odchylek se fyzická nebo právnická osoba stává 

subjektem zúčtování. Smlouva o zúčtování odchylek musí 

obsahovat ujednání o závaznosti obchodních podmínek 

operátora trhu a dobu trvání závazku. Smlouva o zúčtování 

odchylek vyžaduje písemnou formu. 

(12) Pokud smlouva uzavřená podle odstavců 1, 2, 4 a 6 
neobsahuje některou ze stanovených náležitostí, považuje 

se za platnou, pokud se zákazník nedovolá její neplatnosti. 

 

  408/2015 § 18 odst. 6 (6) Účastník trhu s elektřinou, který uzavřel smlouvu podle 

§ 50 odst. 1 energetického zákona, může mít jednoho nebo 

více smluvních dodavatelů nebo odběratelů elektřiny. 

Požadavek na více dodavatelů nebo odběratelů elektřiny 

podávají operátorovi trhu společně účastník trhu s 

elektřinou, sjednávající více dodavatelů nebo odběratelů 

elektřiny, a registrovaný účastník trhu s elektřinou, který za 

odběrná nebo předávací místa dotčeného účastníka trhu 

převzal odpovědnost za odchylku. 

  

Článek 5 odst. 1 1. Dodavatelé mohou volně stanovit cenu, za niž dodávají 

elektřinu zákazníkům. Členské státy přijmou vhodná opatření k 

zajištění účinné hospodářské soutěže mezi dodavateli. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
165/2012 
131/2015 

§ 17 odst. 4 

 

(4) Energetický regulační úřad zejména chrání oprávněné zájmy 

zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích. V působnosti 

Energetického regulačního úřadu je regulace cen, podpora 

hospodářské soutěže v energetických odvětvích, výkon dohledu nad 

trhy v energetických odvětvích, podpora využívání obnovitelných a 

druhotných zdrojů energie, podpora kombinované výroby elektřiny a 

tepla, podpora biometanu, podpora decentrální výroby elektřiny a 

ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech 

přiměřených požadavků na dodávku energií a ochrana oprávněných 

zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. Energetický 

regulační úřad vykonává působnost regulačního úřadu a dotčeného 

orgánu a je příslušným orgánem podle Nařízení o podmínkách 

přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou2a) a Nařízení o 

podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám2b), 
Nařízení o velkoobchodním trhu s energií a regulačním orgánem 

podle Nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek 

zemního plynu21). 

 

PT  
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Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 5 (5) Energetický regulační úřad v mezích své působnosti podporuje 

rozvoj vnitřního trhu s elektřinou a plynem v rámci Evropské unie a 

rozvoj regionálních trhů s energií, ve spolupráci s regulačními orgány 

dalších členských států podporuje koordinované přidělování 

přeshraničních kapacit, koordinaci tvorby pravidel provozování 

přenosových soustav v elektroenergetice a přepravních soustav v 

plynárenství. 

 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 30 odst. 1 

písm. b) 
(1) Obchodník s elektřinou má právo 

b) nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu a od držitelů 

licence na obchod nebo z jiných států a prodávat ji ostatním 

účastníkům trhu s elektřinou nebo do jiných států, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 50 odst. 1 (1) Smlouvou o dodávce elektřiny se zavazuje obchodník s elektřinou 

nebo výrobce elektřinyy dodávat elektřinu jinému účastníkovi trhu s 

elektřinou a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit za ni cenu. 

Součástí smlouvy o dodávce elektřiny musí být ujednání o 

odpovědnosti za odchylku. Smlouva o dodávce elektřiny se 
zákazníkem musí dále obsahovat 

a) výčet odběrných míst, 

b) způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny, 

c) délku výpovědní doby, ne delší než 3 měsíce, která začíná prvním 

dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi, 

jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou, 

d) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění 

smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v případě nesouhlasu 

s navrhovanou změnou smluvních podmínek, 

e) způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních 

podmínek a poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v 

případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, 

f) dobu trvání závazku. 

 

  

  458/2000 
ve znění  

131/2015 

§ 50 odst. 2 (2) Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny se zavazuje 

výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou dodávat výrobci 

elektřiny, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě na hladině 

nízkého napětí, nebo zákazníkovi elektřinu a zajistit na vlastní jméno 

a na vlastní účet související službu v elektroenergetice a zákazník 
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nebo výrobce se zavazuje zaplatit výrobci elektřiny nebo 

obchodníkovi s elektřinou cenu za dodanou elektřinu a cenu 

související služby v elektroenergetice. Zahájením dodávky elektřiny 

podle smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny dochází k 

přenesení odpovědnosti za odchylku z výrobce elektřiny nebo 

zákazníka na výrobce elektřiny nebo na obchodníka s elektřinou. 

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny musí obsahovat 
výčet odběrných míst, způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny a 

související služby v elektroenergetice, délku výpovědní doby ne delší 

než 3 měsíce, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po doručení výpovědi, jedná-li se o smlouvu na dobu 
neurčitou, oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě 

neplnění smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v případě 

nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, způsoby 

vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek a 
poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě 

nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, dobu trvání 

smluvního závazku, rezervovaný příkon, typ měření a opatření 

přijímaná při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování 

následků stavu nouze. 

Článek 5 odst. 2 2. Členské státy prostřednictvím sociální politiky nebo jinými 

prostředky než veřejnými zásahy do stanovování cen za dodávky 

elektřiny zajistí v souladu s články 28 a 29 ochranu zákazníků v 

domácnostech, kteří trpí energetickou chudobou a jsou zranitelní. 

117/1995 
ve znění 

363/2019 

§ 24 odst. 1 

 

(1) Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, 

jestliže 
 

a) náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu 

vlastníka, nebo nájemce bytu a společně posuzovaných osob a 

koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, 

a současně 

b) součin rozhodného příjmu a koeficientu 0,30, a na území hlavního 

města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních 

nákladů na bydlení. 

 

 PT  

  117/1995 
ve znění 

112/2006 
200/2017  

§ 25 odst. 1 

písm. c) 
(1) Náklady na bydlení tvoří 

c) u bytů uvedených v písmenech a) a b) náklady za plyn, elektřinu a 

náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, kterými se rozumí 

náklady za dodávku tepla (dálkové vytápění) a centralizované 

poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a 

odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných 

prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních 

vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou 

anténou a odvoz komunálního odpadu, případně náklady za pevná 
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Poznámka 
 

paliva; náklady za pevná paliva se započítávají částkami za 

kalendářní měsíc: 

Článek 5 odst. 3 3. Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou členské státy uplatňovat 

veřejné zásahy do stanovování cen za dodávky elektřiny zákazníkům 

v domácnostech, kteří trpí energetickou chudobou nebo jsou 
zranitelní. Na tyto veřejné zásahy se vztahují podmínky stanovené v 

odstavcích 4 a 5. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 

ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá 

NT  

Článek 5 odst. 4 4. Veřejné zásahy do stanovování cen za dodávky elektřiny: 

a) musí sledovat cíl obecného hospodářského zájmu a nesmějí 

překračovat rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle; 

b) musí být jasně vymezené, transparentní, nediskriminační a 

ověřitelné; 

c) musí zaručovat rovnost přístupu elektroenergetických 

podniků Unie k zákazníkům; 

d) musí být časově omezené a přiměřené, pokud jde o osoby, 

které z nich mají prospěch; 

e) nesmí vést k dodatečným nákladům pro účastníky trhu 

diskriminačním způsobem. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 

ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá 

NT  

Článek 5 odst. 5 5. Každý členský stát uplatňující veřejné zásahy do 

stanovování cen za dodávky elektřiny v souladu s odstavcem 3 tohoto 

článku musí také dodržovat čl. 3 odst. 3 písm. d) a článek 24 nařízení 

(EU) 2018/1999, bez ohledu na to, zda se v dotčeném členském státě 

nachází významný počet domácností, které trpí energetickou 

chudobou. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 

ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá 

NT  

Článek 5 odst. 6 6. K zajištění přechodného období k vytvoření účinné 

hospodářské soutěže o smlouvy na dodávky elektřiny mezi dodavateli 

a k dosažení plně účinného, tržního stanovování maloobchodních cen 

elektřiny v souladu s odstavcem 1 mohou členské státy uplatňovat 

veřejné zásahy do stanovování cen za dodávky elektřiny zákazníkům 

v domácnostech a mikropodnikům, které nemají prospěch z veřejných 

zásahů podle odstavce 3. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 

ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá 

NT  

Článek 5 odst. 7 7. Veřejné zásahy podle odstavce 6 musí splňovat kritéria 

stanovená v odstavci 4 a: 

a) musí je doplňovat soubor opatření k dosažení účinné 

hospodářské soutěže a metodika pro hodnocení pokroku 

vyplývajícího z těchto opatření; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 

ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá 

NT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32019L0944.docx      str. 20 z 306   

Celex: 32019L0944 Lhůta pro implementaci 31.12.2020 Úřední věstník                      L 158 2019 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Stanislav Brejcha, 18.5.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní 

trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU (přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Hana Konrádová, 18.5.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
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b) musí být stanoveny pomocí metodiky, která zajišťuje 

nediskriminační zacházení s dodavateli; 

c) musí být stanoveny tak, aby cena převyšovala náklady, a to 

na úrovni, na níž může docházet k účinné cenové soutěži; 

d) musí být navrženy tak, aby minimalizovaly případný 

negativní dopad na velkoobchodní trh s elektřinou; 

e) musí zajistit, aby všichni ti, kdo mají z takového veřejného 

zásahu prospěch, měli možnost si zvolit konkurenční tržní nabídky, 

byli alespoň jednou za čtvrtletí přímo informováni o dostupnosti 

nabídek a úspor na konkurenčním trhu, a to zejména o smlouvách s 

dynamickým určováním ceny elektřiny, a byla jim poskytnuta pomoc 

při přechodu k tržní nabídce; 

f) musí zajistit, aby podle článků 19 a 21 všichni ti, kdo mají 

z takových veřejných zásahů prospěch, měli nárok na to, aby jim byly 

nainstalovány inteligentní elektroměry bez dodatečných nákladů pro 

tyto zákazníky, a aby jim byla tato instalace nabídnuta a byli přímo 

informováni o možnosti instalace inteligentních elektroměrů a byla 

jim poskytnuta nezbytná pomoc; 

g) nesmějí vést k přímým křížovým dotacím mezi zákazníky 

zásobovanými za ceny na volném trhu a zákazníky zásobovanými za 

regulované dodavatelské ceny; 

Článek 5 odst. 8 8. Členské státy oznámí opatření přijatá podle odstavců 3 a 6 

Komisi do jednoho měsíce od jejich přijetí a mohou je ihned 

uplatňovat. K oznámení se připojí vysvětlení, proč jiné nástroje 

nebyly dostatečné k uspokojivému dosažení sledovaného cíle, jak 

jsou splněny požadavky stanovené v odstavcích 4 a 7 a jaké jsou 

dopady oznámených opatření na ochranu hospodářské soutěže. 

Oznámení uvede rozsah osob, které mají z opatření prospěch, dobu 

platnosti opatření, počet zákazníků v domácnostech, jichž se dané 

opatření týká, a vysvětlí způsob, jakým byla regulovaná cena 

stanovena. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 

ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá 

NT  

Článek 5 odst. 9 9. Do 1. ledna 2022 a 1. ledna 2025 členské státy předloží 

Komisi zprávy o provádění tohoto článku, nezbytnosti a přiměřenosti 

veřejných zásahů podle tohoto článku a posouzení pokroku při 

dosahování účinné hospodářské soutěže mezi dodavateli a při 

přechodu k tržním cenám. Členské státy, které uplatňují regulované 

ceny v souladu s odstavcem 6, podají zprávu o souladu s podmínkami 

v odstavci 7, včetně souladu dodavatelů, kteří musí takové zásahy 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 

ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá 

NT  
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uplatňovat, jakož i o dopadu regulovaných cen na finanční situaci 

těchto dodavatelů. 

Článek 5 odst. 

10 
10. Do 31. prosince 2025 Komise přezkoumá provádění tohoto 
článku a předloží v této souvislosti Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu za účelem dosažení tržního stanovování maloobchodních cen 

elektřiny, a případně společně se zprávou či v návaznosti na ni 

předloží legislativní návrh. Tento legislativní návrh může rovněž 

stanovit datum ukončení regulovaných cen. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. Opatření je určeno pro EK. NT  

Článek 6 odst. 1 1. Členské státy zajistí zavedení systému pro přístup třetích 

osob k přenosovým a distribučním soustavám na základě 

zveřejněných sazeb použitelných na všechny zákazníky a 

používaných objektivně a bez diskriminace mezi uživateli soustavy. 

Členské státy zajistí, aby tyto sazby nebo metodiky jejich výpočtu 

byly před vstupem sazeb v platnost schváleny v souladu s článkem 59 

a aby tyto sazby a metodiky, schvalují-li se jen metodiky, byly před 

vstupem sazeb v platnost zveřejněny. 

458/2000 
ve znění 

211/2011  

§ 17 odst. 9 (9) Energetický regulační úřad vydává Energetický regulační věstník, 

ve kterém uveřejňuje zejména cenová rozhodnutí. Energetický 

regulační úřad zabezpečuje vydání Energetického regulačního 

věstníku prostřednictvím portálu veřejné správy. Dnem zveřejnění v 

Energetickém regulačním věstníku je den vydání příslušné částky 

Energetického regulačního věstníku uvedený v jejím záhlaví 

prostřednictvím portálu veřejné správy. 

PT  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 19a odst. 

1 
(1) Při regulaci ceny související služby v elektroenergetice a ceny 

související služby v plynárenství postupuje Energetický regulační 

úřad transparentním a předvídatelným způsobem v souladu se 

zásadami cenové regulace tak, aby regulované ceny pokrývaly 

ekonomicky oprávněné náklady na zajištění spolehlivého, 

bezpečného a efektivního výkonu licencované činnosti, dále odpisy a 

přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do 

zařízení sloužících k výkonu licencované činnosti a oprávněné 

náklady na zvyšování energetické účinnosti při výstavbě a provozu 

přenosové soustavy, přepravní soustavy a distribučních soustav. To 

neplatí v případě cen za mezinárodní přepravu plynu, pokud 

Energetický regulační úřad rozhodne o odlišném postupu tvorby 

těchto cen založeném na tržním způsobu. Energetický regulační úřad 

bere v úvahu jím schválený plán rozvoje přenosové soustavy, plán 

rozvoje přepravní soustavy a předvídatelnou budoucí poptávku a 

požadavky na provozní zabezpečení přenosové soustavy, přepravní 

soustavy a distribučních soustav a opatření provedená za účelem 

zajištění bezpečnosti dodávek plynu podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie. 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 19a odst. 

9 
(9) Zásady cenové regulace stanoví postupy regulace cen související 

služby v elektroenergetice a související služby v plynárenství pro 

regulační období a způsoby stanovení cen pro provozovatele 

přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, 
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provozovatele distribuční soustavy a operátora trhu. Energetický 

regulační úřad zpracovává zásady cenové regulace vždy pro každé 

regulační období tak, aby vytvořil podmínky pro transparentní, 

předvídatelné a dlouhodobě stabilní investiční prostředí v odvětví 

elektroenergetiky a plynárenství. 

  458/2000 
ve znění 

165/2012 

§ 24 odst. 

10 písm. a) 
(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

a) každému, kdo požádá o připojení k přenosové soustavě, stanovit 

podmínky a termín připojení a poskytnout přenos každému, kdo o to 

požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní 

podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy, s 

výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro 

přenos nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu 
přenosové soustavy,  

  

  458/2000 § 24 odst. 

10 písm. b) 
b) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující 

podmínky pro připojení jejich zařízení k přenosové soustavě, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 
158/2009 

§ 24 odst. 

10 písm. c) 
c) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující 

podmínky pro přenos elektřiny přenosovou soustavou, 
  

Článek 6 odst. 2 2. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy může 

odmítnout přístup, pokud postrádá nezbytnou kapacitu. Pro takové 

odmítnutí musí uvést řádně podložené důvody, zejména s ohledem na 

článek 9, založené na objektivních, technicky a hospodářsky 

ospravedlnitelných kritériích. Členské státy nebo, stanoví-li tak daný 

členský stát, regulační orgány těchto členských států zajistí, aby byla 

tato kritéria důsledně uplatňována a aby uživatel soustavy, kterému 

byl odmítnut přístup, mohl využít postupu alternativního řešení sporů. 

Pokud je to žádoucí a pokud došlo k odmítnutí přístupu, regulační 

orgány dále zajistí, aby provozovatel přenosové soustavy nebo 

provozovatel distribuční soustavy poskytl náležité informace o 

opatřeních, která budou nezbytná k posílení soustavy. Tyto informace 

se poskytnou vždy, pokud byl odepřen přístup k dobíjecím stanicím. 

Osobě požadující takové informace může být účtován přiměřený 

poplatek odrážející náklady na jejich poskytnutí. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. c)  
(7) Energetický regulační úřad dále 

c) rozhoduje spory o připojení nebo přístupu k přenosové soustavě 

nebo distribuční soustavě, přepravní soustavě, zásobníkům plynu a 

těžebním plynovodům, včetně sporů o přístupu k přeshraniční 

kapacitě pro přenos elektřiny, přepravu plynu nebo distribuci 

elektřiny nebo plynu, 

PT  

  458/2000 
ve znění  

211/2011 
165/2012 

§ 25 odst. 

10 písm. a) 
(10) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen 

a) každému, kdo požádá o připojení k distribuční soustavě, stanovit 

podmínky a termín připojení a umožnit distribuci elektřiny každému, 

kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní 
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podmínky stanovené Pravidly provozování distribuční soustavy, s 
výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro 

distribuci nebo při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu 

distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, 

  16/2016 § 8 odst. 1 (1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy posuzuje žádost o připojení zařízení s ohledem na 

a) místo a způsob požadovaného připojení, 

b) velikost požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu a 

časový průběh zatížení, 

c) spolehlivost dodávky elektřiny, 

d) charakter zpětného působení zařízení žadatele na přenosovou nebo 

distribuční soustavu, 

e) plánovaný rozvoj soustavy, 

f) pořadí podaných žádostí, 

g) limity připojitelného výkonu do elektrizační soustavy stanovené 

provozovatelem přenosové soustavy, 

h) velikost instalovaného výkonu výrobny a 

i) povinnost přednostně připojit výrobnu elektřiny z podporovaného 

zdroje k přenosové nebo distribuční soustavě podle zákona o 

podporovaných zdrojích energie2). 

  

  

  16/2016 § 8 odst. 2 (2) Je-li to nezbytné pro náležité posouzení žádosti o připojení, vyzve 

provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy žadatele nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení žádosti o 

doplnění poskytnutých údajů v potřebném rozsahu a stanoví k tomu 

přiměřenou lhůtu. Současně žadatele upozorní, že v případě 

nedoplnění údajů v požadovaném rozsahu ve stanovené lhůtě nebude 

žádost posuzována. 

  

  16/2016 § 8 odst. 3 (3) Byl-li žadatel vyzván k doplnění poskytnutých údajů podle 

odstavce 2 a žadatel tak neučinil, provozovatel přenosové soustavy 

nebo provozovatel distribuční soustavy žádost neposuzuje. Tuto 

skutečnost sdělí žadateli bez zbytečného odkladu. 

  

  16/2016 § 8 odst. 4 (4) Nejsou-li dány důvody stanovené energetickým zákonem, pro 

které nelze zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční 

soustavě připojit3), předloží provozovatel distribuční soustavy 
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žadateli do 30 dnů nebo v případě zařízení připojovaného do 

napěťové hladiny vysokého nebo velmi vysokého napětí do 60 dnů 

od podání úplné žádosti o připojení nebo ode dne předání studie 

připojitelnosti, pokud bylo zpracování studie připojitelnosti 

vyžádáno, návrh smlouvy o připojení nebo návrh smlouvy o smlouvě 

budoucí o připojení. V případě zařízení připojovaného do přenosové 

soustavy činí lhůta pro předložení návrhu smlouvy o připojení nebo 

smlouvy o smlouvě budoucí o připojení 90 dnů od podání úplné 
žádosti o připojení nebo ode dne předání studie připojitelnosti, pokud 

bylo zpracování studie připojitelnosti vyžádáno. 

  16/2016 § 8 odst. 5 (5) Nelze-li zařízení žadatele připojit z důvodů stanovených 

energetickým zákonem3), provozovatel přenosové soustavy nebo 

provozovatel distribuční soustavy písemně sdělí tuto skutečnost 

žadateli v případě zařízení připojovaného do napěťové hladiny 

nízkého napětí do 30 dnů nebo v případě zařízení připojovaného do 

napěťové hladiny vysokého nebo velmi vysokého napětí do 60 dnů 

od podání úplné žádosti o připojení nebo ode dne předání studie 

připojitelnosti, pokud bylo zpracování studie připojitelnosti 

vyžádáno. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 

distribuční soustavy zároveň uvede konkrétní důvody, pro které nelze 

zařízení žadatele připojit. Je-li však možné zařízení žadatele připojit 

za jiných podmínek, provozovatel přenosové soustavy nebo 

provozovatel distribuční soustavy písemně takovou skutečnost 

žadateli sdělí, včetně důvodů, pro které nelze zařízení za 

požadovaných podmínek připojit, a předloží žadateli návrh smlouvy 

podle odstavce 4. 

  

Článek 6 odst. 3 3. Tento článek se rovněž použije na občanská energetická 

společenství, která spravují distribuční sítě. 
9857   NT  

Článek 7 odst. 1 1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, která umožní: 

a) všem výrobcům a podnikům dodávajícím elektřinu 

usazeným na jejich území zásobovat své vlastní prostory, dceřiné 

společnosti a zákazníky prostřednictvím přímých vedení, aniž by se 

na ně vztahovaly nepřiměřené administrativní postupy nebo náklady; 

b) všem zákazníkům na jejich území, aby byli, ať už 

individuálně nebo společně, výrobci a podniky dodávajícími elektřinu 

zásobováni prostřednictvím přímých vedení. 

458/2000 
ve znění 

158/2009  
165/2012 
131/2015  

§ 2 odst. 2 

písm. a) 

bod 9 

 

9. přímým vedením vedení elektřiny spojující výrobnu elektřiny, 

která není připojena k přenosové soustavě nebo k distribuční 

soustavě, a místo odběru elektřiny, které není elektricky propojeno s 

přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo elektrické 

vedení zabezpečující přímé zásobování vlastních provozoven 

výrobce elektřiny, jeho ovládaných společností nebo zákazníků, a 

není vlastněno provozovatelem přenosové soustavy ani 

provozovatelem distribuční soustavy, 

PT  

  458/2000 
ve znění 
158/2009 

§ 23 odst. 1 

písm. a) 
(1) Výrobce elektřiny má právo 

a) připojit své zařízení k elektrizační soustavě, pokud splňuje 

podmínky připojení k přenosové soustavě nebo k distribučním 
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soustavám a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování 

přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy, 

 

  458/2000 
ve znění 
158/2009 
131/2015 

§ 23 odst. 1 

písm. b) 
b) dodávat elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny 

ostatním účastníkům trhu s elektřinou nebo do jiných států 

prostřednictvím přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, nebo 

přímým vedením, 

 

  

  458/2000 
ve znění 
158/2009 

§ 23 odst. 1 

písm. c) 
c) dodávat elektřinu vyrobenou ve vlastní výrobně elektřiny pro 

vlastní potřebu a pro potřebu ovládaných společností, pokud mu to 

podmínky provozování přenosové soustavy a distribučních soustav 

umožňují, 

  

  458/2000 
ve znění 
158/2009 
211/2011 

§ 43 Vlastník přímého vedení je v případě, že přímé vedení je elektricky 

propojeno s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, 

povinen 

a) provádět dostupná technická opatření zamezující ovlivnění kvality 

elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou, 

b) umožnit při stavech nouze nebo při předcházení stavu nouze 

využití přímého vedení pro potřeby provozovatele přenosové 

soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy a řídit se pokyny 

technického dispečinku. 

  

Článek 7 odst. 2 2. Členské státy stanoví kritéria pro povolení výstavby 

přímých vedení na svém území. Tato kritéria musí být objektivní a 

nediskriminační. 

183/2006 
ve znění 

350/2012 

 

 

 

§ 86 odst. 1 (1) Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných 

náležitostí podle správního řádu základní údaje o požadovaném 

záměru, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má 

záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné 

právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může 

být jejich právo územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

  

PT  

  9934     

  183/2006 
ve znění 

350/2012 
225/2017 

 

§ 86 odst. 2 (2) K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí 

a) souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a, 

b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo 

jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, 

nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7 

nebo závazné stanovisko vydávané správním orgánem, který je 
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příslušný vydat územní rozhodnutí, anebo nepostupuje-li se podle § 

96b odst. 2, 

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k 

možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených 

ochranných a bezpečnostních pásem, 

d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické 

infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu 

stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje 

průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, 

dokumentaci objektů a dokladovou část; u souboru staveb v areálu 

jaderného zařízení, stanovuje souhrnná technická zpráva základní 

vlastnosti a limitní požadavky na vstupy a výstupy nezbytné pro jeho 

umístění, dokumentace objektů se nezpracovává; u výrobku plnícího 

funkci stavby může být výkresová část dokumentace nahrazena 

technickou dokumentací výrobce nebo dovozce, nebo jiným 

dokladem podle zvláštního právního předpisu39), z něhož je možné 

ověřit dodržení technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

  9934     

  183/2006 
ve znění 

350/2012 
225/2017 

 

§ 86 odst. 3 (3) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud bude 

navrhovaný záměr svými negativními vlivy překračovat limitní 

hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku 

určeného k jeho realizaci, předloží žadatel současně žádost o vydání 

rozhodnutí o ochranném pásmu. 

  

  9934     

  183/2006 
ve znění  

225/2017 

 

§ 90 (1) V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele 

v souladu s požadavky 

a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s 

obecnými požadavky na využívání území, 

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a 
způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a 

bezpečnostních pásem, 

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě 

s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních 
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Poznámka 
 

předpisů4) nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení 

rozporů.  

(2) Stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací 

a s cíli a úkoly územního plánování u stavebních záměrů, pro které se 

nevydává závazné stanovisko podle § 96b; stavební úřad ověří rovněž 

účinky budoucího užívání stavby, jde-li o stavby, které lze provést 

bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného 

stavebního záměru. 

  9934     

  183/2006 
ve znění  

350/2012  
225/2017 

 

§ 109 Účastníkem stavebního řízení je 

a) stavebník, 

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li 
stavebníkem, 

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li 
stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku 

prováděním stavby přímo dotčeno, 

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, 

a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající 

věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby 

přímo dotčena, 

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho 

vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, 

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo 

odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním 

stavby přímo dotčeno. 

  

  9934     

  183/2006 
ve znění  

350/2012 

 

§ 110 odst. 

1  
(1) Žádost o stavební povolení obsahuje identifikační údaje o 

stavebníkovi, o pozemku, základní údaje o požadovaném záměru, 

jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude 

stavební záměr provádět, a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, 

je-li třeba, aby umožnil provedení stavebního záměru ze své 

nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh 

úpravy pozemku po jejím odstranění. 

 

  

  9934     
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  183/2006 
ve znění  

225/2017 

 

§ 110 odst. 

2 písm. c) 
(2) K žádosti o stavební povolení stavebník připojí 

c) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo 

jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, 

nevydává-li se společné závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, 

  

  9934     

  183/2006 
ve znění 

350/2012 
225/2017 

 

§ 111 odst. 

1 
(1) Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z 

toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda 

a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním 

rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v 

případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její 

soulad s územně plánovací dokumentací, 

b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v 

odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, 

c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, 

popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby 

vyžadovaného zvláštním právním předpisem, 

d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným 

dotčenými orgány. 

  

  9934     

  183/2006 
ve znění 

350/2012 

 

§ 161  (1) Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci, 
která musí obsahovat polohové umístění a ochranu, a v 

odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické 

infrastruktury, i výškové umístění. Na žádost pořizovatele územně 

analytických podkladů, územní studie nebo územně plánovací 

dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu 

nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné 

sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její 

poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro 

projektovou činnost a provedení stavby. Informace mohou být 

poskytnuty v digitální podobě. Vlastník technické infrastruktury je 

oprávněn požadovat na žadateli úhradu nákladů spojených s 

poskytnutím požadovaných údajů, nejvýše však do výše nákladů na 

pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení. 

(2) Na výzvu orgánu územního plánování a stavebního úřadu jsou 

vlastníci technické infrastruktury povinni jim bez průtahů poskytnout 

nezbytnou součinnost při plnění úkolů podle tohoto zákona. 
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  9934     

Článek 7 odst. 3 3. Možnost dodávek elektřiny prostřednictvím přímých 

vedení podle odstavce 1 tohoto článku nemá vliv na možnost uzavírat 

smlouvy o dodávkách elektřiny podle článku 6. 

458/2000 
ve znění  

158/2009 
131/2015 

§ 23 odst. 1 

písm. b) 
(1) Výrobce elektřiny má právo 

b) dodávat elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny 

ostatním účastníkům trhu s elektřinou nebo do jiných států 

prostřednictvím přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, nebo 

přímým vedením, 

PT  

Článek 7 odst. 4 4. Členské státy mohou podmínit vydání povolení k výstavbě 

přímého vedení buď odmítnutím přístupu do soustavy na základě 

článku 6, je-li to vhodné, nebo zahájením postupu řešení sporů podle 

článku 60. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 

 ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá 

NT  

Článek 7 odst. 5 5. Členské státy mohou odmítnout povolit výstavbu přímého 

vedení, pokud by udělení tohoto povolení bránilo uplatňování 

ustanovení o povinnostech veřejné služby podle článku 9. Toto 

odmítnutí musí být řádně odůvodněno. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 

ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá 

NT  

Článek 8 odst. 1 1. Pro výstavbu nových výrobních kapacit zavedou členské 

státy povolovací řízení, které musí probíhat podle objektivních, 

transparentních a nediskriminačních kritérií. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
299/2011 
131/2015  

§ 30a (1) Výstavba výrobny elektřiny o celkovém instalovaném 

elektrickém výkonu 1 MW a více je možná pouze na základě udělené 

státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny (dále jen 

„autorizace“). Za celkový instalovaný elektrický výkon výrobny 

elektřiny se považuje součet hodnot instalovaných výkonů výrobních 

jednotek v místě připojení do elektrizační soustavy. 

(2) O udělení autorizace rozhoduje ministerstvo na základě písemné 

žádosti. 

(3) Autorizaci ministerstvo neudělí, pokud předpokládaná výrobna 

elektřiny není v souladu 

a) se státní energetickou koncepcí, 

b) s Národním akčním plánem pro energii z obnovitelných zdrojů, 

pokud jde o výrobu elektřiny z výrobny, která je předmětem podpory 

podle zvláštních právních předpisů, 

c) s územně plánovací dokumentací, 

d) se surovinovou politikou státu, 

e) s požadavky na energetickou účinnost, bezpečný a spolehlivý 

provoz elektrizační soustavy, bezpečnost osob a majetku, bezpečnost 

dodávek elektřiny, očekávanou budoucí poptávku po elektřině, 

zajištění rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny v České 

republice, 

PT  
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Poznámka 
 

f) s energetickým posudkem pro zajištění vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla podle zákona o hospodaření 

energií. 

(4) Autorizaci lze převést na jinou osobu pouze se souhlasem 

ministerstva za předpokladu splnění ustanovení odstavce 3 a 
postupem podle § 30b. 

  ID 9936     

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
165/2012 
131/2015  

§ 30b (1) Písemná žádost o udělení autorizace obsahuje 

a) harmonogram přípravy výstavby výrobny elektřiny obsahující 

předpokládané termíny vydání rozhodnutí o umístění stavby, 

stavebního povolení, připojení k přenosové soustavě nebo přepravní 

soustavě nebo distribuční soustavě elektřiny nebo distribuční 

soustavě plynu, případně zahájení zkušebního provozu a 

kolaudačního souhlasu, 

b) základní údaje o výrobně elektřiny včetně instalovaného výkonu, 

druhu výrobny a energetické účinnosti, 

c) předpokládané umístění výrobny elektřiny, 

d) údaje o palivu nebo o jiných použitých zdrojích energie, 

e) vyjádření provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele 

distribuční soustavy o zajištění systémových služeb a o vlivu na 

bezpečnost a spolehlivost provozu elektrizační soustavy včetně 

termínu a podmínek připojení, 

f) údaje o charakteru provozu výrobny elektřiny a o předpokládaném 

ročním využití instalovaného výkonu, 

g) vyjádření operátora trhu o vlivu výrobny elektřiny na zajištění 

rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu a na 

naplňování cílů Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných 

zdrojů, 

h) energetický posudek podle zákona o hospodaření energií v případě 

výrobny elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW s 

výjimkou výroben elektřiny s dobou ročního provozu nižší než 1500 

hodin za rok a jaderných elektráren. 

  

  ID 9936     

  458/2000 
ve znění 

§ 30c (1) Rozhodnutí o udělení autorizace obsahuje   
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Poznámka 
 

211/2011 
131/2015 

a) základní údaje o výrobně elektřiny včetně instalovaného výkonu, 

druhu výrobny a energetické účinnosti, 

b) údaj o umístění výrobny elektřiny, 

c) údaje o palivu nebo jiných použitých zdrojích energie, 

d) podmínky platnosti autorizace, zejména k zajištění podpůrných 

služeb včetně vlivu výrobny elektřiny na bezpečný a spolehlivý 

provoz elektrizační soustavy. 

(2) Držitel autorizace je povinen bezodkladně oznámit ministerstvu 

veškeré změny údajů uvedených v žádosti o udělení autorizace či jiné 

závažné skutečnosti vztahující se k udělené autorizaci. 

(3) Na základě oznámení podle odstavce 2 ministerstvo rozhodne z 

moci úřední o změně rozhodnutí o udělení autorizace. 

(4) Ministerstvo vede evidenci vydaných autorizací. 

  ID 9936     

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 30d (1) Autorizace zaniká 

a) v případě, že držitel autorizace nepožádá o vydání územního 

rozhodnutí podle zvláštního zákona nejpozději 

1. do 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace u 
výroben elektřiny s instalovaným výkonem do 100 MW, nebo 

2. do 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace u 

výroben elektřiny s instalovaným výkonem 100 MW a více, 

b) v případě zastavení územního řízení nebo zamítnutí žádosti o 
vydání územního rozhodnutí dnem nabytí právní moci takového 

rozhodnutí, 

c) u fyzických osob smrtí nebo prohlášením za mrtvého, pokud držitel 

autorizace dosud nepožádal o vydání územního rozhodnutí podle 

zvláštního zákona, 

d) vydáním rozhodnutí o úpadku ohledně majetku držitele autorizace 

nebo jestliže byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek držitele 

autorizace nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení včetně 

vstupu držitele autorizace do likvidace, dnem nabytí právní moci 

takového rozhodnutí, nebo 

e) zánikem právnické osoby, která je držitelem autorizace. 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

(2) Ministerstvo autorizaci zruší 

a) pro závažné neplnění podmínek autorizace, nebo 

b) na základě žádosti držitele autorizace. 

  ID 9936     

Článek 8 odst. 2 2. Členské státy stanoví kritéria pro udělení povolení k 

výstavbě výrobních kapacit na svém území. Při stanovování 

příslušných kritérií členské státy posuzují otázky: 

a) bezpečnosti a zabezpečení elektrizačních soustav, zařízení 

a souvisejícího vybavení; 

b) ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti; 

c) ochrany životního prostředí; 

d) využití půdy a volby umístění; 

e) využití veřejného pozemku; 

f) energetické účinnosti; 

g) povahy primárních zdrojů; 

h) údajů o žadateli, jako např. jeho technické, hospodářské a 

finanční schopnosti; 

i) plnění opatření přijatých podle článku 9; 

j) příspěvku výrobní kapacity k dosažení celkového cíle Unie, 

jímž je nejméně 32% podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie v Unii v roce 2030, uvedeného v čl. 3 odst. 

1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ; 

k) příspěvku výrobní kapacity ke snížení emisí a 

l) alternativ oproti výstavbě nové výrobní kapacity, jako jsou 

řešení v oblasti odezvy strany poptávky a ukládání energie; 

183/2006 
ve znění 
350/2012 

 

§ 86 odst. 1 (1) Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných 

náležitostí podle správního řádu základní údaje o požadovaném 

záměru, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má 

záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné 

právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může 

být jejich právo územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

  

PT  

  9934     

  183/2006 
ve znění 
350/2012 
225/2017 

 

§ 86 odst. 2 (2) K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí 

a) souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a, 

b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo 

jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, 

nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7 

nebo závazné stanovisko vydávané správním orgánem, který je 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

příslušný vydat územní rozhodnutí, anebo nepostupuje-li se podle § 

96b odst. 2, 

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k 
možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených 

ochranných a bezpečnostních pásem, 

d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické 

infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu 

stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje 

průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, 

dokumentaci objektů a dokladovou část; u souboru staveb v areálu 

jaderného zařízení, stanovuje souhrnná technická zpráva základní 

vlastnosti a limitní požadavky na vstupy a výstupy nezbytné pro jeho 

umístění, dokumentace objektů se nezpracovává; u výrobku plnícího 

funkci stavby může být výkresová část dokumentace nahrazena 

technickou dokumentací výrobce nebo dovozce, nebo jiným 

dokladem podle zvláštního právního předpisu39), z něhož je možné 

ověřit dodržení technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

 

  9934     

  183/2006 
ve znění 
350/2012 
225/2017 

 

§ 86 odst. 3 (3) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud bude 

navrhovaný záměr svými negativními vlivy překračovat limitní 

hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku 

určeného k jeho realizaci, předloží žadatel současně žádost o vydání 

rozhodnutí o ochranném pásmu. 

  

  9934     

  183/2006 
ve znění  

225/2017 

 

§ 90 (1) V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele 

v souladu s požadavky 

a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s 

obecnými požadavky na využívání území, 

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a 

způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a 

bezpečnostních pásem, 

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě 

s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních 
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Poznámka 
 

předpisů4) nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení 

rozporů.  

(2) Stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací 

a s cíli a úkoly územního plánování u stavebních záměrů, pro které se 

nevydává závazné stanovisko podle § 96b; stavební úřad ověří rovněž 

účinky budoucího užívání stavby, jde-li o stavby, které lze provést 

bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného 

stavebního záměru. 

  9934     

  183/2006 
ve znění 

350/2012  
225/2017 

 

§ 109 Účastníkem stavebního řízení je 

a) stavebník, 

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li 
stavebníkem, 

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li 
stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku 

prováděním stavby přímo dotčeno, 

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, 

a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající 

věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby 

přímo dotčena, 

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho 

vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, 

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo 

odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním 

stavby přímo dotčeno. 

  

  9934     

  183/2006 
ve znění 

350/2012 

 

§ 110 odst. 

1  
(1) Žádost o stavební povolení obsahuje identifikační údaje o 

stavebníkovi, o pozemku, základní údaje o požadovaném záměru, 

jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude 

stavební záměr provádět, a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, 

je-li třeba, aby umožnil provedení stavebního záměru ze své 

nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh 

úpravy pozemku po jejím odstranění. 

 

  

  9934     
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  183/2006 
ve znění  

225/2017 

 

§ 110 odst. 

2 písm. c) 
(2) K žádosti o stavební povolení stavebník připojí 

c) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo 

jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, 

nevydává-li se společné závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, 

  

  9934     

  183/2006 
ve znění 

350/2012 
225/2017 

 

§ 111 odst. 

1 
(1) Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z 

toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda 

a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním 

rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v 

případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její 

soulad s územně plánovací dokumentací, 

b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v 

odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, 

c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, 

popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby 

vyžadovaného zvláštním právním předpisem, 

d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným 

dotčenými orgány. 

  

  9934     

  183/2006 
ve znění 

350/2012 

 

§ 161 (1) Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci, 

která musí obsahovat polohové umístění a ochranu, a v 

odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické 

infrastruktury, i výškové umístění. Na žádost pořizovatele územně 

analytických podkladů, územní studie nebo územně plánovací 

dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu 

nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné 

sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její 

poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro 

projektovou činnost a provedení stavby. Informace mohou být 

poskytnuty v digitální podobě. Vlastník technické infrastruktury je 

oprávněn požadovat na žadateli úhradu nákladů spojených s 

poskytnutím požadovaných údajů, nejvýše však do výše nákladů na 

pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení. 

(2) Na výzvu orgánu územního plánování a stavebního úřadu jsou 

vlastníci technické infrastruktury povinni jim bez průtahů poskytnout 

nezbytnou součinnost při plnění úkolů podle tohoto zákona. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  9934     

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 16 písm. 

a) 
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

a) vydává státní autorizace na výstavbu výroben elektřiny a na 

výstavbu vybraných plynových zařízení podle podmínek uvedených 

ve zvláštní části tohoto zákona, 

  

  458/2000 
ve znění 
211/2011 
299/2011 
131/2015 

§ 30a (1) Výstavba výrobny elektřiny o celkovém instalovaném 

elektrickém výkonu 1 MW a více je možná pouze na základě udělené 

státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny (dále jen 

„autorizace“). Za celkový instalovaný elektrický výkon výrobny 

elektřiny se považuje součet hodnot instalovaných výkonů výrobních 

jednotek v místě připojení do elektrizační soustavy. 

(2) O udělení autorizace rozhoduje ministerstvo na základě písemné 

žádosti. 

(3) Autorizaci ministerstvo neudělí, pokud předpokládaná výrobna 

elektřiny není v souladu 

a) se státní energetickou koncepcí, 

b) s Národním akčním plánem pro energii z obnovitelných zdrojů, 

pokud jde o výrobu elektřiny z výrobny, která je předmětem podpory 

podle zvláštních právních předpisů, 

c) s územně plánovací dokumentací, 

d) se surovinovou politikou státu, 

e) s požadavky na energetickou účinnost, bezpečný a spolehlivý 

provoz elektrizační soustavy, bezpečnost osob a majetku, bezpečnost 

dodávek elektřiny, očekávanou budoucí poptávku po elektřině, 

zajištění rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny v České 

republice, 

f) s energetickým posudkem pro zajištění vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla podle zákona o hospodaření 

energií. 

(4) Autorizaci lze převést na jinou osobu pouze se souhlasem 

ministerstva za předpokladu splnění ustanovení odstavce 3 a 

postupem podle § 30b. 

  

  ID 9936     

  458/2000 
ve znění 

§ 30b (1) Písemná žádost o udělení autorizace obsahuje   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

211/2011 
165/2012 
131/2015 

 a) harmonogram přípravy výstavby výrobny elektřiny obsahující 

předpokládané termíny vydání rozhodnutí o umístění stavby, 

stavebního povolení, připojení k přenosové soustavě nebo přepravní 

soustavě nebo distribuční soustavě elektřiny nebo distribuční 

soustavě plynu, případně zahájení zkušebního provozu a 
kolaudačního souhlasu, 

b) základní údaje o výrobně elektřiny včetně instalovaného výkonu, 

druhu výrobny a energetické účinnosti, 

c) předpokládané umístění výrobny elektřiny, 

d) údaje o palivu nebo o jiných použitých zdrojích energie, 

e) vyjádření provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele 

distribuční soustavy o zajištění systémových služeb a o vlivu na 
bezpečnost a spolehlivost provozu elektrizační soustavy včetně 

termínu a podmínek připojení, 

f) údaje o charakteru provozu výrobny elektřiny a o předpokládaném 

ročním využití instalovaného výkonu, 

g) vyjádření operátora trhu o vlivu výrobny elektřiny na zajištění 

rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu a na 

naplňování cílů Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných 

zdrojů, 

h) energetický posudek podle zákona o hospodaření energií v případě 

výrobny elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW s 

výjimkou výroben elektřiny s dobou ročního provozu nižší než 1500 

hodin za rok a jaderných elektráren. 

  ID 9936     

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 30c (1) Rozhodnutí o udělení autorizace obsahuje 

a) základní údaje o výrobně elektřiny včetně instalovaného výkonu, 

druhu výrobny a energetické účinnosti, 

b) údaj o umístění výrobny elektřiny, 

c) údaje o palivu nebo jiných použitých zdrojích energie, 

d) podmínky platnosti autorizace, zejména k zajištění podpůrných 

služeb včetně vlivu výrobny elektřiny na bezpečný a spolehlivý 

provoz elektrizační soustavy. 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32019L0944.docx      str. 38 z 306   

Celex: 32019L0944 Lhůta pro implementaci 31.12.2020 Úřední věstník                      L 158 2019 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Stanislav Brejcha, 18.5.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní 

trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU (přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Hana Konrádová, 18.5.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

(2) Držitel autorizace je povinen bezodkladně oznámit ministerstvu 

veškeré změny údajů uvedených v žádosti o udělení autorizace či jiné 

závažné skutečnosti vztahující se k udělené autorizaci. 

(3) Na základě oznámení podle odstavce 2 ministerstvo rozhodne z 

moci úřední o změně rozhodnutí o udělení autorizace. 

(4) Ministerstvo vede evidenci vydaných autorizací. 

  ID 9936     

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 30d (1) Autorizace zaniká 

a) v případě, že držitel autorizace nepožádá o vydání územního 

rozhodnutí podle zvláštního zákona nejpozději 

1. do 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace u 

výroben elektřiny s instalovaným výkonem do 100 MW, nebo 

2. do 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace u 

výroben elektřiny s instalovaným výkonem 100 MW a více, 

b) v případě zastavení územního řízení nebo zamítnutí žádosti o 

vydání územního rozhodnutí dnem nabytí právní moci takového 

rozhodnutí, 

c) u fyzických osob smrtí nebo prohlášením za mrtvého, pokud držitel 

autorizace dosud nepožádal o vydání územního rozhodnutí podle 

zvláštního zákona, 

d) vydáním rozhodnutí o úpadku ohledně majetku držitele autorizace 

nebo jestliže byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek držitele 

autorizace nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení včetně 

vstupu držitele autorizace do likvidace, dnem nabytí právní moci 
takového rozhodnutí, nebo 

e) zánikem právnické osoby, která je držitelem autorizace. 

(2) Ministerstvo autorizaci zruší 

a) pro závažné neplnění podmínek autorizace, nebo 

b) na základě žádosti držitele autorizace. 

  

  ID 9936     

Článek 8 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby pro malou decentralizovanou nebo 

distribuovanou výrobu existovala zvláštní, zjednodušená a 

458/2000 
ve znění  

131/2015 

§ 28 odst. 5 (5) Zákazník může provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným 

výkonem do 10 kW, pokud je propojena s přenosovou soustavou nebo 

s distribuční soustavou a pokud není ve stejném odběrném místě 

připojena jiná výrobna elektřiny, pouze na základě uzavřené smlouvy 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

zefektivněná povolovací řízení, která zohlední jejich omezenou 

velikost a jejich možný vliv. 

Členské státy mohou vypracovat pokyny týkající se tohoto zvláštního 

povolovacího řízení. Regulační orgány nebo jiné příslušné 

vnitrostátní orgány včetně orgánů odpovědných za plánování podrobí 

tyto pokyny přezkumu a mohou doporučit jejich změnu. 

Pokud členské státy stanovily určité postupy, jimiž se řídí schvalování 

využití půdy, použitelné na velké projekty nové infrastruktury pro 

výrobní kapacitu, zahrnou případně do těchto postupů i výstavbu nové 

výrobní kapacity a uplatňují je nediskriminačním způsobem a v 

příslušném časovém rámci. 

o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny. V tomto 

případě se na zákazníka dále vztahují práva podle § 23 odst. 1 písm. 

a) a povinnosti podle § 23 odst. 2 písm. a), c), e), i) a j). 

 

  458/2000 
ve znění  

131/2015 

§ 28 odst. 6 (6) V případě provozování výrobny elektřiny podle odstavce 5 je 

zákazník dále povinen 

a) zajistit, aby k výrobě elektřiny byla používána technická zařízení, 

která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené 

právními předpisy a technickými normami, 

b) zajistit, aby práce spojené s instalací a provozem výrobny elektřiny 

byly prováděny osobami s odbornou způsobilostí, 

c) vyrábět elektřinu tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob, 

majetku nebo zájmu na ochranu životního prostředí. 

  

  458/2000 
ve znění 
211/2011 
299/2011 
131/2015 

§ 30a odst. 

1 
(1) Výstavba výrobny elektřiny o celkovém instalovaném 

elektrickém výkonu 1 MW a více je možná pouze na základě udělené 

státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny (dále jen 

„autorizace“). Za celkový instalovaný elektrický výkon výrobny 

elektřiny se považuje součet hodnot instalovaných výkonů výrobních 

jednotek v místě připojení do elektrizační soustavy. 

  

Článek 8 odst. 4 4. Povolovací řízení a kritéria musí být zveřejněna. Žadatelé 

musí být vyrozuměni o důvodech, které vedly k zamítnutí udělení 

povolení. Tyto důvody musí být objektivní, nediskriminační, řádně 

podložené a opodstatněné. Žadatelé musí mít k dispozici opravné 

prostředky. 

183/2006  
ve znění 

350/2012 

 

§ 86 odst. 1 (1) Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných 

náležitostí podle správního řádu základní údaje o požadovaném 

záměru, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má 

záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné 

právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může 

být jejich právo územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

  

PT  

  9934     

  183/2006  
ve znění 

§ 86 odst. 2 (2) K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí 

a) souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

350/2012 
225/2017 

 

b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo 

jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, 

nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7 

nebo závazné stanovisko vydávané správním orgánem, který je 

příslušný vydat územní rozhodnutí, anebo nepostupuje-li se podle § 

96b odst. 2, 

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k 

možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených 

ochranných a bezpečnostních pásem, 

d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické 

infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu 

stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje 

průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, 

dokumentaci objektů a dokladovou část; u souboru staveb v areálu 

jaderného zařízení, stanovuje souhrnná technická zpráva základní 

vlastnosti a limitní požadavky na vstupy a výstupy nezbytné pro jeho 

umístění, dokumentace objektů se nezpracovává; u výrobku plnícího 

funkci stavby může být výkresová část dokumentace nahrazena 

technickou dokumentací výrobce nebo dovozce, nebo jiným 

dokladem podle zvláštního právního předpisu39), z něhož je možné 

ověřit dodržení technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

 

  9934     

  183/2006  
ve znění 

350/2012 
225/2017 

 

§ 86 odst. 3 (3) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud bude 

navrhovaný záměr svými negativními vlivy překračovat limitní 

hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku 

určeného k jeho realizaci, předloží žadatel současně žádost o vydání 

rozhodnutí o ochranném pásmu. 

  

  9934     

  183/2006 
ve znění  

225/2017 

 

§ 90 (1) V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele 

v souladu s požadavky 

a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s 

obecnými požadavky na využívání území, 
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b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a 

způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a 

bezpečnostních pásem, 

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě 

s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních 

předpisů4) nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení 

rozporů. 

(2) Stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací 

a s cíli a úkoly územního plánování u stavebních záměrů, pro které se 

nevydává závazné stanovisko podle § 96b; stavební úřad ověří rovněž 

účinky budoucího užívání stavby, jde-li o stavby, které lze provést 

bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného 

stavebního záměru. 

  9934     

  183/2006 
ve znění 

350/2012 
225/2017 

 

 

 

§ 109 Účastníkem stavebního řízení je 

a) stavebník, 

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li 
stavebníkem, 

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li 
stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku 

prováděním stavby přímo dotčeno, 

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, 

a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající 

věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby 

přímo dotčena, 

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho 

vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, 

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo 

odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním 

stavby přímo dotčeno. 

  

  9934     

  183/2006 
ve znění 

350/2012 

 

§ 110 odst. 

1  
(1) Žádost o stavební povolení obsahuje identifikační údaje o 

stavebníkovi, o pozemku, základní údaje o požadovaném záměru, 

jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude 

stavební záměr provádět, a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, 

je-li třeba, aby umožnil provedení stavebního záměru ze své 
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nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh 

úpravy pozemku po jejím odstranění. 

 

  9934     

  183/2006 
ve znění 

225/2017 

 

§ 110 odst. 

2 písm. c) 
(2) K žádosti o stavební povolení stavebník připojí 

c) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo 

jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, 

nevydává-li se společné závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, 

  

  9934     

  183/2006 
ve znění 

350/2012 
225/2017 

 

§ 111 odst. 

1 
(1) Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z 

toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda 

a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním 

rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v 

případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její 

soulad s územně plánovací dokumentací, 

b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v 

odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, 

c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, 

popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby 

vyžadovaného zvláštním právním předpisem, 

d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným 

dotčenými orgány. 

  

  9934     

  183/2006 
ve znění 

350/2012 

 

§ 161 (1) Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci, 

která musí obsahovat polohové umístění a ochranu, a v 

odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické 

infrastruktury, i výškové umístění. Na žádost pořizovatele územně 

analytických podkladů, územní studie nebo územně plánovací 

dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu 

nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné 

sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její 

poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro 

projektovou činnost a provedení stavby. Informace mohou být 

poskytnuty v digitální podobě. Vlastník technické infrastruktury je 

oprávněn požadovat na žadateli úhradu nákladů spojených s 
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poskytnutím požadovaných údajů, nejvýše však do výše nákladů na 

pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení. 

(2) Na výzvu orgánu územního plánování a stavebního úřadu jsou 

vlastníci technické infrastruktury povinni jim bez průtahů poskytnout 

nezbytnou součinnost při plnění úkolů podle tohoto zákona. 

  9934     

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 16 písm. 

a) 
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

a) vydává státní autorizace na výstavbu výroben elektřiny a na 

výstavbu vybraných plynových zařízení podle podmínek uvedených 

ve zvláštní části tohoto zákona, 

  

  458/2000 
ve znění 
211/2011 
299/2011 
131/2015 

§ 30a (1) Výstavba výrobny elektřiny o celkovém instalovaném 

elektrickém výkonu 1 MW a více je možná pouze na základě udělené 

státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny (dále jen 

„autorizace“). Za celkový instalovaný elektrický výkon výrobny 

elektřiny se považuje součet hodnot instalovaných výkonů výrobních 

jednotek v místě připojení do elektrizační soustavy. 

(2) O udělení autorizace rozhoduje ministerstvo na základě písemné 

žádosti. 

(3) Autorizaci ministerstvo neudělí, pokud předpokládaná výrobna 

elektřiny není v souladu 

a) se státní energetickou koncepcí, 

b) s Národním akčním plánem pro energii z obnovitelných zdrojů, 

pokud jde o výrobu elektřiny z výrobny, která je předmětem podpory 

podle zvláštních právních předpisů, 

c) s územně plánovací dokumentací, 

d) se surovinovou politikou státu, 

e) s požadavky na energetickou účinnost, bezpečný a spolehlivý 

provoz elektrizační soustavy, bezpečnost osob a majetku, bezpečnost 

dodávek elektřiny, očekávanou budoucí poptávku po elektřině, 

zajištění rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny v České 

republice, 

f) s energetickým posudkem pro zajištění vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla podle zákona o hospodaření 

energií. 
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(4) Autorizaci lze převést na jinou osobu pouze se souhlasem 

ministerstva za předpokladu splnění ustanovení odstavce 3 a 

postupem podle § 30b. 

  ID 9936     

  458/2000 
ve znění 
211/2011 
165/2012 
131/2015 

§ 30b (1) Písemná žádost o udělení autorizace obsahuje 

a) harmonogram přípravy výstavby výrobny elektřiny obsahující 

předpokládané termíny vydání rozhodnutí o umístění stavby, 

stavebního povolení, připojení k přenosové soustavě nebo přepravní 

soustavě nebo distribuční soustavě elektřiny nebo distribuční 

soustavě plynu, případně zahájení zkušebního provozu a 
kolaudačního souhlasu, 

b) základní údaje o výrobně elektřiny včetně instalovaného výkonu, 

druhu výrobny a energetické účinnosti, 

c) předpokládané umístění výrobny elektřiny, 

d) údaje o palivu nebo o jiných použitých zdrojích energie, 

e) vyjádření provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele 

distribuční soustavy o zajištění systémových služeb a o vlivu na 

bezpečnost a spolehlivost provozu elektrizační soustavy včetně 

termínu a podmínek připojení, 

f) údaje o charakteru provozu výrobny elektřiny a o předpokládaném 

ročním využití instalovaného výkonu, 

g) vyjádření operátora trhu o vlivu výrobny elektřiny na zajištění 
rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu a na 

naplňování cílů Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných 

zdrojů, 

h) energetický posudek podle zákona o hospodaření energií v případě 

výrobny elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW s 
výjimkou výroben elektřiny s dobou ročního provozu nižší než 1500 

hodin za rok a jaderných elektráren. 

  

  ID 9936     

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 30c (1) Rozhodnutí o udělení autorizace obsahuje 

a) základní údaje o výrobně elektřiny včetně instalovaného výkonu, 

druhu výrobny a energetické účinnosti, 

b) údaj o umístění výrobny elektřiny, 
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c) údaje o palivu nebo jiných použitých zdrojích energie, 

d) podmínky platnosti autorizace, zejména k zajištění podpůrných 

služeb včetně vlivu výrobny elektřiny na bezpečný a spolehlivý 

provoz elektrizační soustavy. 

(2) Držitel autorizace je povinen bezodkladně oznámit ministerstvu 

veškeré změny údajů uvedených v žádosti o udělení autorizace či jiné 

závažné skutečnosti vztahující se k udělené autorizaci. 

(3) Na základě oznámení podle odstavce 2 ministerstvo rozhodne z 

moci úřední o změně rozhodnutí o udělení autorizace. 

(4) Ministerstvo vede evidenci vydaných autorizací. 

  ID 9936     

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 30d (1) Autorizace zaniká 

a) v případě, že držitel autorizace nepožádá o vydání územního 

rozhodnutí podle zvláštního zákona nejpozději 

1. do 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace u 

výroben elektřiny s instalovaným výkonem do 100 MW, nebo 

2. do 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace u 

výroben elektřiny s instalovaným výkonem 100 MW a více, 

b) v případě zastavení územního řízení nebo zamítnutí žádosti o 

vydání územního rozhodnutí dnem nabytí právní moci takového 

rozhodnutí, 

c) u fyzických osob smrtí nebo prohlášením za mrtvého, pokud držitel 

autorizace dosud nepožádal o vydání územního rozhodnutí podle 

zvláštního zákona, 

d) vydáním rozhodnutí o úpadku ohledně majetku držitele autorizace 

nebo jestliže byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek držitele 

autorizace nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení včetně 

vstupu držitele autorizace do likvidace, dnem nabytí právní moci 
takového rozhodnutí, nebo 

e) zánikem právnické osoby, která je držitelem autorizace. 

(2) Ministerstvo autorizaci zruší 

a) pro závažné neplnění podmínek autorizace, nebo 

b) na základě žádosti držitele autorizace. 
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  ID 9936     

Článek 9 odst. 1 1. Aniž je dotčen odstavec 2, členské státy zabezpečí na 

základě svého institucionálního uspořádání, při zohlednění zásady 

subsidiarity, aby elektroenergetické podniky byly provozovány v 

souladu se zásadami této směrnice a s cílem dosažení konkurenčního 

a bezpečného trhu s elektřinou udržitelného z hlediska životního 

prostředí a aby nebyly diskriminovány z hlediska svých práv nebo 

povinností. 

458/2000 
ve znění 
670/2004 
158/2009 

§ 3 odst. 1 (1) Předmětem podnikání v energetických odvětvích je výroba 

elektřiny, přenos elektřiny, distribuce elektřiny a obchod s elektřinou, 

činnosti operátora trhu, výroba plynu, přeprava plynu, distribuce 

plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem a výroba tepelné 

energie a rozvod tepelné energie. 

  

PT  

  458/2000 
ve znění 
211/2011 
225/2017 

§ 3 odst. 2 2) Přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a distribuce 

plynu, uskladňování plynu, výroba a rozvod tepelné energie se 

uskutečňují ve veřejném zájmu. Pro provádění stavby sloužící k 

vyvedení výkonu z výrobny elektřiny zřizované a provozované ve 

veřejném zájmu a liniové stavby nezbytné k jejímu řádnému provozu 

nebo stavby, která je součástí přenosové soustavy, přepravní 

soustavy, distribuční soustavy, zásobníku plynu, rozvodného 

tepelného zařízení nebo zdroje tepelné energie připojeného k 

rozvodnému tepelnému zařízení, lze vlastnické právo ke stavbě, 

pozemku a zařízení vyvlastnit podle zákona o vyvlastnění. 

 

  

  458/2000 
ve znění 
131/2015 

§ 3 odst. 3 (3) Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky 

mohou za podmínek stanovených tímto zákonem osoby pouze na 

základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Licence 

se dále vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s 

instalovaným výkonem nad 10 kW určené pro vlastní spotřebu 

zákazníka, pokud je výrobna elektřiny propojena s přenosovou 

soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo na výrobu elektřiny 

vyrobenou ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 10 

kW včetně, určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je ve 

stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny držitele 

licence. 

  

  458/2000 
ve znění 
211/2011 
131/2015 

§ 7a (1) Osoba, která hodlá podnikat v energetických odvětvích na území 

České republiky na základě oprávnění k podnikání pro obchod s 

elektřinou nebo pro obchod s plynem uděleného příslušným orgánem 

jiného členského státu Evropské unie, musí požádat Energetický 

regulační úřad o uznání tohoto oprávnění. 

 (2) Energetický regulační úřad rozhodne o uznání oprávnění podle 

odstavce 1, jestliže na základě oprávnění vydaného jiným členským 

státem Evropské unie má žadatel právo vykonávat činnost obchodu s 

elektřinou nebo obchodu s plynem. Rozhodne-li Energetický 

regulační úřad o uznání oprávnění k podnikání pro obchod s 
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elektřinou nebo pro obchod s plynem, považuje se osoba oprávněná 

k podnikání za držitele licence podle tohoto zákona. 

 (3) Oprávnění podnikat v oblasti obchodu s elektřinou nebo obchodu 

s plynem v České republice na základě rozhodnutí o uznání oprávnění 

podle odstavce 2 zaniká, zanikne-li oprávnění vydané v jiném 

členském státě, nebo rozhodne-li Energetický regulační úřad o 

zrušení rozhodnutí o uznání takového oprávnění. Pro zrušení 

rozhodnutí o uznání oprávnění se uplatní ustanovení § 10 odst. 2 

písm. b) až d). Osoba podnikající v energetických odvětvích podle 

odstavce 1 je povinna Energetickému regulačnímu úřadu oznámit 

zánik předloženého oprávnění. 

Článek 9 odst. 2 2. S plným ohledem na související ustanovení Smlouvy o 

fungování EU, zejména na její článek 106, mohou členské státy uložit 

z důvodů obecného hospodářského zájmu podnikům působícím v 

odvětví elektroenergetiky povinnosti veřejné služby, které se mohou 

týkat bezpečnosti, včetně bezpečnosti dodávek, pravidelnosti, kvality 

a cen dodávek, jakož i ochrany životního prostředí, včetně 

energetické účinnosti, energie z obnovitelných zdrojů a ochrany 

klimatu. Tyto povinnosti musí být jasně vymezené, transparentní, 

nediskriminační a ověřitelné a musí zaručovat rovnost přístupu pro 

elektroenergetické podniky Unie ke spotřebitelům v jednotlivých 

členských státech. Povinnosti veřejné služby, které se týkají 

stanovování cen za dodávky elektřiny, musí splňovat požadavky 

stanovené v článku 5 této směrnice. 

458/2000 
ve znění 

670/2004 
131/2015 

§ 12  (1) Povinností dodávek tepelné energie a povinností distribuce 

elektřiny a distribuce plynu nad rámec licence se rozumí převzetí 

povinností držitele licence, který přestal provádět výkon licencované 

činnosti, jiným držitelem licence. V případě, kdy držiteli licence 

zanikne právo užívat dotčené energetické zařízení, rozumí se 

povinností dodávek tepelné energie, povinností distribuce elektřiny 

nebo distribuce plynu nad rámec licence pokračování ve výkonu 

licencované činnosti tímto držitelem licence. Vlastník dotčeného 

energetického zařízení je v tomto případě povinen energetické 

zařízení poskytnout a výkon licencované činnosti umožnit. 

(2) V případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu vzniká držiteli 

licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie povinnost poskytovat 

dodávky nad rámec licence na základě rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu. 

 (3) V případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu vzniká držiteli 

licence na distribuci elektřiny nebo na distribuci plynu povinnost 

zajišťovat distribuci elektřiny nebo distribuci plynu nad rámec licence 

na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. 

 (4) Na návrh vlastníka nebo provozovatele dotčeného energetického 

zařízení nebo z moci úřední vydá Energetický regulační úřad 

rozhodnutí podle odstavců 2 a 3 na dobu určitou, nejdéle však na 12 

měsíců. Energetický regulační úřad je v případě naléhavé potřeby a 

ve veřejném zájmu oprávněn dobu platnosti rozhodnutí prodloužit na 

návrh vlastníka nebo provozovatele dotčeného energetického zařízení 

nebo z moci úřední. Rozklad proti těmto rozhodnutím nemá odkladný 

účinek. 

 (5) Prokazatelná ztráta vzniklá držiteli licence na výrobu nebo 

rozvod tepelné energie převzetím povinnosti dodávek nad rámec 

licence se hradí z prostředků Energetického regulačního fondu (dále 

PT  
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jen "fond") podle § 14. Prokazatelná ztráta vzniklá držiteli licence na 
distribuci elektřiny nebo distribuci plynu nebo dodavateli poslední 

instance je důvodem pro úpravu regulovaných cen. 

 (6) Vykonává-li držitel licence mimo plnění povinnosti nad rámec 

licence ještě jinou činnost, je povinen vést samostatné účty vztahující 
se k plnění povinnosti nad rámec licence odděleně. 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 12a (1) Dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele 

licence na distribuci elektřiny nebo plynu, jehož zařízení je připojeno 

k přenosové nebo k přepravní soustavě, je držitel licence na obchod s 

elektřinou nebo na obchod s plynem, který je nebo byl součástí téhož 

vertikálně integrovaného podnikatele nebo vertikálně integrovaného 

plynárenského podnikatele, jako je držitel licence na distribuci 
elektřiny nebo na distribuci plynu ve vymezeném území, kde se 

nachází odběrné místo. 

 (2) Dodavatel poslední instance dodává elektřinu nebo plyn 

zákazníkovi, jehož dodavatel elektřiny nebo plynu pozbyl oprávnění 

nebo jako subjekt zúčtování nesplňuje finanční podmínky zúčtování 

odchylek nebo v případě dodávky elektřiny na základě smlouvy o 

sdružených službách dodávky elektřiny nemá zajištěnu související 

službu v elektroenergetice nebo v případě dodávky plynu na základě 

smlouvy o sdružených službách dodávky plynu nemá zajištěnu 

související službu v plynárenství. Tato povinnost vzniká dnem, kdy 

operátor trhu oznámí dodavateli poslední instance registrační číslo 

odběrného místa dotčeného zákazníka, v němž nikdo neodpovídá za 

odchylku, trvá nejdéle 6 měsíců a nevztahuje se na zákazníka, jehož 

spotřeba plynu za posledních 12 měsíců byla vyšší než 630 MWh. 

 (3) Dodavatel elektřiny nebo plynu, který pozbyl oprávnění nebo 

možnost dodávat elektřinu nebo plyn nebo nemá zajištěnu službu 

distribuční soustavy, informuje o této skutečnosti neprodleně 

operátora trhu. Provozovatel distribuční soustavy, uvnitř jehož 

vymezeného území se nachází odběrné místo, pro které není zajištěna 

služba distribuční soustavy podle odstavce 2, informuje o této 

skutečnosti neprodleně operátora trhu. 

 (4) Zahájení dodávky, výši ceny a ostatní podmínky dodávky je 

dodavatel poslední instance povinen neprodleně oznámit dotčenému 

zákazníkovi a provozovateli distribuční soustavy. 

 (5) V případech dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední 

instance předá provozovatel distribuční soustavy dodavateli poslední 

instance identifikační údaje o dotčeném zákazníkovi. 
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 (6) Dodavatel poslední instance není povinen dodávat elektřinu nebo 

plyn při zjištění neoprávněného odběru v daném odběrném místě. 

 (7) Dodavatel poslední instance dodává elektřinu nebo plyn po dobu 

nejdéle 6 měsíců domácnosti, která má nové odběrné místo, do něhož 

elektřina nebo plyn nebyly ještě dodávány, a to v případě, byl-li o 
dodávku touto domácností požádán. 

 (8) Okamžikem zahájení dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem 

poslední instance jsou ukončeny dodávky elektřiny nebo plynu 

původním dodavatelem zákazníkovi. 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17 odst. 

11 
(11) Energetický regulační úřad reguluje ceny za související službu v 

elektroenergetice, související službu v plynárenství a ceny elektřiny a 

plynu dodavatele poslední instance. Energetický regulační úřad je 

oprávněn na návrh provozovatele přepravní soustavy rozhodnout o 

odlišném postupu tvorby ceny za mezinárodní přepravu plynu, 

založeném na tržním způsobu. Energetický regulační úřad dále věcně 

usměrňuje ceny tepelné energie. 

 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 

12 
(12) Energetický regulační úřad může kromě činností uvedených v 

odstavci 11 rozhodnout o regulaci cen dalších činností vykonávaných 

provozovatelem přenosové soustavy, provozovatelem přepravní 

soustavy, provozovatelem distribuční soustavy nebo činností 

operátora trhu, souvisejících s přenosem elektřiny, přepravou plynu, 

distribucí elektřiny nebo plynu nebo činnostmi operátora trhu, jestliže 

je to nezbytné k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu 

elektrizační či plynárenské soustavy, zajištění nediskriminačního 

přístupu účastníků trhu do elektrizační či plynárenské soustavy nebo 
je-li trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nebo vyžaduje-
li to mimořádná tržní situace. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 19a odst. 

5 
(5) Ceny dodavatele poslední instance reguluje Energetický regulační 

úřad formou věcně usměrňovaných cen. V případě, že o to dodavatel 

poslední instance požádá, Energetický regulační úřad rozhodne o 

cenách dodavatele poslední instance jako o cenách maximálních. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 20a odst. 

4 písm. d) 
(4) Operátor trhu je povinen 

d) informovat provozovatele přenosové soustavy, provozovatele 

přepravní soustavy a provozovatele zásobníků plynu nebo 

provozovatele distribuční soustavy o neplnění platebních povinností 

účastníků trhu a subjektů zúčtování vůči operátorovi trhu, 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32019L0944.docx      str. 50 z 306   

Celex: 32019L0944 Lhůta pro implementaci 31.12.2020 Úřední věstník                      L 158 2019 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Stanislav Brejcha, 18.5.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní 

trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU (přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Hana Konrádová, 18.5.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 20a odst. 

4 písm. o) 
o) v případech podle § 12a oznamovat dodavateli poslední instance 

odběrná místa zákazníků včetně jejich registračních čísel, 
  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 25 odst. 
10 písm. s) 

(10) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen 

s) poskytnout na vyžádání dodavateli poslední instance údaje o 

zákazníkovi a jeho odběrném místě v rozsahu nezbytném pro zajištění 

dodávky poslední instance, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 28 odst. 2 

písm. j) 
(2) Zákazník je povinen 

j) uhradit dodavateli poslední instance dodávku elektřiny podle § 12a, 

a to od okamžiku zahájení této dodávky, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 30 odst. 2 2) Obchodník s elektřinou je povinen 

a) řídit se Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly 

provozování distribučních soustav, 

b) předávat operátorovi trhu technické údaje ze smluv o dodávce 

elektřiny a další nezbytné informace pro plnění povinností operátora 

trhu v případě, že je subjektem zúčtování, 

c) účtovat odděleně o dodávce elektřiny poslední instance, 

d) dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat 

Energetickému regulačnímu úřadu úroveň kvality dodávek a služeb a 

zveřejňovat ji způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

e) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na obchod s 

elektřinou u operátora trhu; zaregistrováním se obchodník s 

elektřinou stává registrovaným účastníkem trhu, 

f) vykonávat činnost dodavatele poslední instance podle § 12a, 

g) zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich nabídky 

zákazníkům za konkurenceschopné ceny energetických služeb, 

h) informovat neprodleně operátora trhu a zákazníka o tom, že pozbyl 

oprávnění nebo možnost uskutečňovat dodávku elektřiny, 

i) poskytnout provozovateli distribuční soustavy identifikační údaje o 

zákazníkovi, jemuž dodává elektřinu na základě smlouvy o 

sdružených službách dodávky elektřiny, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

j) poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli 

distribuční soustavy informace nezbytné pro zajištění bezpečného a 

spolehlivého provozu, 

k) strpět opatření prováděná provozovatelem přenosové soustavy 

nebo provozovatelem distribuční soustavy při předcházení stavu 
nouze nebo při stavu nouze, 

l) zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup Kontrolní 

seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele 

vypracovaný Komisí a zveřejněný Energetickým regulačním úřadem 

a informovat své zákazníky o možnosti se s Kontrolním seznamem 

evropského spotřebitele energie seznámit, 

m) sdělit neprodleně na žádost zákazníkovi v postavení spotřebitele, 

který vypověděl závazek ze smlouvy nebo odstoupil od smlouvy, 

jejímž předmětem je dodávka elektřiny, datum ukončení dodávky 

elektřiny, 

n) při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění volby nebo změny 

dodavatele elektřiny uvádět pravdivé a úplné informace a na žádost 

Energetického regulačního úřadu předložit údaje a podklady sloužící 

k jejich ověření. 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 98a odst. 

2 písm. h) 

bod 10  

(2) Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou 

h) Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví 

10. postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední 

instance, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 98a odst. 

2 písm. j) 
j) rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu 

nebo tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a 

souvisejících služeb v plynárenství, 

  

Článek 9 odst. 3 3. Případné finanční náhrady, jiné formy náhrady a výlučná 

práva, jež členské státy udělují za plnění povinností stanovených v 

odstavci 2 tohoto článku nebo za poskytování univerzální služby 

podle článku 27, jsou poskytovány nediskriminačním a 

transparentním způsobem. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 12a (1) Dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele 

licence na distribuci elektřiny nebo plynu, jehož zařízení je připojeno 

k přenosové nebo k přepravní soustavě, je držitel licence na obchod s 
elektřinou nebo na obchod s plynem, který je nebo byl součástí téhož 

vertikálně integrovaného podnikatele nebo vertikálně integrovaného 

plynárenského podnikatele, jako je držitel licence na distribuci 

elektřiny nebo na distribuci plynu ve vymezeném území, kde se 

nachází odběrné místo. 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

 (2) Dodavatel poslední instance dodává elektřinu nebo plyn 

zákazníkovi, jehož dodavatel elektřiny nebo plynu pozbyl oprávnění 

nebo jako subjekt zúčtování nesplňuje finanční podmínky zúčtování 

odchylek nebo v případě dodávky elektřiny na základě smlouvy o 

sdružených službách dodávky elektřiny nemá zajištěnu související 

službu v elektroenergetice nebo v případě dodávky plynu na základě 

smlouvy o sdružených službách dodávky plynu nemá zajištěnu 

související službu v plynárenství. Tato povinnost vzniká dnem, kdy 

operátor trhu oznámí dodavateli poslední instance registrační číslo 

odběrného místa dotčeného zákazníka, v němž nikdo neodpovídá za 

odchylku, trvá nejdéle 6 měsíců a nevztahuje se na zákazníka, jehož 

spotřeba plynu za posledních 12 měsíců byla vyšší než 630 MWh. 

 (3) Dodavatel elektřiny nebo plynu, který pozbyl oprávnění nebo 

možnost dodávat elektřinu nebo plyn nebo nemá zajištěnu službu 

distribuční soustavy, informuje o této skutečnosti neprodleně 

operátora trhu. Provozovatel distribuční soustavy, uvnitř jehož 

vymezeného území se nachází odběrné místo, pro které není zajištěna 

služba distribuční soustavy podle odstavce 2, informuje o této 

skutečnosti neprodleně operátora trhu. 

 (4) Zahájení dodávky, výši ceny a ostatní podmínky dodávky je 

dodavatel poslední instance povinen neprodleně oznámit dotčenému 

zákazníkovi a provozovateli distribuční soustavy. 

 (5) V případech dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední 

instance předá provozovatel distribuční soustavy dodavateli poslední 

instance identifikační údaje o dotčeném zákazníkovi. 

 (6) Dodavatel poslední instance není povinen dodávat elektřinu nebo 

plyn při zjištění neoprávněného odběru v daném odběrném místě. 

 (7) Dodavatel poslední instance dodává elektřinu nebo plyn po dobu 

nejdéle 6 měsíců domácnosti, která má nové odběrné místo, do něhož 

elektřina nebo plyn nebyly ještě dodávány, a to v případě, byl-li o 
dodávku touto domácností požádán. 

 (8) Okamžikem zahájení dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem 
poslední instance jsou ukončeny dodávky elektřiny nebo plynu 

původním dodavatelem zákazníkovi. 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17 odst. 

11  
(11) Energetický regulační úřad reguluje ceny za související službu v 

elektroenergetice, související službu v plynárenství a ceny elektřiny a 

plynu dodavatele poslední instance. Energetický regulační úřad je 

oprávněn na návrh provozovatele přepravní soustavy rozhodnout o 
odlišném postupu tvorby ceny za mezinárodní přepravu plynu, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

založeném na tržním způsobu. Energetický regulační úřad dále věcně 

usměrňuje ceny tepelné energie. 

 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 

12 
(12) Energetický regulační úřad může kromě činností uvedených v 

odstavci 11 rozhodnout o regulaci cen dalších činností vykonávaných 

provozovatelem přenosové soustavy, provozovatelem přepravní 

soustavy, provozovatelem distribuční soustavy nebo činností 

operátora trhu, souvisejících s přenosem elektřiny, přepravou plynu, 

distribucí elektřiny nebo plynu nebo činnostmi operátora trhu, jestliže 

je to nezbytné k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu 

elektrizační či plynárenské soustavy, zajištění nediskriminačního 

přístupu účastníků trhu do elektrizační či plynárenské soustavy nebo 

je-li trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nebo vyžaduje-
li to mimořádná tržní situace. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 19a odst. 

5 
(5) Ceny dodavatele poslední instance reguluje Energetický regulační 

úřad formou věcně usměrňovaných cen. V případě, že o to dodavatel 

poslední instance požádá, Energetický regulační úřad rozhodne o 

cenách dodavatele poslední instance jako o cenách maximálních. 

  

Článek 9 odst. 4 4. Členské státy při provádění této směrnice informují Komisi 

o všech opatřeních přijatých pro plnění povinnosti univerzální služby 

a veřejné služby včetně ochrany spotřebitele a ochrany životního 

prostředí a o jejich možném vlivu na vnitrostátní nebo mezinárodní 

hospodářskou soutěž bez ohledu na to, zda tato opatření vyžadují 

odchylku od této směrnice nebo nikoliv. Členské státy následně 

oznámí Komisi každé dva roky všechny změny těchto opatření bez 

ohledu na to, zda vyžadují odchylku od této směrnice nebo nikoliv. 

458/2000 
ve znění 
158/2009 
211/2011 

§ 16 písm. 

d) bod 1 
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku 

d) informuje Komisi o 

1. opatřeních přijatých ke splnění dodávky poslední instance, ochrany 

zákazníků a ochrany životního prostředí a o jejich vlivu na 
hospodářskou soutěž, 

PT  

Článek 9 odst. 5 5. Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat články 6, 

7 a 8 této směrnice, pokud by jejich uplatnění právně nebo fakticky 

bránilo plnění povinností uložených elektroenergetickým podnikům 

z důvodů obecného hospodářského zájmu a pokud tím rozvoj 

obchodu nebude dotčen v míře, která by byla v rozporu se zájmem 

Unie. Zájmy Unie mimo jiné zahrnují ochranu hospodářské soutěže s 

ohledem na zákazníky v souladu s článkem 106 Smlouvy o fungování 

EU a s touto směrnicí. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá 

NT  

Článek 10 odst. 

1 
1. Členské státy zajistí, aby měli všichni koneční zákazníci 

právo na dodávky elektřiny od dodavatele, pokud s tím dodavatel 

souhlasí, bez ohledu na to, v jakém členském státě je dodavatel 

registrován, pokud se tento dodavatel řídí příslušnými pravidly pro 

obchodování a zajišťování výkonové rovnováhy. V tomto ohledu 

přijmou členské státy veškerá opatření nezbytná k tomu, aby zajistily, 

458/2000 
ve znění 

158/2009  

§ 28 odst. 1 

písm. a) 
(1) Zákazník má právo 

a) na uzavření smlouvy o připojení a na připojení svého odběrného 

elektrického zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční 

soustavě, pokud splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky 

stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly 

PT  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

že správní postupy nediskriminují dodavatele, kteří jsou již 

zaregistrováni v jiném členském státě. 
provozování distribuční soustavy a má k připojení souhlas vlastníka 

dotčené nemovitosti, 

 

  458/2000 
ve znění 

158/2009  

§ 28 odst. 1 

písm. b)  
b) nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu elektřiny a od 

držitelů licence na obchod s elektřinou, nakupovat elektřinu z jiných 

států nebo na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném 

operátorem trhu, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009  

§ 28 odst. 1 

písm. e) 
e) na bezplatnou volbu a změnu dodavatele elektřiny,   

  458/2000 
ve znění 
211/2011 

§ 7a odst. 3 (3) Oprávnění podnikat v oblasti obchodu s elektřinou nebo obchodu 

s plynem v České republice na základě rozhodnutí o uznání oprávnění 

podle odstavce 2 zaniká, zanikne-li oprávnění vydané v jiném 

členském státě, nebo rozhodne-li Energetický regulační úřad o 

zrušení rozhodnutí o uznání takového oprávnění. Pro zrušení 

rozhodnutí o uznání oprávnění se uplatní ustanovení § 10 odst. 2 

písm. b) až d). Osoba podnikající v energetických odvětvích podle 

odstavce 1 je povinna Energetickému regulačnímu úřadu oznámit 

zánik předloženého oprávnění. 

  

Článek 10 odst. 

2 
2. Aniž jsou dotčeny předpisy Unie o ochraně spotřebitele, 

zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU  a 
směrnice Rady 93/13/EHS , členské státy zajistí, aby měli koneční 

zákazníci práva stanovená v odstavcích 3 až 12 tohoto článku. 

  ustanovení u článku 10 odst. 3 až 12 DT  

Článek 10 odst. 

3 
3. Koneční zákazníci mají právo uzavřít se svým dodavatelem 

smlouvu, která obsahuje: 

a) totožnost a adresu dodavatele; 

b) poskytované služby, nabízenou úroveň kvality služeb, jakož 

i lhůtu pro počáteční připojení; 

c) druhy nabízených služeb údržby; 

d) prostředky, kterými lze získávat aktuální informace o všech 

uplatňovaných sazbách, poplatcích za údržbu a balíčcích produktů 

nebo služeb; 

e) dobu platnosti smlouvy, podmínky, za nichž je možné 

služby, včetně produktů nebo služeb, které jsou s těmito službami v 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 50 odst. 1  (1) Smlouvou o dodávce elektřiny se zavazuje obchodník s elektřinou 

nebo výrobce elektřiny dodávat elektřinu jinému účastníkovi trhu s 

elektřinou a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit za ni cenu. 

Součástí smlouvy o dodávce elektřiny musí být ujednání o 

odpovědnosti za odchylku. Smlouva o dodávce elektřiny se 
zákazníkem musí dále obsahovat 

a) výčet odběrných míst, 

b) způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny, 

c) délku výpovědní doby, ne delší než 3 měsíce, která začíná prvním 

dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi, 

jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou, 

DT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

balíčku, nebo smlouvu obnovit či zrušit, a informaci o tom, zda je 

možné smlouvu bezplatně vypovědět; 

f) všechny náhrady a odškodnění, které se uplatňují v případě, 

že není dodržena dohodnutá úroveň kvality služby, včetně 

nesprávného nebo zpožděného vyúčtování; 

g) způsob zahájení postupu mimosoudního urovnávání sporů 

v souladu s článkem 26; 

h) informace o právech spotřebitele, včetně informací o 

vyřizování stížností a všech informací podle tohoto odstavce, jasně 

sdělené prostřednictvím vyúčtování nebo internetové stránky 

elektroenergetického podniku. 

Podmínky ve smlouvách mezi zákazníky a dodavateli musí být 

spravedlivé a dobře známé předem. Zákazníci musí být o smluvních 

podmínkách informováni před uzavřením nebo potvrzením smlouvy. 

Pokud se smlouvy uzavírají prostřednictvím zprostředkovatelů, 

poskytují se informace týkající se záležitostí uvedených v tomto 

odstavci taktéž před uzavřením smlouvy. 

Koneční zákazníci obdrží stručný přehled základních smluvních 

podmínek v přehledné, výstižné a srozumitelné podobě. 

d) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění 

smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v případě nesouhlasu 
s navrhovanou změnou smluvních podmínek, 

e) způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních 

podmínek a poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v 

případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, 

f) dobu trvání závazku. 

   

  458/2000 
ve znění  

131/2015 

§ 50 odst. 2 (2) Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny se zavazuje 

výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou dodávat výrobci 

elektřiny, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě na hladině 

nízkého napětí, nebo zákazníkovi elektřinu a zajistit na vlastní jméno 

a na vlastní účet související službu v elektroenergetice a zákazník 

nebo výrobce se zavazuje zaplatit výrobci elektřiny nebo 

obchodníkovi s elektřinou cenu za dodanou elektřinu a cenu 

související služby v elektroenergetice. Zahájením dodávky elektřiny 

podle smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny dochází k 

přenesení odpovědnosti za odchylku z výrobce elektřiny nebo 

zákazníka na výrobce elektřiny nebo na obchodníka s elektřinou. 

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny musí obsahovat 
výčet odběrných míst, způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny a 

související služby v elektroenergetice, délku výpovědní doby ne delší 

než 3 měsíce, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po doručení výpovědi, jedná-li se o smlouvu na dobu 
neurčitou, oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě 

neplnění smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v případě 

nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, způsoby 

vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek a 
poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, dobu trvání 

smluvního závazku, rezervovaný příkon, typ měření a opatření 

přijímaná při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování 

následků stavu nouze. 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 50 odst. 3 3) Smlouvou o připojení se zavazuje provozovatel přenosové 

soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy připojit k přenosové 

soustavě nebo k distribuční soustavě zařízení žadatele pro výrobu, 

distribuci nebo odběr elektřiny a zajistit dohodnutý rezervovaný 

příkon nebo výkon a žadatel se zavazuje uhradit podíl na oprávněných 

nákladech na připojení. Smlouva o připojení musí obsahovat 

technické podmínky připojení zařízení, umístění měřicího zařízení, 

termíny a místo připojení zařízení. V případě připojení zařízení pro 

výrobu elektřiny přímo k přenosové soustavě nebo k distribuční 

soustavě nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím 

jiné výrobny elektřiny musí smlouva obsahovat jeho druh a skutečný 

instalovaný výkon. Smlouva o připojení zařízení žadatele pro výrobu, 

distribuci nebo odběr elektřiny k přenosové soustavě a smlouva o 

připojení zařízení žadatele pro výrobu elektřiny k distribuční soustavě 

vyžaduje písemnou formu. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 50 odst. 4 (4) Smlouvou o zajištění služby přenosové soustavy se zavazuje 

provozovatel přenosové soustavy zajišťovat službu přenosové 

soustavy a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit cenu služby 

přenosové soustavy. Smlouva o zajištění služby přenosové soustavy 

musí obsahovat ujednání o závaznosti Pravidel provozování 

přenosové soustavy, termín zahájení přenosu elektřiny, způsob 

měření elektřiny a výčet předávacích míst. Smlouva o zajištění služby 

přenosové soustavy vyžaduje písemnou formu. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 50 odst. 6 (6) Smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy se zavazuje 

provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi, výrobci elektřiny, 

obchodníkovi s elektřinou pro dodávku elektřiny zákazníkovi nebo 

výrobci elektřiny, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě 

na hladině nízkého napětí, nebo provozovateli distribuční soustavy 

nepřipojené přímo k přenosové soustavě služby distribuční soustavy 

zajišťovat službu distribuční soustavy a zákazník, výrobce elektřiny, 

obchodník s elektřinou nebo provozovatel distribuční soustavy se 

zavazuje zaplatit cenu služby distribuční soustavy. Smlouva o 

zajištění služby distribuční soustavy musí obsahovat termín zahájení 

poskytování služby distribuční soustavy, hodnotu rezervovaného 

příkonu nebo výkonu sjednanou ve smlouvě o připojení, způsob 

měření elektřiny a jejího průběhu a výčet odběrných nebo 

předávacích míst. Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy 
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musí dále obsahovat opatření přijímaná při předcházení stavu nouze 

a ve stavu nouze. 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 28 odst. 1 (1) Zákazník má právo 

a) na uzavření smlouvy o připojení a na připojení svého odběrného 

elektrického zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční 

soustavě, pokud splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky 

stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly 

provozování distribuční soustavy a má k připojení souhlas vlastníka 

dotčené nemovitosti, 

b) nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu elektřiny a od 

držitelů licence na obchod s elektřinou, nakupovat elektřinu z jiných 

států nebo na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném 

operátorem trhu, 

c) na dopravu dohodnutého množství elektřiny do odběrného místa za 

cenu uplatněnou v souladu s cenovou regulací, 

d) na informace o celkové směsi paliv dodavatele a informace o 

dopadu na životní prostředí, 

e) na bezplatnou volbu a změnu dodavatele elektřiny, 

f) nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu 

elektrizační soustavy za podmínek stanovených Pravidly 

provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování 

distribuční soustavy, 

g) poskytovat a rozúčtovat jiné osobě elektřinu odebranou 

zákazníkem prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného 

odběrného elektrického zařízení o napětí do 52 kV včetně. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011  

§ 96 odst. 5 (5) Smlouvy upravené tímto zákonem se v ostatním řídí právní 

úpravou závazků a úpravou smluvních typů jim nejbližších podle 

občanského nebo obchodního zákoníku, pokud z tohoto zákona nebo 

povahy věci nevyplývá něco jiného. 

  

  9857     

Článek 10 odst. 

4 
4. Koneční zákazníci musí být přiměřené informováni o 

každém úmyslu změnit smluvní podmínky a zároveň musí být 

informováni o svém právu smlouvu ukončit v okamžiku obdržení 

informace o změně smluvních podmínek. Dodavatelé svým 

konečným zákazníkům přímo, transparentním a srozumitelným 

způsobem oznamují každou změnu cen za dodávky i důvody a 

podmínky změny a její rozsah, a to ve vhodnou dobu, nejpozději dva 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015  

§ 11a odst. 

1 
(1) Držitel licence na výrobu elektřiny, výrobu plynu, obchod s 

elektřinou nebo obchod s plynem je povinen uveřejňovat způsobem 

umožňujícím dálkový přístup uplatňované podmínky dodávek plynu 

a ceny za dodávku plynu pro domácnosti a podnikající fyzické osoby 

s roční spotřebou plynu do 630 MWh, podmínky dodávek elektřiny a 

ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti nebo podnikající fyzické 

osoby odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí. Zvýšení cen za 

DT  
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týdny, a v případě zákazníků v domácnostech jeden měsíc, před tím, 

než změna nabude účinku. Členské státy zajistí, aby koneční 

zákazníci mohli svobodně smlouvu ukončit, pokud neakceptují nové 

smluvní podmínky nebo změny cen za dodávky, které jim oznámil 

jejich dodavatel. 

dodávku elektřiny nebo plynu nebo změny jiných podmínek dodávek 

elektřiny nebo plynu je držitel licence povinen uveřejnit a oznámit 

svým zákazníkům způsobem sjednaným ve smlouvě nejpozději 

třicátý den přede dnem jejich účinnosti. Pokud není způsob oznámení 

ve smlouvě sjednán, držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení cen 

za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změny jiných podmínek 

dodávek elektřiny nebo plynu prokazatelným způsobem. 

 

  458/2000 
ve znění 

131/2015  

§ 11a odst. 

2 
(2) V případě smlouvy o dodávce elektřiny, plynu nebo tepelné 

energie nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo 

plynu, kterou uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s držitelem 

licence distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele 

licence, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy podle 

zvláštního zákona1) ode dne jejího uzavření. 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015  

§ 11a odst. 

3 
(3) V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy 

o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou při 

změně dodavatele uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s 

držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní 

prostory držitele licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět 

smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do 

patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je 

zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. 

Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce 

následujícího po doručení výpovědi. Tím nejsou dotčena práva a 

povinnosti zákazníka a držitele licence podle tohoto zákona týkající 

se sjednané výpovědi smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015  

§ 11a odst. 

4 
(4) V případě pochybností je na držiteli licence, který smlouvu se 

zákazníkem uzavřel, aby prokázal, že smlouva nebyla uzavřena 

distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory. 

 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015  

§ 11a odst. 

5 
(5) Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, 

výrobu elektřiny nebo výrobu plynu cenu za dodávku elektřiny nebo 

plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn 

bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data 
zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, 

pokud držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu 

jiných smluvních podmínek nejpozději třicátý den přede dnem jejich 
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účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od 

smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení 

důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem 

zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Právo na 

odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce zákazníkovi nevzniká 

v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v 

případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z 

důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem. 

 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015  

§ 11a odst. 

6 
(6) Odstoupení podle odstavce 3 je účinné k poslednímu dni 

kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno příslušnému držiteli 

licence, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. 

Uplatnění práva na odstoupení nesmí být spojeno s žádnými 

finančními nároky vůči zákazníkovi. Odstoupení, které bylo 

uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny nebo změny 

jiných smluvních podmínek a méně než 10 dnů před koncem daného 

měsíce, je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který 

následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno 

příslušnému držiteli licence. 

 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015  

§ 11a odst. 

7 
(7) Pro sjednání zvýšení ceny elektřiny nebo plynu nebo změny 

jiných smluvních podmínek, ke kterému není podle smlouvy 

uzavřené se zákazníkem třeba výslovného projevu vůle zákazníka 

nebo je projev vůle zákazníka spojen s marným uplynutím lhůty, se 

přiměřeně použijí ustanovení odstavců 3 a 4. 

  

  9857     

Článek 10 odst. 

5 
5. Dodavatelé poskytují konečným zákazníkům transparentní 

informace o uplatňovaných cenách a sazbách a o běžných 

podmínkách týkajících se přístupu ke službám v elektroenergetice a 

jejich používání. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 50 odst. 1  (1) Smlouvou o dodávce elektřiny se zavazuje obchodník s elektřinou 

nebo výrobce elektřiny dodávat elektřinu jinému účastníkovi trhu s 

elektřinou a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit za ni cenu. 

Součástí smlouvy o dodávce elektřiny musí být ujednání o 

odpovědnosti za odchylku. Smlouva o dodávce elektřiny se 
zákazníkem musí dále obsahovat 

a) výčet odběrných míst, 

b) způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny, 

c) délku výpovědní doby, ne delší než 3 měsíce, která začíná prvním 

dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi, 

jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou, 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

d) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění 

smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v případě nesouhlasu 

s navrhovanou změnou smluvních podmínek, 

e) způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních 

podmínek a poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v 

případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, 

f) dobu trvání závazku. 

 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 50 odst. 2 (2) Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny se zavazuje 

výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou dodávat výrobci 

elektřiny, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě na hladině 

nízkého napětí, nebo zákazníkovi elektřinu a zajistit na vlastní jméno 

a na vlastní účet související službu v elektroenergetice a zákazník 

nebo výrobce se zavazuje zaplatit výrobci elektřiny nebo 

obchodníkovi s elektřinou cenu za dodanou elektřinu a cenu 

související služby v elektroenergetice. Zahájením dodávky elektřiny 

podle smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny dochází k 

přenesení odpovědnosti za odchylku z výrobce elektřiny nebo 

zákazníka na výrobce elektřiny nebo na obchodníka s elektřinou. 

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny musí obsahovat 

výčet odběrných míst, způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny a 

související služby v elektroenergetice, délku výpovědní doby ne delší 

než 3 měsíce, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po doručení výpovědi, jedná-li se o smlouvu na dobu 
neurčitou, oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě 

neplnění smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v případě 

nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, způsoby 

vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek a 

poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě 

nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, dobu trvání 

smluvního závazku, rezervovaný příkon, typ měření a opatření 

přijímaná při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování 

následků stavu nouze. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 28 odst. 1 (1) Zákazník má právo 

a) na uzavření smlouvy o připojení a na připojení svého odběrného 

elektrického zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční 

soustavě, pokud splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky 

stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

provozování distribuční soustavy a má k připojení souhlas vlastníka 

dotčené nemovitosti, 

b) nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu elektřiny a od 

držitelů licence na obchod s elektřinou, nakupovat elektřinu z jiných 

států nebo na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném 

operátorem trhu, 

c) na dopravu dohodnutého množství elektřiny do odběrného místa za 

cenu uplatněnou v souladu s cenovou regulací, 

d) na informace o celkové směsi paliv dodavatele a informace o 
dopadu na životní prostředí, 

e) na bezplatnou volbu a změnu dodavatele elektřiny, 

f) nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu 

elektrizační soustavy za podmínek stanovených Pravidly 

provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování 

distribuční soustavy, 

g) poskytovat a rozúčtovat jiné osobě elektřinu odebranou 

zákazníkem prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného 

odběrného elektrického zařízení o napětí do 52 kV včetně. 

Článek 10 odst. 

6 
6. Dodavatelé nabízí konečným zákazníkům širokou nabídku 

způsobů plateb. Uvedené způsoby plateb nesmějí nepřiměřeně 

diskriminovat žádné zákazníky. Jakýkoli rozdíl v poplatcích 

spojených se způsoby plateb nebo systémy placení záloh musí být 

objektivní, nediskriminační a přiměřený a nesmí překročit přímé 

náklady, které příjemce hradí za používání konkrétní platební metody 

nebo systému placení záloh, v souladu s článkem 62 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 . 

458/2000  
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 11a odst. 

8  
(8) Držitel licence na výrobu elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu 

plynu nebo obchod s plynem je povinen zákazníkům umožnit 

neznevýhodňující výběr způsobu platby za dodanou elektřinu nebo 

plyn. 

 

PT  

  458/2000  
ve znění 

131/2015 

§ 11a odst. 

9 
(9) Uplatňuje-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s 

plynem, výrobu elektřiny, výrobu plynu nebo dodavatel tepelné 

energie zálohové platby na dodávku elektřiny, plynu nebo tepelné 

energie, stanoví zálohové platby nejvýše v rozsahu důvodně 

předpokládané spotřeby elektřiny, plynu nebo tepelné energie v 

následujícím zúčtovacím období. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 50 odst. 1 

písm. b) 
1) Smlouvou o dodávce elektřiny se zavazuje obchodník s elektřinou 

nebo výrobce elektřiny dodávat elektřinu jinému účastníkovi trhu s 

elektřinou a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit za ni cenu. 

Součástí smlouvy o dodávce elektřiny musí být ujednání o 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

odpovědnosti za odchylku. Smlouva o dodávce elektřiny se 

zákazníkem musí dále obsahovat 

b) způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny, 

 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 50 odst. 2 (2) Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny se zavazuje 

výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou dodávat výrobci 

elektřiny, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě na hladině 

nízkého napětí, nebo zákazníkovi elektřinu a zajistit na vlastní jméno 

a na vlastní účet související službu v elektroenergetice a zákazník 

nebo výrobce se zavazuje zaplatit výrobci elektřiny nebo 

obchodníkovi s elektřinou cenu za dodanou elektřinu a cenu 

související služby v elektroenergetice. Zahájením dodávky elektřiny 

podle smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny dochází k 

přenesení odpovědnosti za odchylku z výrobce elektřiny nebo 

zákazníka na výrobce elektřiny nebo na obchodníka s elektřinou. 

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny musí obsahovat 

výčet odběrných míst, způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny a 

související služby v elektroenergetice, délku výpovědní doby ne delší 

než 3 měsíce, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po doručení výpovědi, jedná-li se o smlouvu na dobu 
neurčitou, oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě 

neplnění smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v případě 

nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, způsoby 

vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek a 

poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě 

nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, dobu trvání 

smluvního závazku, rezervovaný příkon, typ měření a opatření 

přijímaná při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování 

následků stavu nouze. 

  

Článek 10 odst. 

7 
7. V souladu s odstavcem 6 zákazníci v domácnostech, kteří 

mají přístup k systémům placení záloh, nesmějí být těmito systémy 

znevýhodňováni. 

458/2000  
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 11a odst. 

8  
(8) Držitel licence na výrobu elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu 

plynu nebo obchod s plynem je povinen zákazníkům umožnit 

neznevýhodňující výběr způsobu platby za dodanou elektřinu nebo 

plyn. 

 

PT  

  458/2000  
ve znění 
131/2015 

§ 11a odst. 

9 
(9) Uplatňuje-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s 

plynem, výrobu elektřiny, výrobu plynu nebo dodavatel tepelné 

energie zálohové platby na dodávku elektřiny, plynu nebo tepelné 

energie, stanoví zálohové platby nejvýše v rozsahu důvodně 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

předpokládané spotřeby elektřiny, plynu nebo tepelné energie v 

následujícím zúčtovacím období. 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 50 odst. 1 

písm. b) 
1) Smlouvou o dodávce elektřiny se zavazuje obchodník s elektřinou 

nebo výrobce elektřiny dodávat elektřinu jinému účastníkovi trhu s 

elektřinou a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit za ni cenu. 

Součástí smlouvy o dodávce elektřiny musí být ujednání o 

odpovědnosti za odchylku. Smlouva o dodávce elektřiny se 

zákazníkem musí dále obsahovat 

b) způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 50 odst. 2 (2) Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny se zavazuje 

výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou dodávat výrobci 

elektřiny, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě na hladině 

nízkého napětí, nebo zákazníkovi elektřinu a zajistit na vlastní jméno 

a na vlastní účet související službu v elektroenergetice a zákazník 

nebo výrobce se zavazuje zaplatit výrobci elektřiny nebo 

obchodníkovi s elektřinou cenu za dodanou elektřinu a cenu 

související služby v elektroenergetice. Zahájením dodávky elektřiny 

podle smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny dochází k 

přenesení odpovědnosti za odchylku z výrobce elektřiny nebo 

zákazníka na výrobce elektřiny nebo na obchodníka s elektřinou. 

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny musí obsahovat 

výčet odběrných míst, způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny a 

související služby v elektroenergetice, délku výpovědní doby ne delší 

než 3 měsíce, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po doručení výpovědi, jedná-li se o smlouvu na dobu 
neurčitou, oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě 

neplnění smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v případě 

nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, způsoby 

vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek a 

poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě 

nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, dobu trvání 

smluvního závazku, rezervovaný příkon, typ měření a opatření 

přijímaná při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování 

následků stavu nouze. 

  

Článek 10 odst. 

8 
8. Dodavatelé nabízí konečným zákazníkům spravedlivé a 

transparentní obecné podmínky, jež jsou poskytovány ve 

srozumitelném a jednoznačném jazyce a neobsahují mimosmluvní 

překážky, které by bránily výkonu práv zákazníků, například 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 11a (1) Držitel licence na výrobu elektřiny, výrobu plynu, obchod s 

elektřinou nebo obchod s plynem je povinen uveřejňovat způsobem 

umožňujícím dálkový přístup uplatňované podmínky dodávek plynu 

a ceny za dodávku plynu pro domácnosti a podnikající fyzické osoby 

s roční spotřebou plynu do 630 MWh, podmínky dodávek elektřiny a 

DT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

nadměrnou smluvní dokumentací. Zákazníci jsou chráněni před 

nepoctivými a zavádějícími způsoby prodeje. 
ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti nebo podnikající fyzické 

osoby odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí. Zvýšení cen za 

dodávku elektřiny nebo plynu nebo změny jiných podmínek dodávek 

elektřiny nebo plynu je držitel licence povinen uveřejnit a oznámit 

svým zákazníkům způsobem sjednaným ve smlouvě nejpozději 

třicátý den přede dnem jejich účinnosti. Pokud není způsob oznámení 

ve smlouvě sjednán, držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení cen 

za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změny jiných podmínek 

dodávek elektřiny nebo plynu prokazatelným způsobem. 

(2) V případě smlouvy o dodávce elektřiny, plynu nebo tepelné 

energie nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo 

plynu, kterou uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s držitelem 

licence distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele 

licence, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy podle 

zvláštního zákona1) ode dne jejího uzavření. 

(3) V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy 

o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou při 

změně dodavatele uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s 

držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní 

prostory držitele licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět 

smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do 

patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je 

zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. 

Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce 

následujícího po doručení výpovědi. Tím nejsou dotčena práva a 

povinnosti zákazníka a držitele licence podle tohoto zákona týkající 

se sjednané výpovědi smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. 

(4) V případě pochybností je na držiteli licence, který smlouvu se 

zákazníkem uzavřel, aby prokázal, že smlouva nebyla uzavřena 

distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory. 

(5) Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, 

výrobu elektřiny nebo výrobu plynu cenu za dodávku elektřiny nebo 

plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn 

bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data 

zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, 

pokud držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu 

jiných smluvních podmínek nejpozději třicátý den přede dnem jejich 

účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od 

smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení 

důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem 

zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Právo na 
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* 
 

Poznámka 
 

odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce zákazníkovi nevzniká 

v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v 

případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z 

důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem. 

 (6) Odstoupení podle odstavce 3 je účinné k poslednímu dni 

kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno příslušnému držiteli 

licence, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. 

Uplatnění práva na odstoupení nesmí být spojeno s žádnými 

finančními nároky vůči zákazníkovi. Odstoupení, které bylo 
uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny nebo změny 

jiných smluvních podmínek a méně než 10 dnů před koncem daného 

měsíce, je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který 

následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno 

příslušnému držiteli licence. 

 (7) Pro sjednání zvýšení ceny elektřiny nebo plynu nebo změny 

jiných smluvních podmínek, ke kterému není podle smlouvy 

uzavřené se zákazníkem třeba výslovného projevu vůle zákazníka 

nebo je projev vůle zákazníka spojen s marným uplynutím lhůty, se 

přiměřeně použijí ustanovení odstavců 3 a 4. 

 (8) Držitel licence na výrobu elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu 

plynu nebo obchod s plynem je povinen zákazníkům umožnit 

neznevýhodňující výběr způsobu platby za dodanou elektřinu nebo 

plyn. 

 (9) Uplatňuje-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s 

plynem, výrobu elektřiny, výrobu plynu nebo dodavatel tepelné 

energie zálohové platby na dodávku elektřiny, plynu nebo tepelné 

energie, stanoví zálohové platby nejvýše v rozsahu důvodně 

předpokládané spotřeby elektřiny, plynu nebo tepelné energie v 

následujícím zúčtovacím období. 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. f) 
(7) Energetický regulační úřad dále 

f) vykonává dozor v energetických odvětvích v rozsahu podle § 18 a 

dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně 

spotřebitele v oblasti podnikání v energetických odvětvích, 

  

  9857     

Článek 10 odst. 

9 
9. Koneční zákazníci musí mít právo na dobrou úroveň služeb 

a vyřizování stížností jejich dodavateli. Dodavatelé vyřizují stížnosti 

nekomplikovaným způsobem, spravedlivě a rychle. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 30 odst. 2 

písm. d) 
(2) Obchodník s elektřinou je povinen 
d) dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat 

Energetickému regulačnímu úřadu úroveň kvality dodávek a služeb a 

zveřejňovat ji způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

PT  
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  458/2000 
ve znění  
211/2011 
165/2012 
131/2015 

§ 17 odst. 4  (4) Energetický regulační úřad zejména chrání oprávněné zájmy 

zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích. V působnosti 

Energetického regulačního úřadu je regulace cen, podpora 

hospodářské soutěže v energetických odvětvích, výkon dohledu nad 

trhy v energetických odvětvích, podpora využívání obnovitelných a 

druhotných zdrojů energie, podpora kombinované výroby elektřiny a 

tepla, podpora biometanu, podpora decentrální výroby elektřiny a 

ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech 

přiměřených požadavků na dodávku energií a ochrana oprávněných 

zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. Energetický 

regulační úřad vykonává působnost regulačního úřadu a dotčeného 

orgánu a je příslušným orgánem podle Nařízení o podmínkách 

přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou2a) a Nařízení o 

podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám2b), 
Nařízení o velkoobchodním trhu s energií a regulačním orgánem 

podle Nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek 

zemního plynu21). 
 
 

  

  458/2000 
ve znění  
131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. e) 
(7) Energetický regulační úřad dále 
e) na návrh zákazníka v postavení spotřebitele odebírajícího 

elektřinu, plyn nebo tepelnou energii pro spotřebu v domácnosti nebo 

zákazníka, který je fyzickou osobou podnikající, rozhoduje 
1. spory mezi zákazníkem a držitelem licence o splnění povinností ze 

smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu 

nebo tepelné energie, 
2. o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem licence, 

jehož předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo 

tepelné energie, vznikl, trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo, 
 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 7 
písm. f) 

f) vykonává dozor v energetických odvětvích v rozsahu podle § 18 a 

dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně 

spotřebitele v oblasti podnikání v energetických odvětvích, 
 

  

  458/2000 
ve znění  
211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. h) 
h) provádí šetření týkající se fungování trhů s elektřinou nebo plynem 

a v případě zjištění nedostatků ukládá opatření k zajištění řádného 

fungování těchto trhů, 

  

Článek 10 odst. 

10 
10. Při přístupu k univerzální službě podle ustanovení přijatých 

členskými státy podle článku 27 musí být koneční zákazníci 

informováni o svých právech týkajících se univerzální služby. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 12a odst. 

1 
(1) Dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele 

licence na distribuci elektřiny nebo plynu, jehož zařízení je připojeno 

k přenosové nebo k přepravní soustavě, je držitel licence na obchod s 

elektřinou nebo na obchod s plynem, který je nebo byl součástí téhož 

vertikálně integrovaného podnikatele nebo vertikálně integrovaného 

PT  
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plynárenského podnikatele, jako je držitel licence na distribuci 

elektřiny nebo na distribuci plynu ve vymezeném území, kde se 

nachází odběrné místo. 

    

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 12a odst. 

4 
(4) Zahájení dodávky, výši ceny a ostatní podmínky dodávky je 

dodavatel poslední instance povinen neprodleně oznámit dotčenému 

zákazníkovi a provozovateli distribuční soustavy. 

 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 12a odst. 

6 
(6) Dodavatel poslední instance není povinen dodávat elektřinu nebo 

plyn při zjištění neoprávněného odběru v daném odběrném místě. 

 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 12a odst. 

7 
(7) Dodavatel poslední instance dodává elektřinu nebo plyn po dobu 

nejdéle 6 měsíců domácnosti, která má nové odběrné místo, do něhož 

elektřina nebo plyn nebyly ještě dodávány, a to v případě, byl-li o 
dodávku touto domácností požádán. 

 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 12a odst. 

8 
(8) Okamžikem zahájení dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem 
poslední instance jsou ukončeny dodávky elektřiny nebo plynu 

původním dodavatelem zákazníkovi. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17 odst. 
11 

(11) Energetický regulační úřad reguluje ceny za související službu v 

elektroenergetice, související službu v plynárenství a ceny elektřiny a 

plynu dodavatele poslední instance. Energetický regulační úřad je 

oprávněn na návrh provozovatele přepravní soustavy rozhodnout o 

odlišném postupu tvorby ceny za mezinárodní přepravu plynu, 
založeném na tržním způsobu. Energetický regulační úřad dále věcně 

usměrňuje ceny tepelné energie. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 19a odst. 

5 
(5) Ceny dodavatele poslední instance reguluje Energetický regulační 

úřad formou věcně usměrňovaných cen. V případě, že o to dodavatel 

poslední instance požádá, Energetický regulační úřad rozhodne o 

cenách dodavatele poslední instance jako o cenách maximálních. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 28 odst. 2 

písm. j) 
(2) Zákazník je povinen 

j) uhradit dodavateli poslední instance dodávku elektřiny podle § 12a, 

a to od okamžiku zahájení této dodávky, 
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Článek 10 odst. 

11 
11. Dodavatelé zákazníky v domácnostech s dostatečným 

předstihem před plánovaným odpojením náležitě informují o 

alternativních opatřeních k odpojení. Tato alternativní opatření 

mohou odkazovat na zdroje podpory umožňující odpojení předejít, 

systémy placení záloh, energetické audity, energetické konzultační 

služby, alternativní platební plány, dluhové poradenství nebo 

moratoria na odpojování. Tato alternativní opatření by neměla pro 

zákazníky, kteří čelí odpojení, představovat dodatečné náklady. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 50 odst. 1 (1) Smlouvou o dodávce elektřiny se zavazuje obchodník s elektřinou 

nebo výrobce elektřiny dodávat elektřinu jinému účastníkovi trhu s 

elektřinou a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit za ni cenu. 

Součástí smlouvy o dodávce elektřiny musí být ujednání o 

odpovědnosti za odchylku. Smlouva o dodávce elektřiny se 
zákazníkem musí dále obsahovat 

a) výčet odběrných míst, 

b) způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny, 

c) délku výpovědní doby, ne delší než 3 měsíce, která začíná prvním 

dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi, 

jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou, 

d) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění 

smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v případě nesouhlasu 

s navrhovanou změnou smluvních podmínek, 

e) způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních 

podmínek a poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v 

případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, 

f) dobu trvání závazku. 

 

PT  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 50 odst. 2 (2) Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny se zavazuje 

výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou dodávat výrobci 

elektřiny, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě na hladině 

nízkého napětí, nebo zákazníkovi elektřinu a zajistit na vlastní jméno 

a na vlastní účet související službu v elektroenergetice a zákazník 

nebo výrobce se zavazuje zaplatit výrobci elektřiny nebo 

obchodníkovi s elektřinou cenu za dodanou elektřinu a cenu 

související služby v elektroenergetice. Zahájením dodávky elektřiny 

podle smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny dochází k 

přenesení odpovědnosti za odchylku z výrobce elektřiny nebo 

zákazníka na výrobce elektřiny nebo na obchodníka s elektřinou. 

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny musí obsahovat 
výčet odběrných míst, způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny a 

související služby v elektroenergetice, délku výpovědní doby ne delší 

než 3 měsíce, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po doručení výpovědi, jedná-li se o smlouvu na dobu 
neurčitou, oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě 

neplnění smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v případě 

nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, způsoby 

vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek a 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě 

nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, dobu trvání 

smluvního závazku, rezervovaný příkon, typ měření a opatření 

přijímaná při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování 

následků stavu nouze. 

Článek 10 odst. 

12 
12. Dodavatelé poskytnou konečným zákazníkům po jakékoli 

změně dodavatele závěrečné vyúčtování nejpozději šest týdnů poté, 

co taková změna proběhla. 

458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 11 odst. 1 

písm. o) 
(1) Držitel licence je povinen 

o) na žádost zákazníka v postavení spotřebitele zpřístupnit jím 

určenému poskytovateli energetických služeb údaje z vyúčtování 

dodávky energie a údaje o jeho spotřebě energie za alespoň 3 

předcházející zúčtovací období, 

 

PT  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 11 odst. 1 

písm. p) 
p) nabízet zákazníkům možnost předávání informací o vyúčtování 

dodávek energie a souvisejících služeb v elektronické podobě a na 

požádání poskytnout jasné a srozumitelné vysvětlení způsobu, jakým 

bylo jejich vyúčtování vypracováno, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009  

§ 20a odst. 

4 písm. i) 
(4) Operátor trhu je povinen 

i) zajišťovat a poskytovat účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem 

skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu a další 

nezbytné informace související s vyúčtováním dodávek a odběrů 

elektřiny nebo plynu a s právem zákazníka na změnu dodavatele, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 98a odst. 

2 písm. h) 

bod 4  

(2) Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou 

h) Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví 

4. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a 

vyúčtování dodávek elektřiny, postupy pro vyhodnocování, 

zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání 

regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 98a odst. 

2 písm. h) 

bod 11 

11. skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny služby 

distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v elektroenergetice 

a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s elektřinou 

pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a 

hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s elektřinou, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 98a odst. 

2 písm. j) 
j) rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu 

nebo tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a 

souvisejících služeb v plynárenství, 

  

  408/2015 § 38 odst. 2 (2) K datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování 

provede provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odečet, v 

případě odběrných nebo předávacích míst s měřením typu C stanoví 

stav měřicího zařízení postupem podle odstavce 4 a zjištěné údaje 

následně zašle operátorovi trhu. Operátor trhu tyto údaje bez 

zbytečného odkladu předá předchozímu subjektu zúčtování a 

dodavateli k vyúčtování a vyrovnání závazků. Při změně subjektu 

zúčtování nedochází k fakturaci zákazníka. Pokud operátor trhu 

obdrží údaj o konečném stavu měřicího zařízení k datu účinnosti 
změny dodavatele nebo subjektu zúčtování, předá ho také novému 

dodavateli a novému subjektu zúčtování v informačním systému 

operátora trhu. 

  

  

  408/2015 § 38 odst. 3 (3) K datu účinnosti změny dodavatele zpřístupní operátor trhu 

novému subjektu zúčtování a novému dodavateli ve svém 

informačním systému údaje o plánované roční spotřebě elektřiny v 

jednotlivých odběrných místech zákazníků s měřením typu C, kterým 

bude nový dodavatel dodávat elektřinu. Po nabytí účinnosti změny 

dodavatele předává operátor trhu novému subjektu zúčtování a 

novému dodavateli údaje o skutečně naměřených množstvích 

elektřiny. 

  

  408/2015 § 38 odst. 4 (4) Stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných nebo předávacích 

míst s měřením typu C provádí provozovatel distribuční soustavy k 

datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování odečtem 

nebo odhadem s využitím přiřazeného přepočteného typového 

diagramu a poslední aktuální předpokládané roční spotřeby elektřiny 

nebo na základě samoodečtu účastníka trhu dodaného provozovateli 

distribuční soustavy přímo nebo prostřednictvím stávajícího nebo 

nového dodavatele do 5 pracovních dnů od data účinnosti změny 

dodavatele. Takto stanovené hodnoty předává provozovatel 

distribuční soustavy operátorovi trhu do 10 pracovních dnů od data 

účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování. Při změně 

subjektu zúčtování nedochází k fakturaci zákazníka. 

  

  235/2004 
ve znění 

502/2012 

§ 28 odst. 5 (5) Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla 

povinnost přiznat daň, nebo přiznat plnění. 
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
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* 
 

Poznámka 
 

360/2014 
170/2017 
80/2019 

 

  235/2004 
ve znění 

502/2012 
360/2014 
80/2019 

§ 28 odst. 6 (6) Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů od konce 

kalendářního měsíce, ve kterém 

a) se uskutečnilo dodání zboží do jiného členského státu, na které se 

vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, 

b) se uskutečnilo poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo 

montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi pro osobu 

povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li 
místo plnění v členském státě, ve kterém nemá osoba povinná k dani, 

která plnění uskutečňuje, sídlo nebo ve kterém nemá umístěnu 

provozovnu, prostřednictvím které je toto plnění uskutečněno, 

c) se uskutečnilo poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo 

montáží pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu 

nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí zemi, nebo 

d) byla přijata úplata, pokud před uskutečněním plnění podle písmen 

b) nebo c) vznikla povinnost vystavit daňový doklad v důsledku 

přijetí úplaty. 

  

Článek 11 odst. 

1 
1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační rámec 

dodavatelům umožňoval nabízet smlouvy s dynamickým určováním 

ceny elektřiny. Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci, kteří mají 

nainstalován inteligentní elektroměr, mohli o uzavření smlouvy s 

dynamickým určováním ceny elektřiny požádat alespoň jednoho 

dodavatele a každého dodavatele, který má více než 200 000 

konečných zákazníků. 

9857   NT  

Článek 11 odst. 

2 
2. Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci byli dodavateli 
plně informováni o příležitostech, nákladech a rizicích, které taková 

smlouva s dynamickým určováním ceny elektřiny představuje, a 

zajistí, aby dodavatelé byli povinni poskytovat konečným 

zákazníkům odpovídající informace, včetně toho, že je nutné si nechat 

nainstalovat vhodný elektroměr. Regulační orgány sledují vývoj trhu 

a posuzují rizika, která mohou být s novými produkty a službami 

spojena, a řeší nekalé praktiky. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011  
131/2015 

§ 16 písm. 

j) 
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku 

j) zpracovává analýzy zavedení inteligentních měřicích systémů v 

oblasti elektroenergetiky a plynárenství, 

NT  

Článek 11 odst. 

3 
3. Dodavatel musí od každého konečného zákazníka před 

změnou jeho smlouvy na smlouvu s dynamickým určováním ceny 

elektřiny obdržet souhlas. 

9857   NT  
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Poznámka 
 

Článek 11 odst. 

4 
4. Nejméně po dobu deseti let poté, co smlouvy s dynamickým 

určováním ceny elektřiny začnou být dostupné, sledují členské státy 

nebo jejich regulační orgány hlavní vývoj v oblasti takových smluv, 

včetně nabídek na trhu a dopadu na účty spotřebitelů a zejména 

úrovně volatility cen a každý rok o tom zveřejní zprávu. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011  
131/2015 

§ 16 písm. 

j) 
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku 

j) zpracovává analýzy zavedení inteligentních měřicích systémů v 

oblasti elektroenergetiky a plynárenství, 

DT  

  9857     

Článek 12 odst. 

1 
1. Změna dodavatele nebo účastníka trhu vykonávajícího 

služby agregace musí být provedena v co nejkratší lhůtě. Členské 

státy zajistí, aby zákazník, který si přeje změnit dodavatele nebo 
účastníka trhu vykonávajícího služby agregace a dodrží přitom 

smluvní podmínky, měl na tuto změnu nárok ve lhůtě nejvýše tří 

týdnů ode dne, kdy o to požádá. Nejpozději od 1. ledna 2026 nesmí 

technický proces změny dodavatele trvat déle než 24 hodin a musí být 

možné jej provést v kterýkoli pracovní den. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 11 odst. 4 (4) Držitel licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu 

plynu nebo distribuci plynu a držitel licence na činnosti operátora trhu 

je povinen provést úkony nezbytné k uskutečnění volby nebo změny 

dodavatele elektřiny nebo plynu, pokud zákazník takové právo 

uplatní. Uplatněním práva na změnu dodavatele elektřiny nebo plynu 

v rozporu se sjednanými podmínkami ukončení smlouvy se 

stávajícím dodavatelem elektřiny nebo plynu není dotčena 

odpovědnost zákazníka za způsobenou škodu. 

 

DT  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 28 odst. 1 

písm. e) 
(1) Zákazník má právo 

e) na bezplatnou volbu a změnu dodavatele elektřiny, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 98a odst. 

2 písm. h) 

bod 8 

(2) Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou 

8. termíny a postup při volbě a změně dodavatele elektřiny včetně 

registrace odběrných a předávacích míst, 

  

  408/2015 § 33 odst. 2 (2) Nejdříve 4 měsíce před a nejpozději v 10.00 hodin desátého 

pracovního dne před datem, od kterého se má dodávka uskutečnit, 

podává nový dodavatel u operátora trhu žádost o změnu dodavatele. 

  

  9857     

Článek 12 odst. 

2 
2. Členské státy zajistí, aby alespoň zákazníkům v 

domácnostech a malým podnikům nebyly účtovány žádné poplatky 

související se změnou dodavatele. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 28 odst. 1 

písm. e) 

 

(1) Zákazník má právo 

e) na bezplatnou volbu a změnu dodavatele elektřiny, 

PT  

Článek 12 odst. 

3 
3. Odchylně od odstavce 2 mohou členské státy dodavatelům 

nebo účastníkům trhu vykonávajícím služby agregace povolit 

účtování poplatků za ukončení smlouvy zákazníkům, kteří z vlastní 

vůle ukončí smlouvu na dodávky elektřiny za pevnou cenu na dobu 
určitou před uplynutím sjednané doby, pokud jsou tyto poplatky 

součástí smlouvy, již zákazník z vlastní vůle uzavřel, a zákazník je 

před uzavřením smlouvy o těchto poplatcích jasně informován. Tyto 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 11a odst. 

5 
(5) Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, 

výrobu elektřiny nebo výrobu plynu cenu za dodávku elektřiny nebo 

plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn 

bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data 
zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, 

pokud držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu 

jiných smluvních podmínek nejpozději třicátý den přede dnem jejich 

DT  
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Poznámka 
 

poplatky musí být přiměřené a nesmějí přesáhnout přímou 

hospodářskou ztrátu, kterou dodavatel nebo účastník trhu 

vykonávající služby agregace utrpěl v důsledku vypovězení smlouvy 

zákazníkem, včetně nákladů na případné investice v rámci balíčku 

nebo na služby, které již byly zákazníkovi poskytnuty jako součást 

plnění smlouvy. Důkazní břemeno týkající se výše přímé hospodářské 

ztráty nese dodavatel nebo účastník trhu vykonávající služby 

agregace a přípustnost poplatků za ukončení smlouvy sleduje 

regulační orgán nebo jiný příslušný vnitrostátní orgán. 

účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od 

smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení 

důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem 

zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Právo na 

odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce zákazníkovi nevzniká 

v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v 

případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z 

důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem. 

 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 11a odst. 

6 
(6) Odstoupení podle odstavce 3 je účinné k poslednímu dni 

kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno příslušnému držiteli 

licence, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. 

Uplatnění práva na odstoupení nesmí být spojeno s žádnými 

finančními nároky vůči zákazníkovi. Odstoupení, které bylo 

uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny nebo změny 

jiných smluvních podmínek a méně než 10 dnů před koncem daného 

měsíce, je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který 

následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno 

příslušnému držiteli licence. 

  

  9857     

Článek 12 odst. 

4 
4. Členské státy zajistí, aby právo na změnu dodavatele nebo 
účastníka trhu vykonávajícího služby agregace bylo zákazníkům 

přiznáno bez diskriminace z hlediska nákladů, úsilí a času. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 28 odst. 1 

písm. e) 
(1) Zákazník má právo 

e) na bezplatnou volbu a změnu dodavatele elektřiny, 

DT  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

 

§ 50 odst. 1 
písm. c) 

(1) Smlouvou o dodávce elektřiny se zavazuje obchodník s elektřinou 

nebo výrobce elektřiny dodávat elektřinu jinému účastníkovi trhu s 

elektřinou a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit za ni cenu. 

Součástí smlouvy o dodávce elektřiny musí být ujednání o 

odpovědnosti za odchylku. Smlouva o dodávce elektřiny se 

zákazníkem musí dále obsahovat 

c) délku výpovědní doby, ne delší než 3 měsíce, která začíná prvním 

dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi, 

jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

 

§ 50 odst. 1 
písm. d) 

d) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění 

smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v případě nesouhlasu 

s navrhovanou změnou smluvních podmínek, 
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Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

 

§ 50 odst. 1 
písm. e) 

e) způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních 

podmínek a poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v 

případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 50 odst. 1 
písm. f) 

f) dobu trvání závazku.   

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 96 odst. 5 (5) Smlouvy upravené tímto zákonem se v ostatním řídí právní 

úpravou závazků a úpravou smluvních typů jim nejbližších podle 

občanského nebo obchodního zákoníku, pokud z tohoto zákona nebo 

povahy věci nevyplývá něco jiného. 

  

  9857     

Článek 12 odst. 

5 
5. Zákazníci v domácnostech jsou oprávněni účastnit se 

kolektivních programů na změnu dodavatele. Členské státy odstraní 

veškeré regulační nebo správní překážky pro kolektivní změny 

dodavatele a vytvoří rámec, který zajistí nejvyšší možnou ochranu 

spotřebitelů tak, aby se zabránilo jakýmkoli nekalým praktikám. 

9857   NT  

Článek 13 odst. 

1 
1. Členské státy zajistí, aby všichni zákazníci nezávisle na své 

smlouvě na dodávky elektřiny mohli u elektroenergetického podniku 

dle vlastního výběru svobodně nakupovat a prodávat 

elektroenergetické služby, včetně agregace, s výjimkou dodávek 

elektřiny. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 28 odst. 1 (1) Zákazník má právo 

a) na uzavření smlouvy o připojení a na připojení svého odběrného 

elektrického zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční 

soustavě, pokud splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky 

stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly 

provozování distribuční soustavy a má k připojení souhlas vlastníka 

dotčené nemovitosti, 

b) nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu elektřiny a od 

držitelů licence na obchod s elektřinou, nakupovat elektřinu z jiných 

států nebo na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném 

operátorem trhu, 

c) na dopravu dohodnutého množství elektřiny do odběrného místa za 

cenu uplatněnou v souladu s cenovou regulací, 

d) na informace o celkové směsi paliv dodavatele a informace o 

dopadu na životní prostředí, 

e) na bezplatnou volbu a změnu dodavatele elektřiny, 

f) nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu 

elektrizační soustavy za podmínek stanovených Pravidly 

DT  
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* 
 

Poznámka 
 

provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování 

distribuční soustavy, 

g) poskytovat a rozúčtovat jiné osobě elektřinu odebranou 

zákazníkem prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného 

odběrného elektrického zařízení o napětí do 52 kV včetně. 

  458/2000 
ve znění 
158/2009 
131/2015 

§ 23 odst. 1 (1) Výrobce elektřiny má právo 

a) připojit své zařízení k elektrizační soustavě, pokud splňuje 

podmínky připojení k přenosové soustavě nebo k distribučním 

soustavám a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování 

přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy, 

b) dodávat elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny 

ostatním účastníkům trhu s elektřinou nebo do jiných států 

prostřednictvím přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, nebo 
přímým vedením, 

c) dodávat elektřinu vyrobenou ve vlastní výrobně elektřiny pro 

vlastní potřebu a pro potřebu ovládaných společností, pokud mu to 

podmínky provozování přenosové soustavy a distribučních soustav 

umožňují, 

d) nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu 

elektrizační soustavy za podmínek stanovených Pravidly 

provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování 

distribuční soustavy, 

e) omezit, přerušit nebo ukončit dodávku elektřiny svým zákazníkům 

při neoprávněném odběru elektřiny, 

f) nakupovat elektřinu pro technologickou vlastní spotřebu své 

výrobny elektřiny. 

  

  9857     

Článek 13 odst. 

2 
2. Členské státy zajistí, aby konečný zákazník mohl uzavřít 

smlouvu o agregaci, pokud si to přeje, i bez souhlasu svého 

elektroenergetického podniku. 

Členské státy zajistí, aby účastníci trhu vykonávající služby agregace 

plně informovali zákazníky o podmínkách smluv, které jim jsou 

nabízeny. 

9857   NT  

Článek 13 odst. 

3 
3. Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci měli nárok 

alespoň jednou za každé zúčtovací období bezplatně obdržet všechny 

458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 20a odst. 

4 písm. i) 
(4) Operátor trhu je povinen 

i) zajišťovat a poskytovat účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem 

skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu a další 

DT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32019L0944.docx      str. 76 z 306   

Celex: 32019L0944 Lhůta pro implementaci 31.12.2020 Úřední věstník                      L 158 2019 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Stanislav Brejcha, 18.5.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní 

trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU (přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Hana Konrádová, 18.5.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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* 
 

Poznámka 
 

relevantní údaje týkající se odezvy strany poptávky nebo údaje o 

dodané a prodané elektřině, pokud o to zákazník požádá. 
nezbytné informace související s vyúčtováním dodávek a odběrů 

elektřiny nebo plynu a s právem zákazníka na změnu dodavatele, 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 98a odst. 
2 písm. h)  

(2) Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou  

h) Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví 

1. podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním 

soustavám, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu 

k přenosové a k distribuční soustavě a způsoby řešení nedostatku 

kapacit v elektrizační soustavě, 

2. termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s 

elektřinou a termíny uzavírání smluv a jejich registrace u operátora 

trhu, 

3. postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za 

odchylku, 

4. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a 

vyúčtování dodávek elektřiny, postupy pro vyhodnocování, 

zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání 

regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze, 

5. postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování 

regulační energie, 

6. pravidla organizace krátkodobého trhu s elektřinou a 

vyrovnávacího trhu a způsoby jejich vypořádání, 

7. pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek 

elektřiny, 

8. termíny a postup při volbě a změně dodavatele elektřiny včetně 

registrace odběrných a předávacích míst, 

9. postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při 

neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném 

přenosu, 

10. postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední 

instance, 

11. skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny služby 

distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v elektroenergetice 

a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s elektřinou 

pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a 

hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s elektřinou, 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 
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Poznámka 
 

12. technické požadavky na provoz pro ověření technologie, 

13. zveřejňování informací operátorem trhu, 

14. postup pro stanovení zálohových plateb, 

 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 98a odst. 
2 písm. j) 

j) rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu 

nebo tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a 

souvisejících služeb v plynárenství, 

  

  70/2016 § 6 (1) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice obsahuje 

a) identifikační údaje obchodníka s elektřinou nebo výrobce 

elektřiny1), 

b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek 

ke jménu a příjmení nebo názvu a bydliště nebo sídlo zákazníka, 

popřípadě další identifikační údaje zákazníka, 

c) informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo 

opravné, 

d) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne 

zúčtovacího období, 

e) celkové množství elektřiny dodané do odběrného místa nebo do 

odběrných míst zákazníka za zúčtovací období, 

f) výši celkové fakturované částky za celkové množství dodané 

elektřiny a související služby s daní z přidané hodnoty a bez této daně, 

g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období, 

pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o sdružených 

službách dodávky elektřiny, 

h) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období, 

i) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady, 

j) kontakt na zákaznickou linku obchodníka s elektřinou nebo kontakt 

na výrobce elektřiny a kontakt na poruchovou telefonní linku 

provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatelů distribučních 

soustav, pokud je ČÁST A poskytována zákazníkovi za více 

odběrných míst, která jsou připojena k distribučním soustavám více 

provozovatelů distribučních soustav, 
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* 
 

Poznámka 
 

k) údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně 

podrobné a doprovodné části dokladu o vyúčtování, pokud je doklad 

o vyúčtování zákazníkovi poskytován v rozsahu podle ustanovení § 4 

odst. 1, 

l) další náležitosti daňového dokladu, je-li ČÁST A vyúčtování 

daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty2), a 

m) přehled vyúčtování podle přílohy č. 1 k této vyhlášce; tento 

přehled nemusí být uveden v případě, kdy je doklad o vyúčtování 

vystaven za více než jedno odběrné místo. 

(2) ČÁST B dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice obsahuje za každé odběrné místo 

a) adresu a identifikační číselný kód (EAN kód) odběrného místa 

nebo odběrných míst, 

b) produkt obchodníka s elektřinou, je-li sjednán, a sazbu distribuce 

elektřiny, 

c) rozpis plateb a cen za dodávku elektřiny a související služby v 

elektroenergetice v členění na celkovou platbu za dodávku 

1. elektřiny a související služby v elektroenergetice, 

2. silové elektřiny s uvedením ceny za jednotku dodané elektřiny 

účtované za zúčtovací období nebo s uvedením cen za jednotku 

dodané elektřiny účtovaných za část zúčtovacího období, pokud 

během zúčtovacího období došlo k její změně, a to s rozlišením podle 

tarifního časového pásma, a 

3. související služby v elektroenergetice, 

d) rozpis plateb za jednotlivé související služby v elektroenergetice 

včetně jednotkové ceny těchto služeb účtované za zúčtovací období 

nebo jednotkových cen účtovaných za část zúčtovacího období, 

pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, v členění na 

platbu za 

1. zajištění distribuce elektřiny s rozlišením podle tarifního časového 

pásma, 

2. systémové služby, 

3. činnosti operátora trhu a 
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4. složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie 

podle zákona o podporovaných zdrojích energie včetně obou způsobů 

výpočtu s vyčíslením nižší z plateb, 

e) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období 

a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je 

povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o sdružených službách 

dodávky elektřiny; v případě vyúčtování za více odběrných míst se 

celková výše záloh za všechna odběrná místa neuvede, pokud o to 

zákazník výslovně požádá, 

f) celkové množství dodané elektřiny a u měření typu C údaj z měření 

k prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni zúčtovacího 

období a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední den 

kalendářního roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, 

stanoví se tento údaj jako údaj o spotřebě elektřiny k datu změny 

regulovaných cen elektřiny podle vyhlášky, která upravuje měření 

elektřiny3), 

g) způsob stanovení údaje z měření podle vyhlášky, která upravuje 

měření elektřiny3), 

h) jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před měřicím 

zařízením, 

i) třídu typových diagramů dodávky přiřazenou podle vyhlášky 

upravující pravidla trhu s elektřinou a 

j) množství elektřiny dodané do každého odběrného místa ve 

zúčtovacím období a alespoň ve dvou bezprostředně předcházejících 

zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání, 

pokud jsou takové údaje obchodníkovi s elektřinou nebo výrobci 

elektřiny dostupné prostřednictvím informačního systému operátora 

trhu nebo obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny zákazníkovi 

v těchto obdobích elektřinu dodával; informace o množství dodané 

elektřiny ve zúčtovacích obdobích se poskytuje v takové podobě, 

která umožňuje jednoznačné srovnání spotřeby elektřiny. 

(3) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice obsahuje informace o 

a) původu energie nebo podílu jednotlivých zdrojů na celkové směsi 

paliv obchodníka s elektřinou v členění na podíl elektřiny vyrobené 

1. z uhlí, 

2. v jaderných zařízeních, 
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3. ze zemního plynu, 

4. ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie, 

5. ze zdrojů využívajících druhotné energetické zdroje a 

6. z ostatních zdrojů a 

b) veřejně dostupných zdrojích informací o dopadech výroby 

elektřiny na životní prostředí s údaji o emisích CO2 a radioaktivním 

odpadu pocházejícím z vyrobené elektřiny, a to alespoň formou 

odkazu na takový veřejně dostupný zdroj, 

c) způsobu uplatnění reklamace dokladu o vyúčtování dodávky 

elektřiny a související služby v elektroenergetice včetně údaje o tom, 

kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit, 

d) právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a obchodníkem s 

elektřinou nebo výrobcem elektřiny spor ve věci týkající se dodávky 

elektřiny a související služby v elektroenergetice nebo jejich 

vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů a 

e) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a Ministerstvo 

průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla včetně adresy 

elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy webových stránek. 

(4) Obchodník s elektřinou, který nakupuje či prodává záruky 

původu, uvede v části C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a 

související služby v elektroenergetice jím obstarané podíly 

jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi paliv podle odstavce 3 

písm. a) včetně uplatněných záruk původu. 

  70/2016 § 15 (1) Délka zúčtovacího období je zpravidla 12 kalendářních měsíců po 

sobě následujících, pokud se smluvní strany nedohodnou na kratší 

délce zúčtovacího období. 

(2) Obchodník s elektřinou, obchodník s plynem, výrobce elektřiny, 

výrobce plynu, provozovatel distribuční soustavy, provozovatel 

přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy provede 

na žádost zákazníka bezplatně mimořádné vyúčtování k 31. prosinci 
kalendářního roku, pokud zákazník společně s vyžádáním 

mimořádného vyúčtování zašle obchodníkovi s elektřinou, 

obchodníkovi s plynem, výrobci elektřiny, výrobci plynu, 

provozovateli distribuční soustavy, provozovateli přenosové 

soustavy nebo provozovateli přepravní soustavy samoodečet 

provedený k poslednímu dni kalendářního roku podle vyhlášky, která 
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upravuje měření elektřiny3), nebo vyhlášky, která upravuje měření 

plynu4). 

(3) Obchodník s elektřinou, obchodník s plynem, výrobce elektřiny, 

výrobce plynu, provozovatel distribuční soustavy, provozovatel 

přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy provede 

bezplatně mimořádné vyúčtování, pokud zákazník ukončil odběr 

elektřiny nebo plynu v odběrném místě nebo změnil obchodníka s 

elektřinou nebo obchodníka s plynem. 

  9857     

Článek 13 odst. 

4 
4. Členské státy zajistí, aby práva uvedená v odstavcích 2 a 3 

byla konečným zákazníkům přiznána bez diskriminace z hlediska 

nákladů, úsilí či času. Členské státy zejména zajistí, aby dodavatelé 

vůči zákazníkům neuplatňovali diskriminační technické a 

administrativní požadavky, postupy a poplatky v závislosti na tom, 

zda mají smlouvu s účastníkem trhu vykonávajícím služby agregace. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 28 odst. 1 

písm. e) 
(1) Zákazník má právo 

e) na bezplatnou volbu a změnu dodavatele elektřiny, 

DT  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 50 odst. 1 

písm. c) 
(1) Smlouvou o dodávce elektřiny se zavazuje obchodník s elektřinou 

nebo výrobce elektřiny dodávat elektřinu jinému účastníkovi trhu s 

elektřinou a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit za ni cenu. 

Součástí smlouvy o dodávce elektřiny musí být ujednání o 

odpovědnosti za odchylku. Smlouva o dodávce elektřiny se 

zákazníkem musí dále obsahovat 

c) délku výpovědní doby, ne delší než 3 měsíce, která začíná prvním 

dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi, 

jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 50 odst. 1 
písm. d) 

d) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění 

smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v případě nesouhlasu 

s navrhovanou změnou smluvních podmínek, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

 

§ 50 odst. 1 
písm. e) 

e) způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních 

podmínek a poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v 

případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

§ 50 odst. 1 
písm. f) 

f) dobu trvání závazku.   
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158/2009 
131/2015 

 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 96 odst. 5 (5) Smlouvy upravené tímto zákonem se v ostatním řídí právní 

úpravou závazků a úpravou smluvních typů jim nejbližších podle 

občanského nebo obchodního zákoníku, pokud z tohoto zákona nebo 

povahy věci nevyplývá něco jiného. 

  

  9857     

Článek 14 odst. 

1 
1. Členské státy zajistí, aby alespoň zákazníci v domácnostech 

a mikropodniky s předpokládanou roční spotřebou nižší než 100 000 

kWh měli bezplatný přístup alespoň k jednomu nástroji pro 

srovnávání nabídek dodavatelů, včetně nabídek smluv s dynamickým 

určováním ceny elektřiny. Zákazníci jsou o dostupnosti takových 

nástrojů informováni v rámci vyúčtování nebo jinými prostředky. 

Nástroje musí splňovat alespoň tyto požadavky: 

a) být nezávislé na účastnících trhu a zajistit, aby se 

elektroenergetickým podnikům dostávalo rovného zacházení, pokud 

jde o výsledky hledání; 

b) jasně uvádět své vlastníky a fyzickou nebo právnickou 

osobu, která nástroj provozuje a kontroluje, jakož i informace o tom, 
jak jsou nástroje financovány; 

c) stanovit jasná a objektivní kritéria, z nichž bude srovnání 

vycházet, včetně služeb, a zveřejnit je; 

d) používat jednoduchý a jednoznačný jazyk; 

e) poskytovat přesné a aktuální informace a uvádět čas 

poslední aktualizace; 

f) být přístupné pro osoby se zdravotním postižením díky 

tomu, že budou vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a spolehlivé; 

g) nabízet účinný postup pro nahlášení nesprávných informací 

o zveřejněných nabídkách; a 

h) při srovnávání omezit požadované osobní údaje pouze na 

údaje, které jsou pro srovnání nezbytně nutné. 

Členské státy zajistí, aby alespoň jeden nástroj pokrýval celý trh. 

Pokud trh pokrývá větší počet nástrojů, obsahují co možná nejúplnější 

škálu nabídek elektřiny pokrývající významnou část trhu a v případě, 

9857   NT  
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že tyto nástroje nepokrývají trh úplně, jasně tuto skutečnost před 

zobrazením výsledků uvedou. 

Článek 14 odst. 

2 
2. Srovnávací nástroje uvedené v odstavci 1 může provozovat 

jakýkoli subjekt, včetně soukromých společností a veřejných orgánů 

či subjektů. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 

ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný charakter 

NT  

Článek 14 odst. 

3 
3. Členské státy určí příslušný vnitrostátní orgán, který bude 

odpovědný za vydávání značek důvěry pro srovnávací nástroje, jež 

splňují požadavky stanovené v odstavci 1, a za zajištění toho, aby 

srovnávací nástroje, které značku důvěry nesou, trvale splňovaly 

požadavky stanovené v odstavci 1. Tento orgán je nezávislý na 
jakýchkoli účastnících trhu a provozovatelích srovnávacích nástrojů. 

458/2000 
ve znění 

211/2011  

§ 17 odst. 7 

písm. n) 
(7) Energetický regulační úřad dále 

n) zveřejňuje přehledy o cenách tepelné energie včetně jejich 

srovnání, a to v členění podle lokalit a technických parametrů výroby 

a rozvodu tepelné energie, 

DT  

  9857     

Článek 14 odst. 

4 
4. Členské státy mohou vyžadovat, aby srovnávací nástroje 

uvedené v odstavci 1 zahrnovaly srovnávací kritéria týkající se 

povahy služeb, které dodavatelé nabízejí. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 

ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 
tímto ustanovením nevyužívá 

 

NT  

Článek 14 odst. 

5 
5. Každý nástroj, který srovnává nabídky účastníků trhu, je 

způsobilý požádat o značku důvěry v souladu s tímto článkem na 

dobrovolném a nediskriminačním základě. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 

ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný charakter 

NT  

Článek 14 odst. 

6 
6. Odchylně od odstavců 3 a 5 se členské státy mohou 

rozhodnout, že nezajistí vydávání značek důvěry pro srovnávací 

nástroje, pokud existuje veřejný orgán nebo subjekt, který poskytuje 

srovnávací nástroj splňující požadavky stanovené v odstavci 1. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice  

ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 
tímto ustanovením nevyužívá 

NT  

Článek 15 odst. 

1 
1. Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci byli oprávnění 

jednat jako aktivní zákazníci, aniž by se na ně vztahovaly 

nepřiměřené nebo diskriminační technické a administrativní 

požadavky, postupy a poplatky a síťové poplatky, které neodrážejí 

náklady; 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. j) bod 

1 

(7) Energetický regulační úřad dále 

j) monitoruje 

1. uplatňování omezujících nebo nepřiměřených podmínek ve 

smlouvách na trhu s elektřinou, plynem a v odvětví teplárenství, 

omezujících nebo vylučujících práva zákazníka, 

DT  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17c  (1) Energetický regulační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže a Česká národní banka si vzájemně poskytují podněty, 

informace a jiné formy součinnosti potřebné k plnění svých úkolů. Při 

předávání informací je příjemce povinen zajistit stejnou úroveň 

důvěrnosti jako předávající. 

(2) Energetický regulační úřad informuje Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže o 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

a) jednáních účastníků trhu, o nichž lze mít důvodně za to, že narušují 

nebo omezují hospodářskou soutěž nebo k takovému omezení nebo 

narušení vedou, 

b) uplatňování omezujících nebo nepřiměřených podmínek ve 

smlouvách na trhu s elektřinou, plynem nebo v odvětví teplárenství, 

c) způsobech tvorby cen elektřiny, plynu a tepelné energie pro 

domácnosti. 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 28 odst. 1 

písm. b)  
(1) Zákazník má právo 

b) nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu elektřiny a od 

držitelů licence na obchod s elektřinou, nakupovat elektřinu z jiných 

států nebo na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném 

operátorem trhu, 

  

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 28 odst. 1 

písm. c)  
c) na dopravu dohodnutého množství elektřiny do odběrného místa za 

cenu uplatněnou v souladu s cenovou regulací, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 28 odst. 1 

písm. f)  
f) nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu 

elektrizační soustavy za podmínek stanovených Pravidly 

provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování 

distribuční soustavy, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 28 odst. 1 

písm. g)  
g) poskytovat a rozúčtovat jiné osobě elektřinu odebranou 

zákazníkem prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného 

odběrného elektrického zařízení o napětí do 52 kV včetně. 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 28 odst. 5  (5) Zákazník může provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným 

výkonem do 10 kW, pokud je propojena s přenosovou soustavou nebo 

s distribuční soustavou a pokud není ve stejném odběrném místě 

připojena jiná výrobna elektřiny, pouze na základě uzavřené smlouvy 

o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny. V tomto 

případě se na zákazníka dále vztahují práva podle § 23 odst. 1 písm. 

a) a povinnosti podle § 23 odst. 2 písm. a), c), e), i) a j). 

  

  9857     
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

Článek 15 odst. 

2 
2. Členské státy zajistí, aby: 

a) aktivní zákazníci byli oprávněni provozovat svou činnost 

buď přímo, nebo prostřednictvím agregace; 

b) aktivní zákazníci byli oprávněni prodávat elektřinu 

vyrobenou z vlastních zdrojů, a to i prostřednictvím smluv o nákupu 

elektřiny; 

c) aktivní zákazníci byli oprávněni účastnit programů 

flexibility a programů energetické účinnosti; 

d) aktivní zákazníci byli oprávněni pověřit třetí osobu správou 

zařízení, která jsou pro jejich činnost zapotřebí, včetně instalace, 

provozování, zpracování dat a údržby, aniž by třetí osoba byla 
považována za aktivního zákazníka; 

e) se na aktivní zákazníky v souladu s čl. 59 odst. 9 této 

směrnice a s článkem 18 nařízení (EU) 2019/943 vztahovaly 
transparentní a nediskriminační síťové poplatky, které odrážejí 

náklady a účtují se odděleně za elektřinu dodanou do sítě a za 

elektřinu odebranou ze sítě, čímž se zajistí, aby odpovídajícím a 

vyváženým způsobem přispívali ke sdílení celkových nákladů na 

soustavu; 

f) aktivní zákazníci byli finančně odpovědní za odchylky, 

které v rámci elektrizační soustavy způsobí; v tomto rozsahu jsou 

subjekty zúčtování nebo přenesou svou odpovědnost za odchylku v 

souladu s článkem 5 nařízení (EU) 2019/943. 

458/2000 
ve znění 

670/2004 
131/2015 

§ 22 odst. 2 (2) Účastníci trhu s elektřinou 

a) nesou odpovědnost za odchylku a jsou subjekty zúčtování 

odchylek, a 

b) mohou přenášet na základě smlouvy odpovědnost za odchylku na 

jiný subjekt zúčtování odchylek. 

DT  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 28 odst. 1 

písm. b) 
(1) Zákazník má právo 

b) nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu elektřiny a od 

držitelů licence na obchod s elektřinou, nakupovat elektřinu z jiných 

států nebo na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném 

operátorem trhu, 

c) na dopravu dohodnutého množství elektřiny do odběrného místa za 

cenu uplatněnou v souladu s cenovou regulací, 

f) nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu 

elektrizační soustavy za podmínek stanovených Pravidly 

provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování 

distribuční soustavy, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

g) poskytovat a rozúčtovat jiné osobě elektřinu odebranou 

zákazníkem prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného 

odběrného elektrického zařízení o napětí do 52 kV včetně. 

(5) Zákazník může provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným 

výkonem do 10 kW, pokud je propojena s přenosovou soustavou nebo 

s distribuční soustavou a pokud není ve stejném odběrném místě 

připojena jiná výrobna elektřiny, pouze na základě uzavřené smlouvy 

o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny. V tomto 

případě se na zákazníka dále vztahují práva podle § 23 odst. 1 písm. 

a) a povinnosti podle § 23 odst. 2 písm. a), c), e), i) a j). 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 28 odst. 1 

písm. c)  
c) na dopravu dohodnutého množství elektřiny do odběrného místa za 

cenu uplatněnou v souladu s cenovou regulací, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 28 odst. 1 

písm. f)  
f) nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu 

elektrizační soustavy za podmínek stanovených Pravidly 

provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování 

distribuční soustavy, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 28 odst. 1 

písm. g)  
g) poskytovat a rozúčtovat jiné osobě elektřinu odebranou 

zákazníkem prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného 

odběrného elektrického zařízení o napětí do 52 kV včetně. 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 28 odst. 5  (5) Zákazník může provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným 

výkonem do 10 kW, pokud je propojena s přenosovou soustavou nebo 

s distribuční soustavou a pokud není ve stejném odběrném místě 

připojena jiná výrobna elektřiny, pouze na základě uzavřené smlouvy 

o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny. V tomto 

případě se na zákazníka dále vztahují práva podle § 23 odst. 1 písm. 

a) a povinnosti podle § 23 odst. 2 písm. a), c), e), i) a j). 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 98a odst. 
2 písm. h)  

(2) Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou  

h) Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví 

1. podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním 

soustavám, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu 

k přenosové a k distribuční soustavě a způsoby řešení nedostatku 

kapacit v elektrizační soustavě, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

2. termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s 

elektřinou a termíny uzavírání smluv a jejich registrace u operátora 

trhu, 

3. postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za 

odchylku, 

4. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a 

vyúčtování dodávek elektřiny, postupy pro vyhodnocování, 

zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání 

regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze, 

5. postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování 

regulační energie, 

6. pravidla organizace krátkodobého trhu s elektřinou a 
vyrovnávacího trhu a způsoby jejich vypořádání, 

7. pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek 

elektřiny, 

8. termíny a postup při volbě a změně dodavatele elektřiny včetně 

registrace odběrných a předávacích míst, 

9. postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při 

neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném 

přenosu, 

10. postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední 

instance, 

11. skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny služby 

distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v elektroenergetice 

a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s elektřinou 

pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a 

hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s elektřinou, 

12. technické požadavky na provoz pro ověření technologie, 

13. zveřejňování informací operátorem trhu, 

14. postup pro stanovení zálohových plateb, 

  9857     

Článek 15 odst. 

3 
3. Členské státy mohou mít ve svých vnitrostátních právních 

předpisech různá ustanovení vztahující se na individuální aktivní 

zákazníky a na společně jednající aktivní zákazníky, pod podmínkou, 

že se na všechny aktivní zákazníky vztahují všechna práva a 

9857   NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

povinnosti, jak jsou stanoveny v tomto článku. Jakékoli odlišné 

zacházení se společně jednajícími aktivními zákazníky musí být 

přiměřené a řádně odůvodněné. 

Článek 15 odst. 

4 
4. Členské státy, které mají v současnosti zavedeny systémy, 

v jejichž rámci se neúčtuje odděleně za elektřinu dodanou do sítě a za 

elektřinu odebranou ze sítě, neudělí po 31. prosinci 2023 v rámci 

těchto systémů žádná nová práva. V každém případě zákazníci, na něž 

se vztahují stávající systémy, musí mít vždy možnost rozhodnout se 
pro nový systém, v němž se poplatky za elektřinu dodanou do sítě a 

elektřinu odebranou ze sítě účtují odděleně, jako základ pro výpočet 

síťových poplatků. 

9857   NT  

Článek 15 odst. 

5 
5. Členské státy zajistí, aby aktivní zákazníci, kteří vlastní 

zařízení pro ukládání energie: 

a) měli právo na připojení k síti v přiměřené lhůtě od podání 

žádosti, pokud jsou splněny všechny nezbytné podmínky, jako je 

odpovědnost za odchylku a odpovídající měření; 

b) nepodléhali žádnému dvojímu zpoplatnění, včetně síťových 

poplatků, za uloženou elektřinu, která zůstává v jejich prostorách, 

nebo při poskytování služeb flexibility provozovatelům soustav; 

c) nepodléhali neúměrným požadavkům nebo poplatkům pro 

udělení licence; 

d) měli povoleno souběžně poskytovat několik služeb, je-li to 
technicky proveditelné. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 28 odst. 1 

písm. a) 
(1) Zákazník má právo 

a) na uzavření smlouvy o připojení a na připojení svého odběrného 

elektrického zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční 

soustavě, pokud splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky 

stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly 

provozování distribuční soustavy a má k připojení souhlas vlastníka 

dotčené nemovitosti, 

 

DT  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 28 odst. 1 

písm. f) 
f) nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu 

elektrizační soustavy za podmínek stanovených Pravidly 

provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování 

distribuční soustavy, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 28 odst. 1 

písm. g) 
g) poskytovat a rozúčtovat jiné osobě elektřinu odebranou 

zákazníkem prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného 

odběrného elektrického zařízení o napětí do 52 kV včetně. 

  

  9857     

Článek 16 odst. 
1 

1. Členské státy stanoví vhodný regulační rámec pro občanská 

energetická společenství, který zajistí, aby: 
9857   NT  
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

a) účast v občanském energetickém společenství byla otevřená 

a dobrovolná; 

b) členové nebo podílníci mohli z občanského energetického 

společenství vystoupit; v takovém případě se použije článek 12; 

c) členové nebo podílníci občanského energetického 

společenství neztratili svá práva a povinnosti zákazníků v 

domácnostech nebo aktivních zákazníků; 

d) příslušný provozovatel distribuční soustavy pod podmínkou 

poskytnutí spravedlivé náhrady dle posouzení regulačním orgánem 

spolupracoval s občanskými energetickými společenstvími s cílem 

usnadnit přenosy elektřiny v rámci občanských energetických 

společenství; 

e) se na občanská energetická společenství vztahovaly 

nediskriminační, spravedlivé, přiměřené a transparentní postupy a 

poplatky, včetně registrace a udělování licencí, a transparentní a 

nediskriminační síťové poplatky, které odrážejí náklady v souladu s 
čl. 18 nařízení (EU) 2019/943, čímž se zajistí, aby odpovídajícím a 

vyváženým způsobem přispívala ke sdílení celkových nákladů na 

systém. 

Článek 16 odst. 

2 
2. Členské státy mohou ve vhodném regulačním rámci 

stanovit, že občanská energetická společenství: 

a) jsou otevřena přeshraniční účastí; 

b) jsou oprávněna vlastnit, zřizovat, nakupovat nebo si 

pronajímat distribuční sítě a autonomně je spravovat za podmínek 

stanovených v odstavci 4 tohoto článku; 

c) podléhají výjimkám stanoveným v čl. 38 odst. 2. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 

ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 
tímto ustanovením nevyužívá 

NT  

Článek 16 odst. 

3 
3. Členské státy zajistí, aby občanská energetická 

společenství: 

a) měla nediskriminační přístup na všechny trhy s elektřinou, 

a to buď přímo, nebo prostřednictvím agregace; 

b) měla nediskriminační a přiměřené zacházení, pokud jde o 

jejich činnosti, práva a povinnosti v postavení konečných zákazníků, 

výrobců, dodavatelů, provozovatelů distribučních soustav nebo 

účastníků trhu vykonávajících služby agregace; 

c) byla finančně odpovědná za odchylky, které v rámci 

elektrizační soustavy způsobí. V tomto rozsahu jsou subjekty 

458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 28 odst. 1 

písm. a) 

 

(1) Zákazník má právo 

a) na uzavření smlouvy o připojení a na připojení svého odběrného 

elektrického zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční 

soustavě, pokud splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky 

stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly 

provozování distribuční soustavy a má k připojení souhlas vlastníka 

dotčené nemovitosti, 

 

DT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

zúčtování nebo přenesou svou odpovědnost za odchylku v souladu s 
článkem 4 nařízení (EU) 2019/943; 

d) měla ohledně samospotřeby energie stejné zacházení jako 

aktivní zákazníci v souladu s čl. 15 odst. 2 písm. e); 

e) byla oprávněna zajistit v rámci občanského energetického 

společenství sdílení elektřiny, která je vyrobena výrobními bloky 

vlastněnými daným společenstvím, s výhradou dalších požadavků 

stanovených v tomto článku a při zachování práv a povinnosti členů 

společenství jakožto konečných zákazníků. 

Pro účely prvního pododstavce písm. e) nejsou v případě, že je 
elektřina sdílena, dotčeny příslušné síťové poplatky, sazby a odvody, 

a to v souladu s transparentní analýzou nákladů a přínosů 

distribuovaných zdrojů energie vypracovanou příslušným 

vnitrostátním orgánem. 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 28 odst. 1 

písm. b) 
b) nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu elektřiny a od 

držitelů licence na obchod s elektřinou, nakupovat elektřinu z jiných 

států nebo na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném 

operátorem trhu, 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 28 odst. 5 (5) Zákazník může provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným 

výkonem do 10 kW, pokud je propojena s přenosovou soustavou nebo 

s distribuční soustavou a pokud není ve stejném odběrném místě 

připojena jiná výrobna elektřiny, pouze na základě uzavřené smlouvy 

o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny. V tomto 

případě se na zákazníka dále vztahují práva podle § 23 odst. 1 písm. 

a) a povinnosti podle § 23 odst. 2 písm. a), c), e), i) a j). 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 28 odst. 6 

písm. a) 
(6) V případě provozování výrobny elektřiny podle odstavce 5 je 
zákazník dále povinen 

a) zajistit, aby k výrobě elektřiny byla používána technická zařízení, 

která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené 

právními předpisy a technickými normami, 

  

  458/2000 
ve znění 
158/2009 

§ 23 odst. 1 

písm. a) 
(1) Výrobce elektřiny má právo 

a) připojit své zařízení k elektrizační soustavě, pokud splňuje 

podmínky připojení k přenosové soustavě nebo k distribučním 

soustavám a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování 
přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 
158/2009 
131/2015 

§ 23 odst. 1 

písm. b) 
b) dodávat elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny 

ostatním účastníkům trhu s elektřinou nebo do jiných států 

prostřednictvím přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, nebo 
přímým vedením, 

  

  458/2000 
ve znění 
158/2009 

§ 23 odst. 1 

písm. c) 
c) dodávat elektřinu vyrobenou ve vlastní výrobně elektřiny pro 

vlastní potřebu a pro potřebu ovládaných společností, pokud mu to 

podmínky provozování přenosové soustavy a distribučních soustav 

umožňují, 

  

  458/2000 
ve znění 
158/2009 

§ 23 odst. 2 

písm. a) 
(2) Výrobce elektřiny je povinen 

  

a) na své náklady zajistit připojení svého zařízení k přenosové 

soustavě nebo k distribuční soustavě, 

  

  458/2000 
ve znění 
158/2009 

§ 23 odst. 2 

písm. b) 
b) umožnit a uhradit instalaci měřicího zařízení provozovateli 

přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které 

je výrobna elektřiny připojena, 

  

  9857     

Článek 16 odst. 

4 
4. Členské státy se mohou rozhodnout, že občanským 

energetickým společenstvím dělí právo spravovat distribuční síť v 

oblasti jejich působení, a stanoví příslušné postupy, aniž jsou dotčena 

ustanovení kapitoly IV nebo další pravidla a předpisy vztahující se na 

provozovatele distribučních soustav. Pokud je takové právo uděleno, 

členské státy zajistí, aby: 

a) občanská energetická společenství směla s příslušným 

provozovatelem distribuční soustavy nebo provozovatelem 

přenosové soustavy, k níž je jejich síť připojena, uzavřít dohodu o 

provozování sítě občanského energetického společenství; 

b) se na občanská energetická společenství vztahovaly 

odpovídající síťové poplatky v místech připojení mezi sítí 

společenství a distribuční sítí mimo občanské energetické 

společenství a aby se tyto síťové poplatky účtovaly odděleně za 

elektřinu dodanou do distribuční sítě a za elektřinu odebranou z 

distribuční sítě mimo občanské energetické společenství v souladu s 
čl. 59 odst. 7; 

c) občanská energetická společenství nediskriminovala 

zákazníky, kteří zůstávají připojeni k distribuční soustavě, ani jim 

nezpůsobovala újmu. 

9857   NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

Článek 17 odst. 

1 
1. Členské státy umožní a podpoří účast odezvy strany 
poptávky prostřednictvím agregace. Členské státy umožní konečným 

zákazníkům, včetně těch, kteří nabízejí odezvu strany poptávky 

prostřednictvím agregace, aby se společně s výrobci elektřiny bez 

diskriminace účastnili všech trhů s elektřinou. 

458/2000 
ve znění  

158/2009 

§ 28 odst. 1 

písm. a) 
(1) Zákazník má právo 

a) na uzavření smlouvy o připojení a na připojení svého odběrného 

elektrického zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční 

soustavě, pokud splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky 

stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly 

provozování distribuční soustavy a má k připojení souhlas vlastníka 

dotčené nemovitosti, 

DT  

  458/2000 
ve znění  

158/2009 

§ 28 odst. 1 

písm. b) 
b) nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu elektřiny a od 

držitelů licence na obchod s elektřinou, nakupovat elektřinu z jiných 

států nebo na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném 

operátorem trhu, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 28 odst. 1 

písm. f) 
f) nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu 

elektrizační soustavy za podmínek stanovených Pravidly 

provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování 

distribuční soustavy, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 28 odst. 1 

písm. g) 
g) poskytovat a rozúčtovat jiné osobě elektřinu odebranou 

zákazníkem prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného 

odběrného elektrického zařízení o napětí do 52 kV včetně. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 98a odst. 
2 písm. h) 

(2) Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou 

h) Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví 

1. podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním 

soustavám, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu 

k přenosové a k distribuční soustavě a způsoby řešení nedostatku 

kapacit v elektrizační soustavě, 

2. termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s 

elektřinou a termíny uzavírání smluv a jejich registrace u operátora 

trhu, 

3. postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za 

odchylku, 

4. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a 

vyúčtování dodávek elektřiny, postupy pro vyhodnocování, 

zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání 

regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze, 
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

5. postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování 

regulační energie, 

6. pravidla organizace krátkodobého trhu s elektřinou a 

vyrovnávacího trhu a způsoby jejich vypořádání, 

7. pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek 

elektřiny, 

8. termíny a postup při volbě a změně dodavatele elektřiny včetně 

registrace odběrných a předávacích míst, 

9. postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při 

neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném 

přenosu, 

10. postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední 

instance, 

11. skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny služby 

distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v elektroenergetice 

a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s elektřinou 

pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a 

hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s elektřinou, 

12. technické požadavky na provoz pro ověření technologie, 

13. zveřejňování informací operátorem trhu, 

14. postup pro stanovení zálohových plateb, 

  408/2015 § 3 § 3 Trh s elektřinou 

(1) Předmětem trhu s elektřinou je dodávka činné elektrické energie. 

Obchodování s elektřinou se uskutečňuje zejména 

a) na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou, 

b) prostřednictvím dvoustranných obchodů mezi účastníky trhu s 

elektřinou včetně obchodů uzavřených na energetických burzách, 

nebo 

c) na vyrovnávacím trhu s regulační energií. 

(2) Předmětem obchodování může být dodávka nebo odběr jalové 

elektrické energie. Kupujícím je provozovatel přenosové soustavy 

nebo provozovatel distribuční soustavy. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

(3) Provozovatel přenosové soustavy organizuje trh s podpůrnými 

službami. 

(4) V rámci trhu s elektřinou jsou všechny časové údaje uváděny v 

čase platném na území České republiky. 

  408/2015 § 4 § 4 Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou 

(1) Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou podle § 20a odst. 4 

písm. a) energetického zákona se skládá z 

a) blokového trhu, 

b) denního trhu a 

c) vnitrodenního trhu. 

(2) Účast účastníka trhu s vlastní odpovědností za odchylku na 

organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou se uskutečňuje na 

základě smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s 

elektřinou. 

(3) Poptávka předložená účastníkem organizovaného krátkodobého 

trhu znamená závazek, že účastník organizovaného krátkodobého 

trhu odebere z elektrizační soustavy České republiky zobchodované 

množství elektřiny v dané obchodní hodině, pokud dojde k 

uspokojení této poptávky. 

(4) Nabídka předložená účastníkem organizovaného krátkodobého 

trhu znamená závazek, že účastník trhu dodá do elektrizační soustavy 

České republiky zobchodované množství elektřiny v dané obchodní 

hodině, pokud dojde k uspokojení této nabídky. 

(5) Obchody na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou jsou 

anonymní a probíhají spojením nabídky s poptávkou. 

(6) Místem dodání a místem odběru elektřiny obchodované 

subjektem zúčtování na organizovaném krátkodobém trhu s 

elektřinou je elektrizační soustava České republiky. 

  

  9857     

Článek 17 odst. 

2 
2. Členské státy zajistí, aby provozovatelé přenosových 

soustav a provozovatelé distribučních soustav při obstarávání 

podpůrných služeb jednali s účastníky trhu vykonávajícími služby 

odezvy strany poptávky prostřednictvím agregace bez diskriminace 

jako s výrobci elektřiny na základě jejich technických možností. 

458/2000 
ve znění 

158/2009  

§ 23 odst. 1 

písm. d) 
(1) Výrobce elektřiny má právo 

d) nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu 

elektrizační soustavy za podmínek stanovených Pravidly 

provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování 

distribuční soustavy, 

DT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 1 

písm. a) 
(1) Provozovatel přenosové soustavy 

a) zajišťuje bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz, obnovu a rozvoj 

přenosové soustavy a zajišťuje propojení přenosové soustavy s jinými 

soustavami, a za tím účelem zabezpečuje podpůrné služby a 

dlouhodobou schopnost přenosové soustavy uspokojovat přiměřenou 

poptávku po přenosu elektřiny, spolupracuje s provozovateli 

propojených přenosových soustav a spolupracuje na integraci 

vnitřního evropského trhu s elektřinou, 

  

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 24 odst. 3 

písm. b) 
(3) Provozovatel přenosové soustavy má právo 

b) obstarávat za nejnižší náklady podpůrné služby a elektřinu pro 

krytí ztrát elektřiny v přenosové soustavě a pro vlastní potřebu; pro 

řízení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou a pro řízení toků elektřiny 

podle odstavce 1 písm. c) obstarávat regulační energii, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 

10 písm. z) 
(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

z) zajistit neznevýhodňující podmínky pro poskytovatele podpůrných 

služeb. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 25 odst. 3 

písm. b) 
(3) Provozovatel distribuční soustavy má právo 

b) nakupovat s nejnižšími náklady podpůrné služby a elektřinu pro 

krytí ztrát elektřiny v distribuční soustavě, 

  

  458/2000 
ve znění 
211/2011 

§ 26 odst. 1 

písm. a) 
(1) Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy 

a) provádí dispečerské řízení přenosu elektřiny v přenosové soustavě 

a dispečerské řízení zdrojů poskytujících podpůrné služby k zajištění 

systémových služeb v přenosové soustavě a v distribučních 

soustavách v součinnosti s provozovatelem distribuční soustavy, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 28 odst. 1 

písm. f) 
(1) Zákazník má právo 

f) nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu 

elektrizační soustavy za podmínek stanovených Pravidly 

provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování 

distribuční soustavy, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 30c odst. 

1 písm. d) 
(1) Rozhodnutí o udělení autorizace obsahuje 

d) podmínky platnosti autorizace, zejména k zajištění podpůrných 

služeb včetně vlivu výrobny elektřiny na bezpečný a spolehlivý 

provoz elektrizační soustavy. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 50 odst. 

10 
(10) Smlouvou o poskytování podpůrných služeb se zavazuje 
poskytovatel podpůrných služeb dodat sjednané množství 

podpůrných služeb ve stanovené kvalitě a provozovatel přenosové 

soustavy se zavazuje zaplatit cenu. Smlouva o poskytování 

podpůrných služeb vyžaduje písemnou formu. 

  

  458/2000 
ve znění  

158/2009 
211/2011 
165/2012 

§ 98a odst. 

1 písm. b) 
(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou 

b) způsoby dispečerského řízení, rozsah a postup při dispečerském 

řízení výroben elektřiny, pravidla spolupráce technických dispečinků, 

termíny a rozsah údajů předávaných provozovateli přenosové 

soustavy, přepravní soustavy, provozovateli zásobníku plynu nebo 

provozovateli distribuční soustavy pro dispečerské řízení, přípravu 

provozu přenosové nebo přepravní soustavy nebo distribuční 

soustavy a pro provoz a rozvoj elektrizační nebo plynárenské 

soustavy, vyhodnocování provozu elektrizační a plynárenské 

soustavy a způsob využívání zařízení pro poskytování podpůrných 

služeb, způsob a postup stanovení neodebrané elektřiny a náhrady za 

neodebranou elektřinu při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5 a 

požadavky na technické vybavení výroben elektřiny pro účely 

dispečerského řízení, při případném omezování výroby elektřiny z 

obnovitelných zdrojů přihlédnout k technické a organizační 

náročnosti regulace jednotlivých typů obnovitelných zdrojů, 

  

  9857     

Článek 17 odst. 

3 
3. Členské státy zajistí, aby jejich příslušný regulační rámec 

obsahoval přinejmenším tyto prvky: 

a) právo každého účastníka trhu vykonávajícího služby 

agregace, včetně nezávislých agregátorů, vstoupit na trhy s elektřinou 

bez souhlasu ostatních účastníků trhu; 

b) nediskriminační a transparentní pravidla, která jasně určují 

úlohy a odpovědnost všech elektroenergetických podniků a 

zákazníků; 

c) nediskriminační a transparentní pravidla a postupy pro 

výměnu údajů mezi účastníky trhu vykonávajícími služby agregace a 

dalšími elektroenergetickými podniky, které zajišťují snadný přístup 

9857   NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

k údajům za rovných a nediskriminačních podmínek, avšak zároveň 

plně chrání obchodní údaje a osobní údaje zákazníků; 

d) povinnost účastníků trhu vykonávajících služby agregace 

být finančně odpovědnými za odchylky, které v rámci elektrizační 

soustavy způsobí. V tomto rozsahu jsou subjekty zúčtování nebo 

přenesou svou odpovědnost za odchylku v souladu s článkem 5 

nařízení (EU) 2019/943; 

e) ustanovení, jež dodavatelům zabrání, aby konečným 

zákazníkům, kteří mají smlouvu s nezávislými agregátory, ukládali 

neoprávněné platby, sankce nebo jiná neoprávněná smluvní omezení; 

f) mechanismus řešení sporů mezi účastníky trhu 

vykonávajícími služby agregace a dalšími účastníky trhu, včetně 

určení odpovědnosti za odchylku. 

Článek 17 odst. 

4 
4. Členské státy mohou od elektroenergetických podniků nebo 

zúčastněných konečných zákazníků vyžadovat, aby vypláceli 

finanční náhradu ostatním účastníkům trhu nebo jejich subjektům 

zúčtování, pokud jsou tito účastníci trhu nebo jejich subjekty 

zúčtování přímo dotčeni aktivací odezvy strany poptávky. Taková 

finanční náhrada nesmí vytvářet překážku pro vstup na trh pro 

účastníky trhu, kteří vykonávají služby agregace, ani překážku pro 

flexibilitu. V takových případech je tato finanční náhrada přísně 

omezena na krytí nákladů vzniklých dodavatelům zúčastněných 

zákazníků nebo jejich subjektům zúčtování během aktivace odezvy 

strany poptávky. Metoda výpočtu náhrady může zohledňovat přínosy, 

které nezávislí agregátoři poskytují jiným účastníkům trhu, a v 

takovém případě může být požadováno, aby agregátoři nebo 

zúčastnění zákazníci k takové náhradě přispěli, ale pouze tehdy, 

jestliže přínosy pro všechny dodavatele, zákazníky a jejich subjekty 

zúčtování nepřekročí přímé náklady, které jim vznikly. Tato metoda 

výpočtu podléhá schválení regulačním orgánem nebo jiným 

příslušným vnitrostátním orgánem; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. Fakultativní opatření, jehož 

implementace je na rozhodnutí ČS. 

 

NT  

Článek 17 odst. 

5 
5. Členské státy zajistí, aby regulační orgány nebo, pokud to 

vyžaduje jejich vnitrostátní právní systém, provozovatelé 

přenosových soustav a provozovatelé distribučních soustav v úzké 

spolupráci s účastníky trhu a konečnými zákazníky stanovili 

technické požadavky pro účast odezvy strany poptávky na všech 

trzích s elektřinou, a to na základě technických charakteristik těchto 

trhů a schopností odezvy strany poptávky. Uvedené požadavky 

zahrnují účast agregovaných zatížení. 

458/2000 
ve znění  

158/2009 

§ 23 odst. 1 

písm. d) 
(1) Výrobce elektřiny má právo 

d) nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu 

elektrizační soustavy za podmínek stanovených Pravidly 

provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování 

distribuční soustavy, 

DT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 1 

písm. a) 
(1) Provozovatel přenosové soustavy 

a) zajišťuje bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz, obnovu a rozvoj 

přenosové soustavy a zajišťuje propojení přenosové soustavy s jinými 

soustavami, a za tím účelem zabezpečuje podpůrné služby a 

dlouhodobou schopnost přenosové soustavy uspokojovat přiměřenou 

poptávku po přenosu elektřiny, spolupracuje s provozovateli 

propojených přenosových soustav a spolupracuje na integraci 

vnitřního evropského trhu s elektřinou, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 
10 písm. z) 

(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

z) zajistit neznevýhodňující podmínky pro poskytovatele podpůrných 

služeb. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 28 odst. 1 

písm. f) 
(1) Zákazník má právo 

f) nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu 

elektrizační soustavy za podmínek stanovených Pravidly 

provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování 

distribuční soustavy, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 98a odst. 

2 písm. b) 
(2) Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou 

b) obsahové náležitosti Pravidel provozování přenosové soustavy, 

Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele 

přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu 

provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora 

trhu, 

  

  401/2010 § 1 písm. b) Obsahovými náležitostmi Pravidel provozování přenosové soustavy 

jsou 

b) podmínky pro zajišťování podpůrných služeb a poskytování 

podpůrných služeb, kterými jsou 

1. vymezení kategorií podpůrných služeb, 

2. způsob stanovení velikosti jednotlivých sumárních regulačních 

záloh, 

3. požadavky na poskytovatele podpůrných služeb, kvalitu 

poskytovaných podpůrných služeb a způsoby jejího prokazování, 

4. způsoby zajišťování podpůrných služeb a stanovení zásad pro 

výběr poskytovatelů podpůrných služeb, 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

5. technické požadavky na měřicí zařízení poskytovatele podpůrných 

služeb, 

6. zásady vyhodnocení poskytování podpůrných služeb a regulační 

energie, 

  401/2010 
ve znění 

330/2017 

§ 2 odst. 1 
písm. b) 

(1) Obsahovými náležitostmi Pravidel provozování distribuční 

soustavy jsou 

b) podmínky pro zajišťování podpůrných služeb na úrovni distribuční 

soustavy a podmínky pro poskytování podpůrných služeb na straně 

dodávky i odběru elektřiny, kterými jsou 

1. vymezení kategorií podpůrných služeb, 

2. požadavky na poskytovatele podpůrných služeb, kvalitu 

poskytovaných podpůrných služeb a způsoby jejího prokazování, 

3. způsoby zajišťování podpůrných služeb a stanovení zásad pro 

výběr poskytovatelů podpůrných služeb, 

  

  9857     

Článek 18 odst. 

1 
1. Členské státy zajistí, aby vyúčtování a informace o 

vyúčtování byly přesné, srozumitelné, jasné, stručné a uživatelsky 

vstřícné a byly předloženy způsobem, který konečným zákazníkům 

usnadňuje srovnávání. Koneční zákazníci na požádání obdrží jasné a 

srozumitelné vysvětlení způsobu, jakým bylo jejich vyúčtování 

vypracováno, a to především v případech, kdy vyúčtování není 

založeno na skutečné spotřebě. 

458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 11 odst. 1 

písm. f) 
(1) Držitel licence je povinen 

f) vyúčtovávat dodávku elektřiny, plynu, tepelné energie a související 

službu v elektroenergetice a související službu v plynárenství, 

 

 

DT  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 11 odst. 1 

písm. j) 
j) při výkonu licencované činnosti uvádět pravdivé a úplné informace 

o podmínkách dodávek energie, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 11 odst. 1 

písm. l) 
l) zajistit, aby byly splněny povinnosti držitele licence podle tohoto 

zákona a jiných právních předpisů i v případech, kdy držitel licence 

zajišťuje výkon činnosti spojené s právy a povinnostmi držitele 

licence prostřednictvím třetí osoby na základě smluvních vztahů, 

uzavřených podle obecně závazných právních předpisů, 

 

  

  458/2000 
ve znění  

131/2015 

§ 11 odst. 1 

písm. o) 
o) na žádost zákazníka v postavení spotřebitele zpřístupnit jím 

určenému poskytovateli energetických služeb údaje z vyúčtování 

dodávky energie a údaje o jeho spotřebě energie za alespoň 3 

předcházející zúčtovací období, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění  

131/2015 

§ 11 odst. 1 

písm. p) 
p) nabízet zákazníkům možnost předávání informací o vyúčtování 

dodávek energie a souvisejících služeb v elektronické podobě a na 

požádání poskytnout jasné a srozumitelné vysvětlení způsobu, jakým 

bylo jejich vyúčtování vypracováno, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 20a odst. 

4 písm. i) 
(4) Operátor trhu je povinen 

i) zajišťovat a poskytovat účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem 

skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu a další 

nezbytné informace související s vyúčtováním dodávek a odběrů 

elektřiny nebo plynu a s právem zákazníka na změnu dodavatele, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 98a odst. 

2 písm. h) 

bod 4  

(2) Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou 

h) Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví 

4. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a 

vyúčtování dodávek elektřiny, postupy pro vyhodnocování, 

zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání 

regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 98a odst. 

2 písm. h) 

bod 11 

11. skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny služby 

distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v elektroenergetice 

a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s elektřinou 

pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a 

hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s elektřinou, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 98a odst. 

2 písm. j) 
j) rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu 

nebo tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a 

souvisejících služeb v plynárenství, 

  

  70/2016 § 3  Doklad o vyúčtování 

(1) Doklad o vyúčtování poskytovaný obchodníkem s elektřinou, 

výrobcem elektřiny nebo provozovatelem distribuční soustavy 

zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě 

nízkého napětí, a doklad o vyúčtování poskytovaný obchodníkem s 

plynem, výrobcem plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy 

zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel se 

skládá 

a) ze základní části označené ČÁST A, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

b) z podrobné části označené ČÁST B a 

c) z doprovodné části označené ČÁST C. 

(2) Doklad o vyúčtování poskytovaný dodavatelem tepelné energie se 

skládá 

a) ze základní části obsahující náležitosti uvedené v § 14 odst. 1, 

b) z podrobné části obsahující náležitosti uvedené v § 14 odst. 2 a 

c) z doprovodné části obsahující náležitosti uvedené v § 14 odst. 3. 

  70/2016 § 4 Zúžený rozsah dokladu o vyúčtování 

(1) Pokud o to zákazník písemně požádá, může být doklad o 

vyúčtování poskytovaný podle § 3 poskytnut pouze v rozsahu 

základní části, popřípadě základní části a podrobné části. Současně 

osoba, která vyúčtování provádí, zpřístupní zákazníkovi ostatní části 

dokladu o vyúčtování způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(2) Pokud zákazník uvedený v odstavci 1 písemně požádá, poskytuje 

se mu doklad o vyúčtování opět v plném rozsahu podle § 3 odst. 1 a 

2. 

  

  70/2016 § 5 odst. 1 Formální náležitosti dokladu o vyúčtování 

(1) Osoba, která provádí vyúčtování, uvede na dokladu o vyúčtování 

veškeré údaje v přehledné, srozumitelné a čitelné podobě. 

 

  

  70/2016 § 5 odst. 2 (2) Doklad o vyúčtování vystavuje osoba, která vyúčtování provádí, 

v listinné nebo v elektronické podobě podle dohody se zákazníkem 

nebo odběratelem. 

  

  9857     

Článek 18, odst. 

2 
2. Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali 

veškerá vyúčtování a informace o vyúčtování zdarma. 
458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 98a odst. 
2 písm. j)  

 

(2) Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou 

j) rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu 

nebo tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a 

souvisejících služeb v plynárenství, 

PT  

  70/2016 § 15 odst. 2  (2) Obchodník s elektřinou, obchodník s plynem, výrobce elektřiny, 

výrobce plynu, provozovatel distribuční soustavy, provozovatel 

přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy provede 

na žádost zákazníka bezplatně mimořádné vyúčtování k 31. prosinci 
kalendářního roku, pokud zákazník společně s vyžádáním 

mimořádného vyúčtování zašle obchodníkovi s elektřinou, 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32019L0944.docx      str. 102 z 306   

Celex: 32019L0944 Lhůta pro implementaci 31.12.2020 Úřední věstník                      L 158 2019 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Stanislav Brejcha, 18.5.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní 

trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU (přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Hana Konrádová, 18.5.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

obchodníkovi s plynem, výrobci elektřiny, výrobci plynu, 

provozovateli distribuční soustavy, provozovateli přenosové 

soustavy nebo provozovateli přepravní soustavy samoodečet 

provedený k poslednímu dni kalendářního roku podle vyhlášky, která 

upravuje měření elektřiny3), nebo vyhlášky, která upravuje měření 

plynu4). 

 

  70/2016 § 15 odst. 3 (3) Obchodník s elektřinou, obchodník s plynem, výrobce elektřiny, 

výrobce plynu, provozovatel distribuční soustavy, provozovatel 

přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy provede 

bezplatně mimořádné vyúčtování, pokud zákazník ukončil odběr 

elektřiny nebo plynu v odběrném místě nebo změnil obchodníka s 

elektřinou nebo obchodníka s plynem. 

  

  70/2016 § 16 odst. 1 (1) Dodavatel tepelné energie provádí odběrateli bezplatně 

vyúčtování dodávky tepelné energie nejméně jednou za kalendářní 

rok, a to k 31. prosinci kalendářního roku, který je posledním dnem 

zúčtovacího období. Doklad o vyúčtování dodávky tepelné energie za 

kalendářní rok poskytuje dodavatel odběrateli nejpozději do 28. února 

následujícího kalendářního roku, pokud se s odběratelem nedohodne 

jinak. 

  

Článek 18 odst. 

3 
3. Členské státy zajistí, aby konečným zákazníkům byla 

nabízena možnost elektronických vyúčtování a informací o 

vyúčtování a flexibilní způsoby samotné úhrady. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 11a odst. 

8 
(8) Držitel licence na výrobu elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu 

plynu nebo obchod s plynem je povinen zákazníkům umožnit 

neznevýhodňující výběr způsobu platby za dodanou elektřinu nebo 

plyn. 

PT  

  70/2016 § 3 § 3 Doklad o vyúčtování 

(1) Doklad o vyúčtování poskytovaný obchodníkem s elektřinou, 

výrobcem elektřiny nebo provozovatelem distribuční soustavy 

zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě 

nízkého napětí, a doklad o vyúčtování poskytovaný obchodníkem s 

plynem, výrobcem plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy 

zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel se 

skládá 

a) ze základní části označené ČÁST A, 

b) z podrobné části označené ČÁST B a 

c) z doprovodné části označené ČÁST C. 

(2) Doklad o vyúčtování poskytovaný dodavatelem tepelné energie se 

skládá 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

a) ze základní části obsahující náležitosti uvedené v § 14 odst. 1, 

b) z podrobné části obsahující náležitosti uvedené v § 14 odst. 2 a 

c) z doprovodné části obsahující náležitosti uvedené v § 14 odst. 3. 

  70/2016 § 4 Zúžený rozsah dokladu o vyúčtování 

(1) Pokud o to zákazník písemně požádá, může být doklad o 

vyúčtování poskytovaný podle § 3 poskytnut pouze v rozsahu 

základní části, popřípadě základní části a podrobné části. Současně 

osoba, která vyúčtování provádí, zpřístupní zákazníkovi ostatní části 

dokladu o vyúčtování způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(2) Pokud zákazník uvedený v odstavci 1 písemně požádá, poskytuje 

se mu doklad o vyúčtování opět v plném rozsahu podle § 3 odst. 1 a 

2. 

  

  70/2016 § 5 Formální náležitosti dokladu o vyúčtování 

(1) Osoba, která provádí vyúčtování, uvede na dokladu o vyúčtování 

veškeré údaje v přehledné, srozumitelné a čitelné podobě. 

(2) Doklad o vyúčtování vystavuje osoba, která vyúčtování provádí, 

v listinné nebo v elektronické podobě podle dohody se zákazníkem 

nebo odběratelem. 

(3) Základní část dokladu o vyúčtování podle § 3 poskytne osoba, 

která vyúčtování provádí, zřetelně oddělenou od ostatních částí 

dokladu o vyúčtování. 

  

Článek 18 odst. 

4 
4. Zahrnuje-li smlouva budoucí změnu produktu nebo ceny 

nebo slevu, musí to být uvedeno ve vyúčtování spolu s datem, kdy k 

této změně dojde. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 11a odst. 

5 
(5) Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, 

výrobu elektřiny nebo výrobu plynu cenu za dodávku elektřiny nebo 

plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn 

bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data 

zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, 

pokud držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu 

jiných smluvních podmínek nejpozději třicátý den přede dnem jejich 

účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od 

smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení 

důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem 

zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Právo na 

odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce zákazníkovi nevzniká 

v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v 

případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z 

důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem. 

DT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 98a odst. 
2 písm. j)  

(2) Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou 

j) rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu 

nebo tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a 

souvisejících služeb v plynárenství, 

  

  9857     

Článek 18 odst. 

5 
5. Zvažují-li členské státy změny požadavků na obsah 

vyúčtování, vedou konzultace se spotřebitelskými organizacemi. 
458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17e odst. 

1 
Zveřejňování a konzultace 

(1) Energetický regulační úřad zveřejňuje 

a) organizační strukturu Energetického regulačního úřadu včetně 

působnosti jednotlivých útvarů, 

b) pravomocná rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vydaná 

při výkonu dozoru v energetických odvětvích a dozoru v oblasti 

ochrany spotřebitele na úseku podnikání v elektroenergetice a 

plynárenství, 

c) další pravomocná rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, 

pokud mají po právní stránce zásadní význam, 

d) výkladová stanoviska Energetického regulačního úřadu k 

ustanovením právních předpisů v oblasti jeho působnosti, která 

zohledňuje ve své rozhodovací činnosti, 

e) výsledky monitorovací činnosti v energetických odvětvích, 

f) etický kodex zaměstnanců zařazených do Energetického 

regulačního úřadu. 

     

PT  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 17e odst. 

2 
(2) Energetický regulační úřad je při výkonu své působnosti povinen 

konzultovat 

a) návrh zásad cenové regulace a návrhy cenových rozhodnutí, 

b) návrhy prováděcích právních předpisů v oblasti jeho působnosti, 

c) návrh Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel 
provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní 

soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu 

provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora 

trhu nebo návrhy jejich změn, 

d) desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

e) další návrhy opatření nebo postupů Energetického regulačního 

úřadu, pokud povinnost konzultace stanoví tento zákon, jiný právní 

předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo pokud tak 

Energetický regulační úřad rozhodne. 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17e odst. 

3 
(3) Pro účely konzultací podle odstavce 2 Energetický regulační úřad 

zřídí a spravuje diskusní místo, kde způsobem umožňujícím dálkový 

přístup zveřejňuje návrhy opatření, umožňuje předkládání 

připomínek a uveřejňuje výsledky konzultace. Energetický regulační 

úřad stanoví pravidla pro vedení konzultací na diskusním místě, 

pokud nejsou stanovena tímto zákonem, jiným právním předpisem 

nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 

4 
(4) Každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem podle 

odstavce 2 písm. a), b) nebo e) nebo plánem podle odstavce 2 písm. 

d) přímo dotčeny, může u Energetického regulačního úřadu uplatnit 

připomínky s jejich odůvodněním. Připomínkami, které se návrhu 

nebo plánu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž 

oprávněné zájmy nemohou být návrhem nebo plánem přímo dotčeny, 

nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se 

Energetický regulační úřad není povinen zabývat. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 

5 
(5) Připomínky lze uplatnit ve lhůtě 15 dnů ode dne uveřejnění návrhu 

podle odstavce 2 písm. a), b) nebo e) nebo plánu podle odstavce 2 

písm. d). Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je Energetický regulační úřad 

oprávněn tuto dobu přiměřeně zkrátit. Lhůta k uplatnění připomínek 

však nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 

6 
(6) Výsledky vypořádání připomínek zveřejní Energetický regulační 

úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů po uplynutí 

lhůty podle odstavce 5. Energetický regulační úřad může návrh podle 

odstavce 2 písm. a), b) nebo e) nebo plán podle odstavce 2 písm. d) 

upravit s přihlédnutím k vyhodnocení připomínek. Pokud by takovou 
úpravou došlo k podstatné změně návrhu nebo plánu, může 

Energetický regulační úřad rozhodnout o opakované konzultaci 

návrhu nebo plánu. 

  

Článek 18 odst. 

6 
6. Členské státy zajistí, aby vyúčtování a informace o 

vyúčtování splňovaly minimální požadavky stanovené v příloze I. 
458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 98a odst. 
2 písm. j)  

 

(2) Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou 

j) rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu 

nebo tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a 

souvisejících služeb v plynárenství, 

DT  

  9857     
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

Článek 19 odst. 

1 
1. Členské státy nebo, stanoví-li tak daný členský stát, 

regulační orgány, ve snaze podpořit energetickou účinnost a posílit 

postavení konečných zákazníků, vydají důrazné doporučení, aby 

elektroenergetické podniky a jiní účastníci trhu optimalizovali 

využívání elektřiny, mimo jiné poskytováním služeb v oblasti 

hospodaření s energií, vypracováním inovačních vzorců pro stanovení 

ceny a zavedením inteligentních měřicích systémů, které jsou 

interoperabilní, zejména ve spojení se spotřebitelskými systémy pro 

hospodaření s energií a inteligentními sítěmi v souladu s příslušnými 

pravidly Unie o ochraně údajů. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
165/2012 

§ 2 odst. 2 

písm. a) 

bod 5 

(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) v elektroenergetice 

5. měřicím zařízením veškerá zařízení pro měření, přenos a 

zpracování naměřených hodnot, 

PT  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 16 písm. 

j) 
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku 

j) zpracovává analýzy zavedení inteligentních měřicích systémů v 

oblasti elektroenergetiky a plynárenství, 

  

Článek 19 odst. 

2 
2. Členské státy na svém území zajistí zavedení inteligentních 

měřicích systémů, které podpoří aktivní účast zákazníků na trhu s 

elektřinou. Uvedené zavedení může být předmětem posouzení 

nákladů a přínosů, které se provede v souladu se zásadami 

stanovenými v příloze II. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 16 písm. 

j) 
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku 

j) zpracovává analýzy zavedení inteligentních měřicích systémů v 

oblasti elektroenergetiky a plynárenství, 

PT  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 49 odst. 7 (7) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy na svůj náklad zajišťuje instalaci vlastního měřicího zařízení 

typu stanoveného prováděcím právním předpisem, jeho udržování a 

pravidelné ověřování správnosti měření a pro účely provedení odečtu, 

pokud je měřicí zařízení bez napětí, má právo uvést měřicí zařízení 

pod napětí na nezbytně nutnou dobu. Zákazník má právo na instalaci 

měřicího zařízení pro měření dodávky elektřiny do svého odběrného 

místa. Pokud zákazník požádá provozovatele distribuční soustavy o 

instalaci měřicího zařízení vyššího typu než měřicí zařízení 

stanoveného typu, provozovatel distribuční soustavy požadované 

měřicí zařízení instaluje. Zákazník je v takovém případě povinen 

uhradit provozovateli distribuční soustavy rozdíl nákladů na měřicí 

zařízení, jeho instalaci, provoz a odečty požadovaného měřicího 

zařízení oproti měřicímu zařízení stanoveného typu. 

  

Článek 19 odst. 

3 
3. Členské státy, které přistoupí k zavedení inteligentních 

měřicích systémů, přijmou a zveřejní minimální funkční a technické 

požadavky na inteligentní měřicí systémy, které mají být na jejich 

území zavedeny, v souladu s článkem 20 a přílohou II. Členské státy 
zajistí interoperabilitu těchto inteligentních měřicích systémů a jejich 

schopnost poskytovat výstupy pro spotřebitelské systémy pro 

hospodaření s energií. Členské státy v tomto směru řádně zohlední 

9707   -PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

příslušné dostupné normy včetně norem umožňujících 

interoperabilitu, osvědčené postupy a význam rozvoje inteligentních 

sítí a vnitřního trhu s elektřinou. 

Článek 19 odst. 

4 
4. Členské státy, které přistoupí k zavedení inteligentních 

měřicích systémů, zajistí, aby koneční zákazníci transparentním a 

nediskriminačním způsobem přispívali k úhradě s tím spojených 

nákladů, přičemž zohlední dlouhodobé přínosy pro celý hodnotový 

řetězec. Členské státy nebo, stanoví-li tak daný členský stát, určené 

příslušné orgány toto zavádění na svém území pravidelně sledují, aby 

měly přehled o zajištění přínosů pro spotřebitele. 

9857   NT  

Článek 19 odst. 

5 
5. Pokud je zavedení inteligentních měřicích systémů v 

důsledku posouzení nákladů a přínosů podle odstavce 2 vyhodnoceno 

negativně, členské státy zajistí, aby bylo toto posouzení alespoň 

jednou za čtyři roky nebo častěji revidováno v návaznosti na 

významné změny v předpokladech, z nichž vycházelo, technický 

pokrok a vývoj trhu. Jakmile je výsledek aktualizovaného posouzení 

nákladové efektivity k dispozici, oznámí jej členské státy Komisi. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 16 písm. 

j) 
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku 

j) zpracovává analýzy zavedení inteligentních měřicích systémů v 

oblasti elektroenergetiky a plynárenství, 

 

DT  

  9857     

Článek 19 odst. 

6 
6. Ustanovení o inteligentních měřicích systémech uvedená v 

této směrnici se použijí na budoucí zařízení a na zařízení nahrazující 

starší inteligentní elektroměry. Inteligentní měřicí systémy, které jsou 

již nainstalovány nebo u nichž k „zahájení prací“, došlo před 4. 
červencem 2019, mohou zůstat nadále v provozu po celou dobu své 

životnosti, avšak v případě inteligentních měřicích systémů, které 

nesplňují požadavky článku 20 a přílohy II, nesmějí být tyto 

spotřebiče v provozu po 5. červenci 2031. 

Pro účely tohoto odstavce se „zahájením prací“ rozumí zahájení 

stavebních prací na investici nebo první pevný závazek objednat 

vybavení nebo jiný závazek, který činí investici nevratnou, podle 

toho, co nastane dříve. Nákup pozemků a přípravné práce, jako je 

získání povolení a provádění předběžných studií proveditelnosti, se 
nepovažují za zahájení prací. V případě převzetí se „zahájením prací“ 

rozumí okamžik nabytí aktiv přímo vázaných k nabytí podniku. 

9857   NT  

Článek 20 Pokud je zavedení inteligentních měřicích systémů na základě 

posouzení nákladů a přínosů podle čl. 19 odst. 2 vyhodnoceno 

pozitivně nebo jsou inteligentní měřicí systémy zaváděny 

systematicky po 4. červenci 2019, členské státy zavedou inteligentní 

měřicí systémy v souladu s evropskými normami, přílohou II a těmito 

požadavky: 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 16 písm. 

j) 
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku 

j) zpracovává analýzy zavedení inteligentních měřicích systémů v 

oblasti elektroenergetiky a plynárenství, 

DT  
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písm., atd.) 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

a) inteligentní měřicí systémy přesně měří skutečnou spotřebu 

elektřiny a jsou schopny poskytovat konečným zákazníkům 

informace o spotřebě v pásmech časově rozlišeného tarifu. Ověřené 

údaje o historické spotřebě jsou konečným zákazníkům na požádání 

snadno a bezpečně dostupné bez dalších nákladů a ve vizuálním 

znázornění. Neověřené údaje o spotřebě v téměř reálném čase jsou 

konečným zákazníkům rovněž snadno a bezpečně dostupné bez 

dalších nákladů prostřednictvím standardizovaného rozhraní nebo 

dálkového přístupu, a to za účelem podpory automatizovaných 

programů zvyšování energetické účinnosti, jakož i podpory odezvy 

strany poptávky a dalších služeb; 

b) bezpečnost inteligentních měřicích systémů a datových 

komunikací je zajištěna v souladu s příslušnými bezpečnostními 

pravidly Unie, s náležitým zohledněním nejlepších dostupných 

technologií pro zajištění nejvyšší úrovně kybernetické bezpečnosti při 

současném přihlédnutí k nákladům a zásadám proporcionality; 

c) ochrana soukromí konečných zákazníků a údajů o nich je 

zajištěna v souladu s příslušnými pravidly Unie v oblasti ochrany 

údajů a soukromí; 

d) provozovatelé elektroměrů zajistí, aby elektroměry 

aktivních zákazníků, kteří dodávají elektřinu do sítě, mohly 

započítávat elektřinu dodanou do sítě z prostor aktivních zákazníků; 

e) pokud o to koneční zákazníci požádají, jsou jim nebo třetí 

osobě jednající jejich jménem zpřístupněny v souladu s prováděcími 

akty přijatými podle článku 24 údaje o elektřině, kterou dodali do sítě, 

a údaje o jejich spotřebě, a to prostřednictvím standardizovaného 

komunikačního rozhraní nebo dálkového přístupu a ve snadno 

srozumitelném formátu umožňujícím srovnání nabídek na 

rovnocenném základě; 

f) před instalací inteligentních elektroměrů nebo při ní jsou 

konečným zákazníkům poskytnuty patřičné rady a informace, 
zejména ohledně plného potenciálu inteligentních elektroměrů, pokud 

jde o správu odečtů a sledování spotřeby energie, jakož i ohledně 

shromažďování a zpracování osobních údajů v souladu s 

použitelnými pravidly Unie o ochraně údajů; 

g) inteligentní měřicí systémy umožňují konečným 

zákazníkům, aby měření a vypořádání probíhalo se stejným časovým 

rozlišením, jako je interval zúčtování odchylek na vnitrostátním trhu. 
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odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 
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Poznámka 
 

Pro účely prvního pododstavce písm. e) musí mít koneční zákazníci 

rovněž možnost získat své údaje z měření nebo je předávat jiné straně 

bez dalších nákladů a v souladu se svým právem na přenositelnost 

údajů na základě pravidel Unie o ochraně údajů. 

  9707     

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 20a odst. 

4 písm. g) 
(4) Operátor trhu je povinen 

g) zajistit ochranu chráněných informací, 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 

10 písm. o) 
(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

o) zajišťovat ochranu chráněných informací, včetně zajištění ochrany 

údajů předávaných operátorovi trhu, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 25 odst. 

10 písm. n) 
(10) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen 

n) zajišťovat ochranu chráněných informací, včetně zajištění ochrany 

údajů předávaných operátorovi trhu, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
165/2012 
131/2015 

§ 98a odst. 

1 písm. a) 
(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou 

a) druhy měřicích zařízení, umístění měřicích zařízení a způsoby a 

podmínky jejich instalace, způsoby vyhodnocování a určení množství 

odebrané elektřiny nebo plynu v případě závady měřicího zařízení a 

způsob stanovení výše náhrady skutečně vzniklé škody a způsob 

určení výše náhrady škody, nelze-li zjistit skutečně vzniklou škodu 

při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny 

a při neoprávněném odběru, dodávce, uskladňování, přepravě nebo 

distribuci plynu a neoprávněném odběru tepelné energie, termíny a 

rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho 

povinností, 

  

  82/2011 
ve znění 

152/2016 

§ 3 § 3 Měření elektřiny 

(1) U měření typu A je 

a) základní měřicí interval 1 čtvrthodina; u první čtvrthodiny je 

začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 00:15:00, 

b) základní vyhodnocovací interval 1 hodina; u první hodiny je 

začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 01:00:00 

kalendářního dne, 
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* 
 

Poznámka 
 

c) základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů v 

rámci měřicího zařízení 1 kalendářní den. 

(2) U měření typu B a M je 

a) základní měřicí interval 1 čtvrthodina; u první čtvrthodiny je 

začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 00:15:00, 

b) základní vyhodnocovací interval 1 hodina; u první hodiny je 

začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 01:00:00 

kalendářního dne, 

c) základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů v 

rámci měřicího zařízení 1 měsíc. 

(3) U měření typu C je zpracování a přenos údajů prováděn nejméně 

jedenkrát za rok. 

  82/2011 § 5 odst. 1 (1) Směr toku elektřiny do příslušného odběrného nebo předávacího 

místa hodnoceného účastníka trhu s elektřinou je považován za 

kladný. Směr toku elektřiny z příslušného odběrného nebo 

předávacího místa hodnoceného účastníka trhu s elektřinou je 

považován za záporný. 

  

  82/2011 § 8 odst. 3 (3) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy bezplatně poskytuje na vyžádání oprávněnému žadateli jeho 

údaje podle odstavce 4, a to do 6 pracovních dnů následujícího 

měsíce, způsobem umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel 

přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy takto 

poskytuje údaje za posledních 12 měsíců. 

 

  

  82/2011 
ve znění 

152/2016 

§ 8 odst. 4 (4) Poskytované údaje z měření elektřiny 

a) provozovatelem distribuční soustavy jsou 

1. pro měření typu A, měření typu B hodnoty činného výkonu v kW, 

jalového induktivního výkonu v kVAr a jalového kapacitního výkonu 

v kVAr za měřicí interval, 

2. pro měření typu M hodnoty činného výkonu v kW a činné energie 

v kWh, 

b) provozovatelem přenosové soustavy jsou pro měření typu A 

hodnoty činného výkonu v MW za vyhodnocovací interval, rozlišení 

hodnot je na 3 desetinná místa. 

  

  9857     
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Poznámka 
 

Článek 21 odst. 

1 
1. Pokud je zavedení inteligentních měřicích systémů na 

základě posouzení nákladů a přínosů podle čl. 19 odst. 2 vyhodnoceno 

negativně a pokud nejsou inteligentní měřicí systémy systematicky 

zavedeny, členské státy zajistí, aby měl každý konečný zákazník za 

úhradu souvisejících nákladů na požádání a za spravedlivých, 

přiměřených a nákladově efektivních podmínek nárok na instalaci 

nebo v příslušných případech modernizaci inteligentního 

elektroměru, který: 

a) je-li to technicky proveditelné, je vybaven funkcemi 

uvedenými v článku 20, nebo minimálním souborem funkcí, které 

členské státy určí a zveřejní na vnitrostátní úrovni v souladu s 

přílohou II; 

b) je interoperabilní a je schopen zajistit požadované propojení 

měřicí infrastruktury se spotřebitelskými systémy pro hospodaření s 

energií v téměř reálném čase. 

458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 49 odst. 7 (7) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy na svůj náklad zajišťuje instalaci vlastního měřicího zařízení 

typu stanoveného prováděcím právním předpisem, jeho udržování a 

pravidelné ověřování správnosti měření a pro účely provedení odečtu, 

pokud je měřicí zařízení bez napětí, má právo uvést měřicí zařízení 

pod napětí na nezbytně nutnou dobu. Zákazník má právo na instalaci 

měřicího zařízení pro měření dodávky elektřiny do svého odběrného 

místa. Pokud zákazník požádá provozovatele distribuční soustavy o 

instalaci měřicího zařízení vyššího typu než měřicí zařízení 

stanoveného typu, provozovatel distribuční soustavy požadované 

měřicí zařízení instaluje. Zákazník je v takovém případě povinen 

uhradit provozovateli distribuční soustavy rozdíl nákladů na měřicí 

zařízení, jeho instalaci, provoz a odečty požadovaného měřicího 

zařízení oproti měřicímu zařízení stanoveného typu. 

DT  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
165/2012 
131/2015 

§ 98a odst. 

1 písm. a) 
(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou 

a) druhy měřicích zařízení, umístění měřicích zařízení a způsoby a 

podmínky jejich instalace, způsoby vyhodnocování a určení množství 

odebrané elektřiny nebo plynu v případě závady měřicího zařízení a 

způsob stanovení výše náhrady skutečně vzniklé škody a způsob 

určení výše náhrady škody, nelze-li zjistit skutečně vzniklou škodu 

při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny 

a při neoprávněném odběru, dodávce, uskladňování, přepravě nebo 

distribuci plynu a neoprávněném odběru tepelné energie, termíny a 

rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho 

povinností, 

  

  82/2011 § 1 odst. 1 Způsoby měření elektřiny 

(1) Zajišťováním měření elektřiny je instalace, provozování, obsluha, 

kontrola a údržba měřicích zařízení včetně zařízení hromadného 

dálkového ovládání, odečítání, zpracovávání, přenos a uchovávání 

údajů měření. 

 

  

  82/2011 
ve znění 

476/2012 
152/2016 

§ 1 odst. 2 (2) K měření elektřiny a vyhodnocení údajů se používá v pořadí od 

nejvyššího typu k nejnižšímu typu, jednotarifové nebo vícetarifové 

a) měření typu A, kterým je průběhové měření s dálkovým denním 

přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty činného a 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32019L0944.docx      str. 112 z 306   

Celex: 32019L0944 Lhůta pro implementaci 31.12.2020 Úřední věstník                      L 158 2019 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Stanislav Brejcha, 18.5.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní 

trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU (přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Hana Konrádová, 18.5.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

jalového výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení, 

nebo 

b) měření typu B, kterým je průběhové měření s dálkovým jiným než 

denním přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty činného 

a jalového výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení; 

pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických 

důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem, nebo 

c) měření typu M, kterým je průběhové měření s dálkovým přenosem 

údajů, a průběžný záznam střední hodnoty činného výkonu za měřicí 

interval provádí přímo měřicí zařízení; pokud není možné uskutečnit 

dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů 

provést jiným způsobem, nebo 

d) měření typu C, kterým je ostatní měření; měření typu C není 

průběhové, může být s dálkovým přenosem údajů. 

  82/2011 
ve znění 

152/2016 

§ 6 odst. 5 Podmínky měření elektřiny 

(5) Na základě žádosti výrobce elektřiny, provozovatele distribuční 

soustavy nebo zákazníka, a pokud to měření umožňuje, poskytne 

provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy výrobci elektřiny, provozovateli distribuční soustavy nebo 
zákazníkovi impulsní výstupy z měření nepřetržitě přímo v 

předávacím místě nebo v odběrném místě nebo zpřístupní naměřené 

hodnoty pomocí jiného komunikačního rozhraní elektroměru. 

Využívání impulsních výstupů nebo poskytování naměřených hodnot 
provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem 

distribuční soustavy pomocí jiných komunikačních rozhraní 

elektroměru není bez souhlasu provozovatele přenosové soustavy 

nebo provozovatele distribuční soustavy umožněno. 

  

  9857     

Článek 21 odst. 
2 

2. Pokud jde o žádost zákazníka o inteligentní elektroměr 

podle odstavce 1, členské státy nebo, pokud tak daný členský stát 

stanovil, určené příslušné orgány: 

a) zajistí, aby nabídka pro konečného zákazníka žádajícího o 

instalaci inteligentního elektroměru výslovně uváděla a jasně 

popisovala: 

i) funkce a interoperabilitu, které je inteligentní elektroměr 

schopen podporovat, a služby, které jsou realizovatelné, jakož i 

458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 49 odst. 7 (7) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy na svůj náklad zajišťuje instalaci vlastního měřicího zařízení 

typu stanoveného prováděcím právním předpisem, jeho udržování a 

pravidelné ověřování správnosti měření a pro účely provedení odečtu, 

pokud je měřicí zařízení bez napětí, má právo uvést měřicí zařízení 

pod napětí na nezbytně nutnou dobu. Zákazník má právo na instalaci 

měřicího zařízení pro měření dodávky elektřiny do svého odběrného 

místa. Pokud zákazník požádá provozovatele distribuční soustavy o 

instalaci měřicího zařízení vyššího typu než měřicí zařízení 

stanoveného typu, provozovatel distribuční soustavy požadované 

měřicí zařízení instaluje. Zákazník je v takovém případě povinen 

DT  
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přínosy, kterých lze díky danému inteligentnímu elektroměru v dané 

době reálně dosáhnout; 

ii) případné související náklady, které by hradil konečný 

zákazník; 

b) zajistí, aby byl elektroměr instalován v přiměřené době, 

nejpozději do čtyř měsíců od podání žádosti zákazníkem; 

c) pravidelně a přinejmenším každé dva roky přezkoumají a 

zveřejní související náklady a sledují jejich vývoj v důsledku 

technologického pokroku a potenciálních modernizací měřicího 

systému. 

uhradit provozovateli distribuční soustavy rozdíl nákladů na měřicí 

zařízení, jeho instalaci, provoz a odečty požadovaného měřicího 

zařízení oproti měřicímu zařízení stanoveného typu. 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
165/2012 
131/2015 

§ 98a odst. 

1 písm. a) 
(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou 

a) druhy měřicích zařízení, umístění měřicích zařízení a způsoby a 

podmínky jejich instalace, způsoby vyhodnocování a určení množství 

odebrané elektřiny nebo plynu v případě závady měřicího zařízení a 

způsob stanovení výše náhrady skutečně vzniklé škody a způsob 

určení výše náhrady škody, nelze-li zjistit skutečně vzniklou škodu 

při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny 

a při neoprávněném odběru, dodávce, uskladňování, přepravě nebo 

distribuci plynu a neoprávněném odběru tepelné energie, termíny a 

rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho 

povinností, 

  

  9857     

Článek 22 odst. 

1 
1. Pokud koneční zákazníci nemají inteligentní elektroměry, 

členské státy zajistí, aby byly konečným zákazníkům poskytnuty 

individuální běžné elektroměry, které přesně měří jejich skutečnou 

spotřebu. 

458/2000 
ve znění 

670/2004 
158/2009 

§ 49 odst. 1 (1) Měření v přenosové soustavě zajišťuje provozovatel přenosové 

soustavy a v distribuční soustavě příslušný provozovatel distribuční 

soustavy. Měřením se zjišťuje množství dodané nebo odebrané činné 

nebo jalové elektřiny a jeho časový průběh. U zákazníků 

odebírajících elektřinu ze sítí nízkého napětí může být časový průběh 

nahrazen typovým diagramem dodávek. 

    

PT  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 49 odst. 2 (2) Výrobci elektřiny, provozovatele jiných distribučních soustav a 

zákazníci jsou povinni na svůj náklad upravit předávací místo nebo 

odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení v souladu se smlouvou 

o připojení a s podmínkami obsaženými v Pravidlech provozování 

přenosové soustavy nebo Pravidlech provozování příslušné 

distribuční soustavy. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 49 odst. 3 (3) Výrobci elektřiny, provozovatele jiných distribučních soustav, 

zákazníci a obchodníci s elektřinou mohou se souhlasem 

provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele 

distribuční soustavy pro vlastní potřebu a na svůj náklad osadit vlastní 

kontrolní měřicí zařízení. Toto měřicí zařízení musí být zřetelně 

označeno. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 49 odst. 6  (6) Výrobci elektřiny, provozovatele jiných distribučních soustav či 

zákazníci jsou povinni umožnit provozovateli přenosové soustavy a 

provozovateli distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení a 

neměřeným částem odběrného elektrického zařízení za účelem 

provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího 

zařízení. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 49 odst. 8 (8) Vznikla-li pochybnost o správnosti údajů měření nebo byla-li 
zjištěna závada na měřicím zařízení, je provozovatel přenosové 

soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy povinen na základě 

písemné žádosti dotčeného účastníka trhu s elektřinou do 15 dnů od 

jejího doručení vyměnit měřicí zařízení a do 60 dnů zajistit ověření 

správnosti měření. 

  

Článek 22 odst. 
2 

2. Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci mohli snadno 

odečítat údaje ze svých běžných elektroměrů, ať už přímo nebo 

nepřímo prostřednictvím on-line rozhraní nebo jiného vhodného 

rozhraní. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
165/2012 
131/2015 

§ 98a odst. 

1 písm. a) 
(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou 

a) druhy měřicích zařízení, umístění měřicích zařízení a způsoby a 

podmínky jejich instalace, způsoby vyhodnocování a určení množství 

odebrané elektřiny nebo plynu v případě závady měřicího zařízení a 

způsob stanovení výše náhrady skutečně vzniklé škody a způsob 

určení výše náhrady škody, nelze-li zjistit skutečně vzniklou škodu 

při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny 

a při neoprávněném odběru, dodávce, uskladňování, přepravě nebo 

distribuci plynu a neoprávněném odběru tepelné energie, termíny a 

rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho 

povinností 

PT  

  82/2011 
ve znění 

152/2016 

§ 6 odst. 5 Podmínky měření elektřiny 

(5) Na základě žádosti výrobce elektřiny, provozovatele distribuční 

soustavy nebo zákazníka, a pokud to měření umožňuje, poskytne 

provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy výrobci elektřiny, provozovateli distribuční soustavy nebo 
zákazníkovi impulsní výstupy z měření nepřetržitě přímo v 

předávacím místě nebo v odběrném místě nebo zpřístupní naměřené 

hodnoty pomocí jiného komunikačního rozhraní elektroměru. 

Využívání impulsních výstupů nebo poskytování naměřených hodnot 

provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem 

distribuční soustavy pomocí jiných komunikačních rozhraní 
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odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

elektroměru není bez souhlasu provozovatele přenosové soustavy 

nebo provozovatele distribuční soustavy umožněno. 

Článek 23 odst. 

1 
1. Při stanovování pravidel pro správu a výměnu údajů členské 

státy, nebo pokud tak členský stát stanovil, určené příslušné orgány 

stanoví pravidla týkající se přístupu k údajům konečného zákazníka 

způsobilými osobami v souladu s tímto článkem a platným právním 

rámcem Unie. Pro účely této směrnice se údaji rozumí, že zahrnují 

údaje z měření a o spotřebě, jakož i údaje potřebné ke změně 

dodavatele zákazníka, odezvě strany poptávky a dalším službám. 

458/2000 
ve znění  

158/2009 
211/2011 
165/2012 
131/2015 

§ 20a odst. 

4 
(4) Operátor trhu je povinen 

a) organizovat krátkodobý trh s plynem a krátkodobý trh s elektřinou 

a ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy vyrovnávací trh 

s regulační energií, 

b) vyhodnocovat odchylky za celé území České republiky a toto 

vyhodnocení předávat jednotlivým subjektům zúčtování a 

provozovateli přenosové nebo přepravní soustavy, 

c) na základě vyhodnocení odchylek zajišťovat zúčtování a 

vypořádání odchylek subjektů zúčtování, které jsou povinny je 

uhradit, 

d) informovat provozovatele přenosové soustavy, provozovatele 

přepravní soustavy a provozovatele zásobníků plynu nebo 

provozovatele distribuční soustavy o neplnění platebních povinností 

účastníků trhu a subjektů zúčtování vůči operátorovi trhu, 

e) zpracovávat a zveřejňovat měsíční a roční zprávu o trhu s 

elektřinou a měsíční a roční zprávu o trhu s plynem v České republice, 

f) zpracovávat a předávat ministerstvu, Energetickému regulačnímu 

úřadu, provozovateli přenosové soustavy a provozovateli přepravní 

soustavy alespoň jednou ročně zprávu o budoucí očekávané spotřebě 

elektřiny a plynu a o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou 
a poptávkou elektřiny a plynu, 

g) zajistit ochranu chráněných informací, 

h) zpracovávat podklady pro návrh Pravidel trhu s elektřinou a 

Pravidel trhu s plynem a předávat je ministerstvu a Energetickému 

regulačnímu úřadu, 

i) zajišťovat a poskytovat účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem 

skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu a další 

nezbytné informace související s vyúčtováním dodávek a odběrů 

elektřiny nebo plynu a s právem zákazníka na změnu dodavatele, 

j) zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem 

zveřejňovat obchodní podmínky operátora trhu pro elektroenergetiku 

a pro plynárenství způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

k) zajišťovat v součinnosti s provozovateli distribučních soustav 

zpracovávání typových diagramů dodávek, a to na základě údajů od 

provozovatelů distribučních soustav, 

l) na základě údajů předaných provozovatelem přenosové soustavy 

nebo provozovatelem přepravní soustavy zajišťovat zúčtování a 

vypořádání regulační energie nebo vyrovnávacího plynu včetně 

zúčtování při stavech nouze, 

m) účtovat odděleně za činnosti vykonávané v elektroenergetice a v 
plynárenství, 

n) uzavřít smlouvu o zúčtování odchylek a umožnit obchodovat s 

elektřinou nebo plynem na jím organizovaných trzích každému, kdo 

o to požádá a splňuje obchodní podmínky operátora trhu pro 

elektroenergetiku nebo obchodní podmínky operátora trhu pro 

plynárenství, 

o) v případech podle § 12a oznamovat dodavateli poslední instance 

odběrná místa zákazníků včetně jejich registračních čísel, 

p) sledovat množství skladovaného plynu v jednotlivých zásobnících 

plynu a jejich kapacitu, 

q) zpracovávat statistiku dovozu plynu ze zahraničí a jeho vývozu do 

zahraničí a statistiku zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu, 

r) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu 

úřadu alespoň jednou měsíčně zprávu s vyhodnocením dodávek a 

spotřeb plynárenské soustavy včetně vyhodnocení dovozu plynu do 

České republiky a vývozu plynu z České republiky, 

s) zpracovávat měsíční bilance o plnění bezpečnostního standardu 

dodávek plynu a předávat je ministerstvu a Energetickému 

regulačnímu úřadu, 

t) zpracovávat a vést evidenci výroben elektřiny, kterým provozovatel 

přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy nebo 

provozovatel distribuční soustavy stanovil termín a podmínky 

připojení, a poskytovat evidované údaje ministerstvu a úřadu, 

u) hradit výrobcům elektřiny zelený bonus na elektřinu z 

obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla, 

v) hradit povinně vykupujícímu rozdíl mezi výkupní cenou a 

hodinovou cenou a cenu za jeho činnost, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

w) hradit výrobcům tepla zelený bonus na teplo, 

x) vydávat záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a 

elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, 

zajišťovat jejich evidenci v elektronické podobě a uznávat záruky 
původu vydané v zahraničí, 

y) zpracovávat na základě požadavku ministerstva nebo 

Energetického regulačního úřadu analýzy týkající se budoucí 

očekávané spotřeby elektřiny a plynu, vývoje trhu s elektřinou a 

plynem, způsobů zabezpečení dodávek elektřiny a plynu a rozvoje 

zdrojů, 

z) účastníkům trhu, kteří mají podle čl. 8 Nařízení o velkoobchodním 

trhu s energií povinnost oznamovat Agentuře transakce na 

velkoobchodních trzích s energií, poskytovat na základě smlouvy 

údaje z evidence o jejich obchodních transakcích včetně příkazů z 

obchodování, a to nejpozději ke dni vzniku vykazovací povinnosti 

podle Nařízení o velkoobchodním trhu s energií. 

 

  458/2000 
ve znění  

158/2009 

§ 20a odst. 

6 
(6) Operátor trhu má právo po schválení ministerstvem vykonávat 

další činnosti, jejichž ceny nepodléhají regulaci. 
  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 
131/2015 

§ 24 odst. 
10 písm. e) 

(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

e) zajišťovat měření v přenosové soustavě včetně jejich 

vyhodnocování a předávat operátorovi trhu naměřené a vyhodnocené 

údaje a další nezbytné informace pro plnění jeho povinností, 

 

  

  458/2000 § 24 odst. 

10 písm. n) 
n) zpracovávat údaje potřebné pro rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu o cenách za přenos a o cenách za systémové 

služby, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 

10 písm. o) 
o) zajišťovat ochranu chráněných informací, včetně zajištění ochrany 

údajů předávaných operátorovi trhu, 
  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 

§ 25 odst. 

10 písm. f) 
(10) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

158/2009 
211/2011 

f) zajišťovat měření v distribuční soustavě včetně jejich 

vyhodnocování a předávat operátorovi trhu naměřené a vyhodnocené 

údaje a další nezbytné informace pro plnění jeho povinností, 

 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 25 odst. 

10 písm. m) 
m) zpracovávat údaje nezbytné pro rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu o cenách za distribuci elektřiny, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 25 odst. 

10 písm. n) 
n) zajišťovat ochranu chráněných informací, včetně zajištění ochrany 

údajů předávaných operátorovi trhu, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 25 odst. 

10 písm. s) 
s) poskytnout na vyžádání dodavateli poslední instance údaje o 

zákazníkovi a jeho odběrném místě v rozsahu nezbytném pro zajištění 

dodávky poslední instance, 

  

Článek 23 odst. 

2 
2. Členské státy organizují správu údajů, aby zajistily 

efektivní a bezpečný přístup k údajům a jejich výměnu, jakož i 

ochranu údajů a bezpečnost údajů. 

Nezávisle na modelu správy údajů používaném v jednotlivých 

členských státech osoby odpovědné za správu údajů poskytnou 

kterékoli způsobilé osobě přístup k údajům konečného zákazníka v 

souladu s ustanoveními odstavce 1. Způsobilé osoby by měly mít 

požadované údaje k dispozici bez diskriminace a současně. Přístup k 

údajům je snadný a příslušné postupy pro obdržení přístupu k údajům 

se zveřejní. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
165/2012 
131/2015 

§ 17 odst. 4  (4) Energetický regulační úřad zejména chrání oprávněné zájmy 

zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích. V působnosti 

Energetického regulačního úřadu je regulace cen, podpora 

hospodářské soutěže v energetických odvětvích, výkon dohledu nad 

trhy v energetických odvětvích, podpora využívání obnovitelných a 

druhotných zdrojů energie, podpora kombinované výroby elektřiny a 

tepla, podpora biometanu, podpora decentrální výroby elektřiny a 

ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech 

přiměřených požadavků na dodávku energií a ochrana oprávněných 

zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. Energetický 

regulační úřad vykonává působnost regulačního úřadu a dotčeného 

orgánu a je příslušným orgánem podle Nařízení o podmínkách 

přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou2a) a Nařízení o 

podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám2b), 

Nařízení o velkoobchodním trhu s energií a regulačním orgánem 

podle Nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek 

zemního plynu. 

  

PT  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. f)  
(7) Energetický regulační úřad dále   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

f) vykonává dozor v energetických odvětvích v rozsahu podle § 18 a 

dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně 

spotřebitele v oblasti podnikání v energetických odvětvích, 

 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. h) 
h) provádí šetření týkající se fungování trhů s elektřinou nebo plynem 

a v případě zjištění nedostatků ukládá opatření k zajištění řádného 

fungování těchto trhů, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. j) 
j) monitoruje 

1. uplatňování omezujících nebo nepřiměřených podmínek 

ve smlouvách na trhu s elektřinou, plynem a v odvětví 

teplárenství, omezujících nebo vylučujících práva 

zákazníka, 

2. technickou spolupráci mezi provozovateli přenosových 

nebo přepravních soustav v Evropské unii a ve vztahu k 

třetím zemím, 

3. stav hospodářské soutěže na velkoobchodním a 

maloobchodním trhu s elektřinou a s plynem, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. l) 
l) zveřejňuje doporučení ohledně tvorby cen elektřiny a plynu pro 

domácnosti, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. m) 
m) zveřejňuje roční zprávu o výsledcích monitorovací činnosti v 

energetických odvětvích a roční a čtvrtletní zprávu o provozu soustav 
v energetických odvětvích způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. n) 
n) zveřejňuje přehledy o cenách tepelné energie včetně jejich 

srovnání, a to v členění podle lokalit a technických parametrů výroby 

a rozvodu tepelné energie, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. s) 
s) monitoruje a vyhodnocuje dodržování kvality dodávek a služeb v 

elektroenergetice a plynárenství. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 

14 
(14) Energetický regulační úřad předává ministerstvu a Státní 

energetické inspekci informace a údaje nezbytné pro výkon jejich 

působnosti. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 20a odst. 

4 písm. b) 
(4) Operátor trhu je povinen 

b) vyhodnocovat odchylky za celé území České republiky a toto 

vyhodnocení předávat jednotlivým subjektům zúčtování a 

provozovateli přenosové nebo přepravní soustavy, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 20a odst. 

4 písm. c) 
c) na základě vyhodnocení odchylek zajišťovat zúčtování a 

vypořádání odchylek subjektů zúčtování, které jsou povinny je 

uhradit, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 20a odst. 

4 písm. d) 
d) informovat provozovatele přenosové soustavy, provozovatele 

přepravní soustavy a provozovatele zásobníků plynu nebo 

provozovatele distribuční soustavy o neplnění platebních povinností 

účastníků trhu a subjektů zúčtování vůči operátorovi trhu, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 20a odst. 

4 písm. e) 
e) zpracovávat a zveřejňovat měsíční a roční zprávu o trhu s 

elektřinou a měsíční a roční zprávu o trhu s plynem v České republice, 
  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 20a odst. 

4 písm. f) 
f) zpracovávat a předávat ministerstvu, Energetickému regulačnímu 

úřadu, provozovateli přenosové soustavy a provozovateli přepravní 

soustavy alespoň jednou ročně zprávu o budoucí očekávané spotřebě 

elektřiny a plynu a o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou 

a poptávkou elektřiny a plynu, 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 20a odst. 

4 písm. g) 
g) zajistit ochranu chráněných informací,   

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 20a odst. 

4 písm. h) 
h) zpracovávat podklady pro návrh Pravidel trhu s elektřinou a 

Pravidel trhu s plynem a předávat je ministerstvu a Energetickému 

regulačnímu úřadu, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 20a odst. 

4 písm. i) 
i) zajišťovat a poskytovat účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem 

skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu a další 

nezbytné informace související s vyúčtováním dodávek a odběrů 

elektřiny nebo plynu a s právem zákazníka na změnu dodavatele, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 20a odst. 

4 písm. j) 
j) zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem 

zveřejňovat obchodní podmínky operátora trhu pro elektroenergetiku 

a pro plynárenství způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 20a odst. 

4 písm. k) 
k) zajišťovat v součinnosti s provozovateli distribučních soustav 

zpracovávání typových diagramů dodávek, a to na základě údajů od 

provozovatelů distribučních soustav, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 20a odst. 

4 písm. l) 
l) na základě údajů předaných provozovatelem přenosové soustavy 

nebo provozovatelem přepravní soustavy zajišťovat zúčtování a 

vypořádání regulační energie nebo vyrovnávacího plynu včetně 

zúčtování při stavech nouze, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 20a odst. 

4 písm. o) 
o) v případech podle § 12a oznamovat dodavateli poslední instance 
odběrná místa zákazníků včetně jejich registračních čísel, 

  

  458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 20a odst. 

4 písm. t) 
t) zpracovávat a vést evidenci výroben elektřiny, kterým provozovatel 

přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy nebo 

provozovatel distribuční soustavy stanovil termín a podmínky 

připojení, a poskytovat evidované údaje ministerstvu a úřadu, 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 20a odst. 

4 písm. x) 
x) vydávat záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a 

elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, 

zajišťovat jejich evidenci v elektronické podobě a uznávat záruky 

původu vydané v zahraničí, 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 20a odst. 

4 písm. y) 
y) zpracovávat na základě požadavku ministerstva nebo 

Energetického regulačního úřadu analýzy týkající se budoucí 

očekávané spotřeby elektřiny a plynu, vývoje trhu s elektřinou a 

plynem, způsobů zabezpečení dodávek elektřiny a plynu a rozvoje 

zdrojů, 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 20a odst. 

4 písm. z) 
z) účastníkům trhu, kteří mají podle čl. 8 Nařízení o velkoobchodním 

trhu s energií povinnost oznamovat Agentuře transakce na 

velkoobchodních trzích s energií, poskytovat na základě smlouvy 

údaje z evidence o jejich obchodních transakcích včetně příkazů z 

obchodování, a to nejpozději ke dni vzniku vykazovací povinnosti 

podle Nařízení o velkoobchodním trhu s energií. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 20a odst. 

5 písm. a) 
(5) Operátor trhu má právo 

a) na údaje nezbytné pro plnění svých povinností od subjektů 

zúčtování a registrovaných účastníků trhu s elektřinou nebo trhu s 

plynem a údaje nezbytné pro zpracování zprávy o budoucí očekávané 

spotřebě elektřiny a plynu a o zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou 

a poptávkou elektřiny a plynu, 

  

  458/2000 
ve znění 

§ 20a odst. 
5 písm. b) 

b) na naměřené a vyhodnocené údaje od provozovatele přenosové 

soustavy a provozovatele přepravní soustavy a provozovatelů 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

158/2009 
211/2011 

distribučních soustav a zásobníků plynu a další údaje nezbytné pro 

plnění svých povinností, 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 20a odst. 
6 

(6) Operátor trhu má právo po schválení ministerstvem vykonávat 

další činnosti, jejichž ceny nepodléhají regulaci. 
  

  458/2000 
ve znění 
158/2009 
131/2015 

§ 23 odst. 2 

písm. f)  
(2) Výrobce elektřiny je povinen 

f) předávat operátorovi trhu technické údaje vyplývající ze smluv o 

dodávce elektřiny prostřednictvím subjektu zúčtování, který převzal 

odpovědnost za jeho odchylku, nebo přímo, pokud je subjektem 

zúčtování, údaje k uplatnění ceny za činnosti operátora trhu podle 

Pravidel trhu s elektřinou a další nezbytné informace pro plnění 

povinností operátora trhu, 

  

  458/2000 
ve znění 
158/2009 
131/2015 

§ 23 odst. 2 

písm. g) 
g) poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli 

distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena, potřebné 

údaje pro provoz a rozvoj přenosové soustavy nebo distribuční 

soustavy, a operátorovi trhu údaje potřebné pro plnění jejich 

povinností, 

  

  458/2000 
ve znění 
158/2009 

§ 23 odst. 2 

písm. h) 
h) předávat provozovateli soustavy, ke které je výrobna elektřiny 

připojena, informace nezbytné pro dispečerské řízení, 

 

  

  458/2000 
ve znění 
158/2009 
131/2015 

§ 23 odst. 2 

písm. o) 
o) poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli 

distribuční soustavy informace nezbytné pro zajištění bezpečného a 

spolehlivého provozu a rozvoje elektrizační soustavy, 

  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 
131/2015 

§ 24 odst. 

10 písm. e) 
(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

e) zajišťovat měření v přenosové soustavě včetně jejich 

vyhodnocování a předávat operátorovi trhu naměřené a vyhodnocené 

údaje a další nezbytné informace pro plnění jeho povinností, 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 

10 písm. o) 
o) zajišťovat ochranu chráněných informací, včetně zajištění ochrany 

údajů předávaných operátorovi trhu, 
  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 

10 písm. y) 
y) registrovat odběrná místa a předávací místa u operátora trhu,   

  458/2000 
ve znění 

§ 25 odst. 

10 písm. f)  
(10) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

670/2004 
158/2009 
211/2011 

f) zajišťovat měření v distribuční soustavě včetně jejich 

vyhodnocování a předávat operátorovi trhu naměřené a vyhodnocené 

údaje a další nezbytné informace pro plnění jeho povinností, 

 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 25 odst. 

10 písm. n)  
n) zajišťovat ochranu chráněných informací, včetně zajištění ochrany 

údajů předávaných operátorovi trhu. 
  

Článek 23 odst. 
3 

3. Pravidla pro přístup k údajům a uchovávání údajů pro účely 

této směrnice musí být v souladu s příslušným právem Unie. 

Zpracovávání osobních údajů prováděné v rámci této směrnice se 

provádí v souladu s nařízením (EU) 2016/679. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 20a odst. 

4 písm. g) 
(4) Operátor trhu je povinen 

g) zajistit ochranu chráněných informací, 

PT  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 

10 písm. o) 
(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

o) zajišťovat ochranu chráněných informací, včetně zajištění ochrany 

údajů předávaných operátorovi trhu, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 25 odst. 

10 písm. n) 
(10) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen 

n) zajišťovat ochranu chráněných informací, včetně zajištění ochrany 

údajů předávaných operátorovi trhu, 

  

Článek 23 odst. 

4 
4. Členské státy, nebo pokud tak daný členský stát stanovil, 

určené příslušné orgány udělují osobám odpovědným za správu údajů 

oprávnění a osvědčení nebo nad těmito osobami, tam kde je to 

relevantní, vykonávají dohled, aby zajistily, že tyto osoby splňují 

požadavky této směrnice. 

Aniž jsou dotčeny úkoly pověřenců pro ochranu osobních údajů podle 

nařízení (EU) 2016/679, mohou se členské státy rozhodnout, že od 

osob odpovědných za správu údajů budou vyžadovat, aby jmenovaly 

kontrolory shody, kteří odpovídají za sledování provádění opatření 

přijatých uvedenými osobami s cílem zajistit nediskriminační přístup 

k údajům a soulad s požadavky této směrnice. 

Členské státy mohou za účelem plnění povinností podle tohoto 

odstavce určit kontrolory shody nebo subjekty uvedené v čl. 35 odst. 

2 písm. d) této směrnice. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. g) 
(7) Energetický regulační úřad dále 

g) schvaluje nebo stanovuje Pravidla provozování přenosové 

soustavy a Pravidla provozování distribučních soustav v 

elektroenergetice, obchodní podmínky operátora trhu, Řád 

provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele zásobníku 

plynu a Řád provozovatele distribuční soustavy v plynárenství, 

 

DT  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. h) 
h) provádí šetření týkající se fungování trhů s elektřinou nebo plynem 

a v případě zjištění nedostatků ukládá opatření k zajištění řádného 

fungování těchto trhů, 
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. q) 
q) spolupracuje s občanskými sdruženími a jinými právnickými 

osobami založenými za účelem ochrany práv spotřebitelů energií, 
  

  9857     

Článek 23 odst. 

5 
5. Konečným zákazníkům nesmějí být za přístup k jejich 

údajům nebo za jejich žádost o zpřístupnění jejich údajů účtovány 

žádné dodatečné náklady. 

Členské státy jsou odpovědné za stanovení příslušných poplatků za 

přístup k údajům způsobilými osobami. 

Členské státy nebo, pokud tak členský stát stanovil, určené příslušné 

orgány zajistí, aby poplatky účtované regulovanými subjekty, které 

poskytují datové služby, byly přiměřené a řádně odůvodněné. 

458/2000 
ve znění  

131/2015 

§ 11 odst. 1 

písm. o) 
(1) Držitel licence je povinen 

o) na žádost zákazníka v postavení spotřebitele zpřístupnit jím 

určenému poskytovateli energetických služeb údaje z vyúčtování 

dodávky energie a údaje o jeho spotřebě energie za alespoň 3 

předcházející zúčtovací období, 

  

 

DT  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 11 odst. 1 
písm. p) 

p) nabízet zákazníkům možnost předávání informací o vyúčtování 

dodávek energie a souvisejících služeb v elektronické podobě a na 

požádání poskytnout jasné a srozumitelné vysvětlení způsobu, jakým 

bylo jejich vyúčtování vypracováno, 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 11 odst. 1 

písm. q) 
q) předkládat operátorovi trhu podklady pro zpracování zprávy o 

budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a o způsobu 

zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu, 

  

  9857     

Článek 24 odst. 

1 
1. S cílem podpořit hospodářskou soutěž na maloobchodním 

trhu a zabránit vzniku nadměrných administrativních nákladů pro 

způsobilé strany usnadní členské státy plnou interoperabilitu 

energetických služeb v rámci Unie. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 

ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi členskými 

státy  

NT  

Článek 24 odst. 

2 
2. Komise prostřednictvím prováděcích aktů určí požadavky 

na interoperabilitu a nediskriminační a transparentní postupy pro 

přístup k údajům uvedené v čl. 23 odst. 1. Tyto prováděcí akty se 

přijímají poradním postupem podle čl. 68 odst. 2. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

    ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 
pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské 

komise 

NT  

Článek 24 odst. 

3 
3. Členské státy zajistí, aby elektroenergetické podniky 

uplatňovaly požadavky na interoperabilitu a postupy pro přístup k 

údajům uvedené v odstavci 2. Tyto požadavky a postupy vycházejí ze 

stávajících vnitrostátních postupů. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. Podoba opatření bude určena 

předpisem EK. 
NT  

  9857     

Článek 25 Členské státy zajistí, aby byla zřízena jednotná kontaktní místa, která 

poskytují zákazníkům veškeré potřebné informace o jejich právech, 

příslušných právních předpisech a mechanismech urovnávání sporů, 

9857   NT  
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* 
 

Poznámka 
 

které mají v případě sporu k dispozici. Tato jednotná kontaktní místa 

mohou být součástí obecných kontaktních míst pro poskytování 

informací spotřebitelům. 

Článek 26 odst. 

1 
1. Členské státy zajistí konečným zákazníkům přístup k 

jednoduchým, spravedlivým, transparentním, nezávislým, účinným a 

efektivním mechanismům mimosoudního urovnání sporů, pokud jde 

o urovnávání sporů týkajících se práv a povinností stanovených touto 

směrnicí, prostřednictvím nezávislého mechanismu jako je například 

veřejný ochránce práv pro energetiku, orgán sdružující spotřebitele 

nebo regulační orgán. Pokud je konečný zákazník spotřebitelem ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU , musí 

tyto mechanismy mimosoudního urovnání sporů splňovat požadavky 

na kvalitu stanovené ve směrnici 2013/11/EU a v odůvodněných 

případech poskytovat systém odškodnění nebo náhrad. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 16 písm. 

i) 
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku 

i) zajišťuje mimosoudní urovnávání sporů v energetických odvětvích, 

DT  

  458/2000 § 17 odst. 1  (1) Zřizuje se Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon 

regulace v energetice se samostatnou kapitolou státního rozpočtu 

České republiky. 

 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. a) 
(7) Energetický regulační úřad dále 

a) rozhoduje spory o uzavření smlouvy podle tohoto zákona mezi 

držiteli licencí nebo mezi držitelem licence a zákazníkem a spory o 

omezení, přerušení nebo obnovení dodávek nebo distribuce elektřiny, 

plynu nebo tepelné energie z důvodu neoprávněného odběru nebo 
neoprávněné distribuce, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. b) 
b) rozhoduje spory o splnění povinností ze smluv mezi držiteli licencí 

nebo mezi držitelem licence a zákazníkem podle tohoto zákona v 

případech, ve kterých by jinak byla k rozhodnutí sporu dána 

příslušnost soudu, pokud s pravomocí Energetického regulačního 

úřadu rozhodovat vzniklý spor souhlasí všichni účastníci řízení, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. c) 
c) rozhoduje spory o připojení nebo přístupu k přenosové soustavě 

nebo distribuční soustavě, přepravní soustavě, zásobníkům plynu a 

těžebním plynovodům, včetně sporů o přístupu k přeshraniční 

kapacitě pro přenos elektřiny, přepravu plynu nebo distribuci 
elektřiny nebo plynu, 
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Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. d) 
d) rozhoduje spory týkající se podpory výroby elektřiny z 

obnovitelných zdrojů nebo elektřiny z kombinované výroby elektřiny 

a tepla, elektřiny vyrobené z druhotných energetických zdrojů nebo 

tepla z obnovitelných zdrojů a spory o výši náhrady při dispečerském 

řízení výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie podle § 26 

odst. 6, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. e) 
e) na návrh zákazníka v postavení spotřebitele odebírajícího 

elektřinu, plyn nebo tepelnou energii pro spotřebu v domácnosti nebo 

zákazníka, který je fyzickou osobou podnikající, rozhoduje 

1. spory mezi zákazníkem a držitelem licence o splnění povinností ze 

smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu 

nebo tepelné energie, 

2. o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem licence, 

jehož předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo 

tepelné energie, vznikl, trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. f) 
f) vykonává dozor v energetických odvětvích v rozsahu podle § 18 a 

dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně 

spotřebitele v oblasti podnikání v energetických odvětvích, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. g) 
g) schvaluje nebo stanovuje Pravidla provozování přenosové 

soustavy a Pravidla provozování distribučních soustav v 

elektroenergetice, obchodní podmínky operátora trhu, Řád 

provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele zásobníku 

plynu a Řád provozovatele distribuční soustavy v plynárenství, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. h) 
h) provádí šetření týkající se fungování trhů s elektřinou nebo plynem 

a v případě zjištění nedostatků ukládá opatření k zajištění řádného 

fungování těchto trhů, 

  

  9857     

Článek 26 odst. 

2 
2. V případě potřeby členské státy zajistí, aby subjekty 

alternativního řešení sporů spolupracovaly za účelem nalezení 

jednoduchého, spravedlivého, transparentního, nezávislého, 

efektivního a účinného mechanismu mimosoudního urovnání sporů v 

případě jakéhokoli sporu, který vznikne v souvislosti s produkty nebo 

9857   NT  
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Poznámka 
 

službami spojenými s jakýmkoli produktem nebo službou nebo 

balíkem produktů či služeb, které spadají do oblasti působnosti této 

směrnice. 

Článek 26 odst. 

3 
3. Účast elektroenergetických podniků na mechanismech 

mimosoudního urovnání sporů pro zákazníky v domácnostech je 

povinná, ledaže členský stát Komisi prokáže, že jiné mechanismy 

jsou stejně účinné. 

9857   NT  

Článek 27 odst. 

1 
1. Členské státy zajistí, aby všichni zákazníci v domácnostech, 

a pokud to členské státy uznají za vhodné, i malé podniky mohli 

využívat univerzální služby, což znamená mít na jejich území právo 

na dodávky elektřiny ve stanovené kvalitě za konkurenční, jednoduše 

a jasně srovnatelné, transparentní a nediskriminační ceny. Aby 

zabezpečily poskytování univerzální služby, mohou členské státy 

určit dodavatele poslední instance. Členské státy uloží 

provozovatelům distribučním soustav povinnost připojit zákazníky 

do sítě za podmínek a při dodržení sazeb stanovených postupem podle 

čl. 59 odst. 7. Tato směrnice nebrání členským státům, aby posilovaly 

tržní postavení zákazníků v domácnostech a malých a středních 

zákazníků mimo domácnosti podporou možnosti dobrovolného 

sdružování se pro zastupování této kategorie zákazníků. 

458/2000 
ve znění 

670/2004 
131/2015 

§ 12 odst. 1  (1) Povinností dodávek tepelné energie a povinností distribuce 

elektřiny a distribuce plynu nad rámec licence se rozumí převzetí 

povinností držitele licence, který přestal provádět výkon licencované 

činnosti, jiným držitelem licence. V případě, kdy držiteli licence 

zanikne právo užívat dotčené energetické zařízení, rozumí se 

povinností dodávek tepelné energie, povinností distribuce elektřiny 

nebo distribuce plynu nad rámec licence pokračování ve výkonu 

licencované činnosti tímto držitelem licence. Vlastník dotčeného 

energetického zařízení je v tomto případě povinen energetické 

zařízení poskytnout a výkon licencované činnosti umožnit. 

  

PT  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 

§ 12 odst. 3 (3) V případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu vzniká držiteli 

licence na distribuci elektřiny nebo na distribuci plynu povinnost 

zajišťovat distribuci elektřiny nebo distribuci plynu nad rámec licence 

na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 12 odst. 4 (4) Na návrh vlastníka nebo provozovatele dotčeného energetického 

zařízení nebo z moci úřední vydá Energetický regulační úřad 

rozhodnutí podle odstavců 2 a 3 na dobu určitou, nejdéle však na 12 

měsíců. Energetický regulační úřad je v případě naléhavé potřeby a 

ve veřejném zájmu oprávněn dobu platnosti rozhodnutí prodloužit na 

návrh vlastníka nebo provozovatele dotčeného energetického zařízení 

nebo z moci úřední. Rozklad proti těmto rozhodnutím nemá odkladný 

účinek. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 12a (1) Dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele 

licence na distribuci elektřiny nebo plynu, jehož zařízení je připojeno 

k přenosové nebo k přepravní soustavě, je držitel licence na obchod s 

elektřinou nebo na obchod s plynem, který je nebo byl součástí téhož 

vertikálně integrovaného podnikatele nebo vertikálně integrovaného 

plynárenského podnikatele, jako je držitel licence na distribuci 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

elektřiny nebo na distribuci plynu ve vymezeném území, kde se 
nachází odběrné místo. 

 (2) Dodavatel poslední instance dodává elektřinu nebo plyn 

zákazníkovi, jehož dodavatel elektřiny nebo plynu pozbyl oprávnění 

nebo jako subjekt zúčtování nesplňuje finanční podmínky zúčtování 

odchylek nebo v případě dodávky elektřiny na základě smlouvy o 

sdružených službách dodávky elektřiny nemá zajištěnu související 

službu v elektroenergetice nebo v případě dodávky plynu na základě 

smlouvy o sdružených službách dodávky plynu nemá zajištěnu 

související službu v plynárenství. Tato povinnost vzniká dnem, kdy 

operátor trhu oznámí dodavateli poslední instance registrační číslo 

odběrného místa dotčeného zákazníka, v němž nikdo neodpovídá za 

odchylku, trvá nejdéle 6 měsíců a nevztahuje se na zákazníka, jehož 

spotřeba plynu za posledních 12 měsíců byla vyšší než 630 MWh. 

 (3) Dodavatel elektřiny nebo plynu, který pozbyl oprávnění 

nebo možnost dodávat elektřinu nebo plyn nebo nemá zajištěnu 

službu distribuční soustavy, informuje o této skutečnosti neprodleně 

operátora trhu. Provozovatel distribuční soustavy, uvnitř jehož 

vymezeného území se nachází odběrné místo, pro které není zajištěna 

služba distribuční soustavy podle odstavce 2, informuje o této 

skutečnosti neprodleně operátora trhu. 

 (4) Zahájení dodávky, výši ceny a ostatní podmínky 

dodávky je dodavatel poslední instance povinen neprodleně oznámit 

dotčenému zákazníkovi a provozovateli distribuční soustavy. 

 (5) V případech dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem 

poslední instance předá provozovatel distribuční soustavy dodavateli 

poslední instance identifikační údaje o dotčeném zákazníkovi. 

 (6) Dodavatel poslední instance není povinen dodávat 

elektřinu nebo plyn při zjištění neoprávněného odběru v daném 

odběrném místě. 

 (7) Dodavatel poslední instance dodává elektřinu nebo plyn 

po dobu nejdéle 6 měsíců domácnosti, která má nové odběrné místo, 

do něhož elektřina nebo plyn nebyly ještě dodávány, a to v případě, 

byl-li o dodávku touto domácností požádán. 

 (8) Okamžikem zahájení dodávky elektřiny nebo plynu 

dodavatelem poslední instance jsou ukončeny dodávky elektřiny 

nebo plynu původním dodavatelem zákazníkovi. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

Článek 27 odst. 

2 
2. Odstavec 1 musí být prováděn transparentním a 

nediskriminačním způsobem a nesmí bránit svobodnému výběru 

dodavatele stanovenému v článku 4. 

458/2000 
ve znění 

670/2004 
131/2015 

§ 12 odst. 1 (1) Povinností dodávek tepelné energie a povinností distribuce 

elektřiny a distribuce plynu nad rámec licence se rozumí převzetí 

povinností držitele licence, který přestal provádět výkon licencované 

činnosti, jiným držitelem licence. V případě, kdy držiteli licence 
zanikne právo užívat dotčené energetické zařízení, rozumí se 

povinností dodávek tepelné energie, povinností distribuce elektřiny 

nebo distribuce plynu nad rámec licence pokračování ve výkonu 

licencované činnosti tímto držitelem licence. Vlastník dotčeného 

energetického zařízení je v tomto případě povinen energetické 

zařízení poskytnout a výkon licencované činnosti umožnit. 

PT  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 

§ 12 odst. 3 (3) V případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu vzniká držiteli 

licence na distribuci elektřiny nebo na distribuci plynu povinnost 

zajišťovat distribuci elektřiny nebo distribuci plynu nad rámec licence 

na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 12 odst. 4 (4) Na návrh vlastníka nebo provozovatele dotčeného energetického 

zařízení nebo z moci úřední vydá Energetický regulační úřad 

rozhodnutí podle odstavců 2 a 3 na dobu určitou, nejdéle však na 12 

měsíců. Energetický regulační úřad je v případě naléhavé potřeby a 

ve veřejném zájmu oprávněn dobu platnosti rozhodnutí prodloužit na 

návrh vlastníka nebo provozovatele dotčeného energetického zařízení 

nebo z moci úřední. Rozklad proti těmto rozhodnutím nemá odkladný 

účinek. 

  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 

§ 12 odst. 5 (5) Prokazatelná ztráta vzniklá držiteli licence na výrobu nebo rozvod 

tepelné energie převzetím povinnosti dodávek nad rámec licence se 

hradí z prostředků Energetického regulačního fondu (dále jen "fond") 

podle § 14. Prokazatelná ztráta vzniklá držiteli licence na distribuci 
elektřiny nebo distribuci plynu nebo dodavateli poslední instance je 

důvodem pro úpravu regulovaných cen. 

  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 

§ 12 odst. 6 (6) Vykonává-li držitel licence mimo plnění povinnosti nad rámec 

licence ještě jinou činnost, je povinen vést samostatné účty vztahující 

se k plnění povinnosti nad rámec licence odděleně. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 12a (1) Dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele 

licence na distribuci elektřiny nebo plynu, jehož zařízení je připojeno 

k přenosové nebo k přepravní soustavě, je držitel licence na obchod s 

elektřinou nebo na obchod s plynem, který je nebo byl součástí téhož 

vertikálně integrovaného podnikatele nebo vertikálně integrovaného 

plynárenského podnikatele, jako je držitel licence na distribuci 

elektřiny nebo na distribuci plynu ve vymezeném území, kde se 
nachází odběrné místo. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Poznámka 
 

 (2) Dodavatel poslední instance dodává elektřinu nebo plyn 

zákazníkovi, jehož dodavatel elektřiny nebo plynu pozbyl oprávnění 

nebo jako subjekt zúčtování nesplňuje finanční podmínky zúčtování 

odchylek nebo v případě dodávky elektřiny na základě smlouvy o 

sdružených službách dodávky elektřiny nemá zajištěnu související 

službu v elektroenergetice nebo v případě dodávky plynu na základě 

smlouvy o sdružených službách dodávky plynu nemá zajištěnu 

související službu v plynárenství. Tato povinnost vzniká dnem, kdy 

operátor trhu oznámí dodavateli poslední instance registrační číslo 

odběrného místa dotčeného zákazníka, v němž nikdo neodpovídá za 

odchylku, trvá nejdéle 6 měsíců a nevztahuje se na zákazníka, jehož 

spotřeba plynu za posledních 12 měsíců byla vyšší než 630 MWh. 

 (3) Dodavatel elektřiny nebo plynu, který pozbyl oprávnění 

nebo možnost dodávat elektřinu nebo plyn nebo nemá zajištěnu 

službu distribuční soustavy, informuje o této skutečnosti neprodleně 

operátora trhu. Provozovatel distribuční soustavy, uvnitř jehož 

vymezeného území se nachází odběrné místo, pro které není zajištěna 

služba distribuční soustavy podle odstavce 2, informuje o této 

skutečnosti neprodleně operátora trhu. 

 (4) Zahájení dodávky, výši ceny a ostatní podmínky 

dodávky je dodavatel poslední instance povinen neprodleně oznámit 

dotčenému zákazníkovi a provozovateli distribuční soustavy. 

 (5) V případech dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem 

poslední instance předá provozovatel distribuční soustavy dodavateli 

poslední instance identifikační údaje o dotčeném zákazníkovi. 

 (6) Dodavatel poslední instance není povinen dodávat 

elektřinu nebo plyn při zjištění neoprávněného odběru v daném 

odběrném místě. 

 (7) Dodavatel poslední instance dodává elektřinu nebo plyn 

po dobu nejdéle 6 měsíců domácnosti, která má nové odběrné místo, 

do něhož elektřina nebo plyn nebyly ještě dodávány, a to v případě, 

byl-li o dodávku touto domácností požádán. 

 (8) Okamžikem zahájení dodávky elektřiny nebo plynu 

dodavatelem poslední instance jsou ukončeny dodávky elektřiny 

nebo plynu původním dodavatelem zákazníkovi. 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 19a odst. 

5 
(5) Ceny dodavatele poslední instance reguluje Energetický regulační 

úřad formou věcně usměrňovaných cen. V případě, že o to dodavatel 

poslední instance požádá, Energetický regulační úřad rozhodne o 

cenách dodavatele poslední instance jako o cenách maximálních. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 30 odst. 2 

písm. f) 
(2) Obchodník s elektřinou je povinen 

f) vykonávat činnost dodavatele poslední instance podle § 12a, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 98a odst. 

2 písm. h) 

bod 10 

(2) Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou 

10. postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední 

instance, 

  

  670/2004 Čl. II odst. 

14 
14. Rozhodne-li Energetický regulační úřad o změně dodavatele 

poslední instance, přecházejí práva a povinnosti vyplývající ze smluv 

uzavřených mezi dosavadním dodavatelem poslední instance a 

konečným zákazníkem na nového dodavatele poslední instance. 

Dosavadní dodavatel poslední instance je povinen poskytnout nově 

vybranému dodavateli poslední instance součinnost a nezbytné údaje. 

  

Článek 28 odst. 

1 
1. Členské státy přijmou vhodná opatření na ochranu 

zákazníků, a zejména zabezpečí, aby existovaly dostatečné záruky na 

ochranu zranitelných zákazníků. V této souvislosti každý členský stát 

vymezí pojem zranitelných zákazníků, který může odkazovat na 

energetickou chudobu, a mimo jiné na zákaz odpojení těchto 

zákazníků v kritických obdobích. Pojem zranitelných zákazníků může 

zahrnovat výši příjmů, podíl výdajů na energii v rámci disponibilního 

příjmu, energetickou účinnost domácností, kritickou závislost na 

elektrických zařízeních ze zdravotních důvodů, věk nebo jiná kritéria. 

Členské státy zajistí uplatňování práv a povinnosti spojených se 

zranitelnými zákazníky. Zejména přijmou opatření na ochranu 

zákazníků z odlehlých oblastí. Členské státy zabezpečí vysokou 

úroveň ochrany spotřebitele, zejména s ohledem na transparentnost 

týkající se smluvních podmínek, obecných informací a mechanismů 

pro urovnání sporů. 

9857   NT  

Článek 28 odst. 

2 
2. Členské státy přijmou vhodná opatření, mezi něž patří 

například poskytování dávek v systémech sociálního zabezpečení k 

zajištění nezbytných dodávek pro zranitelné zákazníky nebo podpora 

zlepšování energetické účinnosti, s cílem řešit případy energetické 

chudoby zjištěné podle čl. 3 odst. 3 písm. d) nařízení (EU) 2018/1999, 

a to i v širším kontextu chudoby. Tato opatření nesmějí bránit 

účinnému otevření trhu stanovenému v článku 4 ani fungování trhu a 

jsou případně oznámena Komisi v souladu s čl. 9 odst. 4. V 

oznámeních mohou být uvedena i opatření přijatá v rámci obecného 

systému sociálního zabezpečení. 

9857   NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

Článek 29  Při odhadování počtu domácností trpících energetickou chudobou 

podle čl. 3 odst. 3 písm. d) nařízení (EU) 2018/1999 členské státy 

stanoví a zveřejní soubor kritérií, která mohou zahrnovat nízký 

příjem, vysoký podíl výdajů na energii v rámci disponibilních příjmů 

a nízkou energetickou účinnost. 

V této souvislosti a v souvislosti s čl. 5 odst. 5 poskytne Komise 

pokyny týkající se definice „značného počtu domácností trpících 

energetickou chudobou“, přičemž vychází z předpokladu, že 

jakýkoliv podíl domácností trpících energetickou chudobu lze 

považovat za značný. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice 

 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské 

komise 

NT  

Článek 30 Členské státy určí nebo požádají podniky, které vlastní distribuční 

soustavu nebo za ni odpovídají, aby na dobu stanovenou členskými 

státy s přihlédnutím k účinnosti a hospodářské rovnováze určily 

jednoho nebo více provozovatelů distribučních soustav. 

458/2000 
ve znění 

670/2004 
158/2009  

§ 3 odst. 1 

 

(1) Předmětem podnikání v energetických odvětvích je výroba 

elektřiny, přenos elektřiny, distribuce elektřiny a obchod s elektřinou, 

činnosti operátora trhu, výroba plynu, přeprava plynu, distribuce 

plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem a výroba tepelné 

energie a rozvod tepelné energie. 

 

PT  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 3 odst. 3 

 

3) Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky 

mohou za podmínek stanovených tímto zákonem osoby pouze na 

základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Licence 

se dále vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s 

instalovaným výkonem nad 10 kW určené pro vlastní spotřebu 

zákazníka, pokud je výrobna elektřiny propojena s přenosovou 

soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo na výrobu elektřiny 

vyrobenou ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 10 

kW včetně, určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je ve 

stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny držitele 

licence. 

  

  458/2000 
ve znění 
131/2015 

§ 4 odst. 1 
písm. b) 

bod 3 

(1) Licence se uděluje 

b) na dobu neurčitou, a to na 

3. distribuci elektřiny, 

  

Článek 31 odst. 

1 
1. Provozovatel distribuční soustavy odpovídá za zajištění 

dlouhodobé schopnosti soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku 

po distribuci elektřiny a za hospodárný způsob provozu, údržby a 

rozvoje bezpečné, spolehlivé a účinné distribuční soustavy elektřiny 

ve své oblasti s náležitým ohledem na životní prostředí a energetickou 

účinnost. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 25 odst. 1  (1) Provozovatel distribuční soustavy 

a) zajišťuje spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční 

soustavy na území vymezeném licencí, 

b) poskytuje služby distribuční soustavy, 

c) řídí toky elektřiny v distribuční soustavě při respektování přenosů 

elektřiny mezi ostatními distribučními soustavami a přenosovou 

PT  
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* 
 

Poznámka 
 

soustavou ve spolupráci s provozovateli ostatních distribučních 

soustav a provozovatelem přenosové soustavy. 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
165/2012 

§ 25 odst. 

10 písm. a) 
(10) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen 

a) každému, kdo požádá o připojení k distribuční soustavě, stanovit 

podmínky a termín připojení a umožnit distribuci elektřiny každému, 

kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní 

podmínky stanovené Pravidly provozování distribuční soustavy, s 

výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro 

distribuci nebo při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu 

distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, 

  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 
158/2009 
211/2011 

§ 25 odst. 
10 písm. c) 

c) zajišťovat neznevýhodňující podmínky pro připojení zařízení k 

distribuční soustavě, u zákazníků odebírajících elektřinu ze sítí 

nízkého napětí, kteří nejsou vybaveni průběhovým měřením, přiřadit 

odpovídající typový diagram dodávek, 

  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 
158/2009 
211/2011 

§ 25 odst. 

10 písm. d) 
d) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující 

podmínky pro distribuci elektřiny distribuční soustavou, 
  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 25 odst. 

10 písm. h) 
h) poskytovat provozovateli přenosové soustavy a provozovatelům 

jiných distribučních soustav, se kterými je jeho soustava propojena, 
informace nezbytné k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a 
vzájemné spolupráce, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 25 odst. 

10 písm. i) 
i) zpracovávat v souladu s dispečerským řádem ve spolupráci s 

provozovateli ostatních distribučních soustav a provozovatelem 

přenosové soustavy roční přípravu provozu distribuční soustavy, a to 

zejména rozsah a termíny odstávek zařízení pro distribuci a 

předpokládané omezení distribuce, a zveřejňovat ji, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 25 odst. 

10 písm. j) 
j) každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj 

distribuční soustavy, a to nejméně na 5 let, 
  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 25 odst. 

10 písm. k) 
k) průběžně zveřejňovat informace o možnostech distribuce elektřiny 

v distribuční soustavě způsobem stanoveným v Pravidlech 

provozování distribuční soustavy, 
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Poznámka 
 

Článek 31 odst. 

2 
2. V žádném případě nesmí dodavatel diskriminovat uživatele 

soustavy nebo kategorie uživatelů soustavy, zejména pokud jde o 

zvýhodňování podniků ve skupině s ním. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
165/2012 

§ 25 odst. 

10 písm. a) 
(10) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen 

a) každému, kdo požádá o připojení k distribuční soustavě, stanovit 

podmínky a termín připojení a umožnit distribuci elektřiny každému, 

kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní 

podmínky stanovené Pravidly provozování distribuční soustavy, s 
výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro 

distribuci nebo při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu 

distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, 

PT  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 
158/2009 
211/2011 

§ 25 odst. 

10 písm. c) 
c) zajišťovat neznevýhodňující podmínky pro připojení zařízení k 

distribuční soustavě, u zákazníků odebírajících elektřinu ze sítí 

nízkého napětí, kteří nejsou vybaveni průběhovým měřením, přiřadit 

odpovídající typový diagram dodávek, 

 

 

  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 
158/2009 
211/2011 

§ 25 odst. 

10 písm. d) 
d) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující 

podmínky pro distribuci elektřiny distribuční soustavou, 
  

Článek 31 odst. 

3 
3. Provozovatel distribuční soustavy poskytuje uživatelům 

soustavy informace, které potřebují pro účinný přístup k soustavě, 

včetně jejího účinného využití. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 25 odst. 

10 písm. h) 
(10) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen 

h) poskytovat provozovateli přenosové soustavy a provozovatelům 

jiných distribučních soustav, se kterými je jeho soustava propojena, 

informace nezbytné k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a 
vzájemné spolupráce, 

k) průběžně zveřejňovat informace o možnostech distribuce elektřiny 

v distribuční soustavě způsobem stanoveným v Pravidlech 

provozování distribuční soustavy, 

PT  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 25 odst. 

10 písm. i) 
i) zpracovávat v souladu s dispečerským řádem ve spolupráci s 

provozovateli ostatních distribučních soustav a provozovatelem 

přenosové soustavy roční přípravu provozu distribuční soustavy, a to 

zejména rozsah a termíny odstávek zařízení pro distribuci a 

předpokládané omezení distribuce, a zveřejňovat ji, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 25 odst. 

10 písm. j) 
j) každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj 

distribuční soustavy, a to nejméně na 5 let, 
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  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 25 odst. 

10 písm. k) 
k) průběžně zveřejňovat informace o možnostech distribuce elektřiny 

v distribuční soustavě způsobem stanoveným v Pravidlech 

provozování distribuční soustavy, 

  

Článek 31 odst. 

4 
4. Členský stát může uložit provozovateli distribuční 

soustavy, aby při nasazování výrobních zařízení dával přednost 

zařízením využívajícím obnovitelné zdroje nebo využívajícím vysoce 

účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, jak stanoví článek 

12 nařízení (EU) 2019/943. 

165/2012 § 7 odst. 1   (1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy je povinen na svém licencí vymezeném území přednostně 

připojit k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě výrobnu 

elektřiny z podporovaného zdroje za účelem přenosu elektřiny nebo 
distribuce elektřiny, pokud o to výrobce požádá a splňuje podmínky 

připojení stanovené jiným právním předpisem9), s výjimkou případu 

prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo 

distribuci nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu 
elektrizační soustavy. 

PT  

  165/2012 § 7 odst. 2 (2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy je povinen na vyžádání výrobce, jehož výrobna elektřiny z 

podporovaného zdroje má být připojena k distribuční soustavě nebo 

k přenosové soustavě, poskytnout informace nezbytné pro připojení, 

odhad nákladů souvisejících s připojením, lhůty pro přijetí a vyřízení 

žádosti o připojení a odhad doby nezbytné pro provedení připojení. 

  

Článek 31 odst. 

5 
5. Pokud plní tuto funkci, jedná každý provozovatel 

distribuční soustavy jako neutrální zprostředkovatel na trhu při 

obstarávání energie, kterou používá ke krytí energetických ztrát ve 

své soustavě, transparentními, nediskriminačními a tržními postupy. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 25 odst. 2  (2) Provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno 

více než 90 000 odběrných míst zákazníků, nesmí být souběžným 

držitelem licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s 

elektřinou nebo obchod s plynem. 

DT  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 25 odst. 3 

písm. b) 
(3) Provozovatel distribuční soustavy má právo 

b) nakupovat s nejnižšími náklady podpůrné služby a elektřinu pro 

krytí ztrát elektřiny v distribuční soustavě 

  

  9857     

Článek 31 odst. 

6 
6. Pokud je provozovatel distribuční soustavy odpovědný za 

obstarávání produktů a služeb nezbytných pro efektivní, spolehlivý a 

bezpečný provoz distribuční soustavy, musí být pravidla přijatá za 

tímto účelem provozovatelem distribuční soustavy objektivní, 

transparentní a nediskriminační a vypracují se ve spolupráci s 

provozovateli přenosové soustavy a dalšími relevantními účastníky 

trhu. Podmínky poskytování těchto produktů a služeb provozovateli 

distribučních soustav, případně včetně pravidel a sazeb, se stanoví v 

souladu s čl. 59 odst. 7 nediskriminačním způsobem odrážejícím 

náklady a zveřejní se. 

9857   NT  
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Poznámka 
 

Článek 31 odst. 

7 
7. Při provádění úkolů uvedených v odst. 6 obstarává 

provozovatel distribuční soustavy nefrekvenční podpůrné služby 

nezbytné pro jeho soustavu transparentními, nediskriminačními a 

tržními postupy, pokud regulační orgán nedospěl k závěru, že tržní 

poskytování nefrekvenčních podpůrných služeb je ekonomicky 

neefektivní, a neudělil výjimku. Povinnost obstarávat nefrekvenční 

podpůrné služby se nevztahuje na plně integrované komponenty sítě. 

9857   NT  

Článek 31 odst. 

8 
8. Obstaráváním produktů a služeb uvedených v odst. 6 se 

zajistí účinné zapojení všech kvalifikovaných účastníků trhu, včetně 

účastníků trhu nabízejících energii z obnovitelných zdrojů, účastníků 

trhu vykonávajících služby odezvy strany poptávky, provozovatelů 

zařízení pro ukládání energie a účastníků trhu vykonávajících služby 

agregace, a to zejména tím, že se bude od regulačních orgánů a 

provozovatelů distribučních soustav v úzké spolupráci se všemi 

účastníky trhu, jakož i provozovatelů přenosových soustav, 

vyžadovat, aby na základě technických charakteristik těchto trhů a 

schopností všech účastníků trhu vymezili technické požadavky pro 

účast na těchto trzích. 

9857   NT  

Článek 31 odst. 

9 
9. Provozovatelé distribučních soustav spolupracují s 

provozovateli přenosových soustav za účelem účinného zapojení 

účastníků trhu, kteří jsou k jejich síti připojeni, do maloobchodních, 

velkoobchodních a vyrovnávacích trhů. Poskytování služeb 

výkonové rovnováhy, které pocházejí ze zdrojů nacházejících se v 

distribuční soustavě, se dohodne s příslušným provozovatelem 

přenosové soustavy v souladu s článkem 57 nařízení (EU) 2019/943 
a s článkem 182 nařízení Komise (EU) 2017/1485 . 

9857   NT  

Článek 31 odst. 

10 
10. Členské státy nebo jimi určené příslušné orgány mohou 

provozovatelům distribučních soustav povolit vykonávání jiných 

činností, než jsou činnosti uvedené v této směrnici a v nařízení (EU) 

2019/943, pokud jsou tyto činnosti nezbytné k tomu, aby 

provozovatelé distribučních soustav plnili své povinnosti podle této 

směrnice nebo nařízení (EU) 2019/943, a regulační orgán posoudil 

nezbytnost takové výjimky. Tímto odstavcem není dotčeno právo 

provozovatelů distribučních soustav vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo 

provozovat jiné sítě než elektroenergetické sítě, pokud členský stát 

nebo určený příslušný orgán takové právo udělil. 

9857   NT  

Článek 32 odst. 

1 
1. Členské státy stanoví nezbytný regulační rámec, jenž 

provozovatelům distribučních soustav umožní obstarávat služby 

flexibility, včetně řízení přetížení ve své oblasti, za účelem zlepšování 

efektivity provozu a rozvoje distribuční soustavy, a bude je k tomu 
motivovat. Regulační rámec zejména zajistí, aby provozovatelé 

9857   NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

distribučních soustav získávali služby ze zdrojů, jako jsou 

distribuovaná výroba, odezva strany poptávky nebo ukládání energie, 

a podpoří přijímání opatření v oblasti energetické účinnosti, pokud 

tyto služby nákladově efektivně snižují potřebu modernizovat nebo 

nahradit elektroenergetické kapacity a podporují efektivní a bezpečný 

provoz distribuční soustavy. Provozovatelé distribučních soustav 

obstarávají tyto služby transparentními, nediskriminačními a tržními 

postupy, pokud regulační orgány nestanoví, že obstarávání takových 

služeb není ekonomicky efektivní, nebo že by vedlo k závažnému 

narušení trhu nebo k vyšším přetížením. 

Článek 32 odst. 

2 
2. Provozovatelé distribučních soustav, s výhradou schválení 

regulačním orgánem, nebo regulační orgán sám vymezí 

transparentním a participativním postupem, který zahrnuje všechny 

příslušné uživatele soustavy a provozovatele přenosové soustavy, 

specifikace pro obstarávané služby flexibility a případně 

standardizované tržní produkty pro takové služby alespoň na 

vnitrostátní úrovni. Specifikace zajistí účinné a nediskriminační 

zapojení všech účastníků trhu, včetně účastníků trhu nabízejících 

energii z obnovitelných zdrojů, účastníků trhu vykonávajících služby 

odezvy strany poptávky, provozovatelů zařízení pro ukládání energie 

a účastníků trhu vykonávajících služby agregace. Provozovatelé 

distribučních soustav si vyměňují veškeré nezbytné informace a 

koordinují činnost s provozovateli přenosových soustav, aby zajistili 

optimální využití zdrojů a bezpečný a efektivní provoz soustavy a 

napomáhali rozvoji trhu. Provozovatelům distribučních soustav by za 

obstarávání takových služeb měla být poskytnuta přiměřená odměna, 

aby získali zpět alespoň přiměřené příslušné náklady, včetně výdajů 

na potřebné informační a komunikační technologie a nákladů na 

infrastrukturu. 

9857   NT  

Článek 32 odst. 

3 
3. Rozvoj distribuční soustavy vychází z transparentního 

plánu rozvoje sítě, který provozovatel distribuční soustavy alespoň 

každé dva roky zveřejní a předloží regulačnímu orgánu. Plán rozvoje 

sítě musí zajistit transparentnost ohledně služeb flexibility, které 

budou ve střednědobém a dlouhodobém horizontu zapotřebí, a 

obsahovat plánované investice v příštích pěti až deseti letech se 

zvláštním důrazem na hlavní distribuční infrastrukturu, která je 

nezbytná k připojení nových výrobních kapacit a nových spotřebičů, 

včetně dobíjecích stanic pro elektrická vozidla. Plán rozvoje sítě musí 

rovněž zahrnovat využití odezvy strany poptávky, energetické 

účinnosti, zařízení pro ukládání energie nebo jiných zdrojů, které 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 25 odst. 

10 písm. g)  
(10) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen 

g) zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem 

zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup Pravidla 

provozování distribuční soustavy a vykonávat licencovanou činnost 

v souladu s těmito pravidly, 

DT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

provozovatel distribuční soustavy používá jako alternativu k 
rozšiřování soustavy. 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 25 odst. 

10 písm. h) 
h) poskytovat provozovateli přenosové soustavy a provozovatelům 

jiných distribučních soustav, se kterými je jeho soustava propojena, 

informace nezbytné k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a 
vzájemné spolupráce, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 25 odst. 

10 písm. i) 
i) zpracovávat v souladu s dispečerským řádem ve spolupráci s 

provozovateli ostatních distribučních soustav a provozovatelem 

přenosové soustavy roční přípravu provozu distribuční soustavy, a to 

zejména rozsah a termíny odstávek zařízení pro distribuci a 

předpokládané omezení distribuce, a zveřejňovat ji, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 25 odst. 

10 písm. j) 
j) každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj 

distribuční soustavy, a to nejméně na 5 let, 
  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 25 odst. 

10 písm. k) 
k) průběžně zveřejňovat informace o možnostech distribuce elektřiny 

v distribuční soustavě způsobem stanoveným v Pravidlech 

provozování distribuční soustavy, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 97a odst. 
1 

(1) Řízení o schválení Pravidel provozování přenosové soustavy, 

Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele 

přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu 

provozovatele zásobníku plynu, obchodních podmínek operátora trhu 
nebo jiných obdobných podmínek či postupů, jejichž schválení 

Energetickým regulačním úřadem ukládá právní předpis, nebo jejich 

změn (dále jen „řád“) se zahajuje na žádost držitele licence. Řízení o 

stanovení řádu se zahajuje z moci úřední. 

  

  9857     

Článek 32 odst. 

4 
4. Provozovatel distribuční soustavy konzultují plán rozvoje 

sítě se všemi relevantními uživateli soustavy a relevantními 

provozovateli přenosové soustavy. Provozovatel distribuční soustavy 

zveřejní výsledky konzultačního procesu a plán rozvoje sítě a předloží 

je regulačnímu orgánu. Regulační orgán může požadovat změny 

plánu. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 25 odst. 

10 písm. j) 
(10) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen 

j) každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj 

distribuční soustavy, a to nejméně na 5 let, 

 

DT  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 97a (1) Řízení o schválení Pravidel provozování přenosové soustavy, 

Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele 

přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu 

provozovatele zásobníku plynu, obchodních podmínek operátora trhu 
nebo jiných obdobných podmínek či postupů, jejichž schválení 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

211/2011 
131/2015 

Energetickým regulačním úřadem ukládá právní předpis, nebo jejich 

změn (dále jen „řád“) se zahajuje na žádost držitele licence. Řízení o 

stanovení řádu se zahajuje z moci úřední. 

(2) Účastníkem řízení je držitel licence, jehož řád je předmětem 

řízení. 

(3) Dostane-li se schválený řád vlivem změny právní úpravy do 

rozporu s právním předpisem, je držitel licence povinen předložit do 

3 měsíců od nabytí účinnosti takového právního předpisu 

Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení návrh nového řádu 

nebo návrh změny schváleného řádu, kterým se rozpor s právním 

předpisem odstraní. V ostatních případech je držitel licence povinen 

návrh nového řádu nebo návrh změny schváleného řádu předložit 

nejméně 3 měsíce přede dnem navrhované účinnosti nového řádu 

nebo změny schváleného řádu. To neplatí v případech podle § 25 odst. 

12 nebo podle § 59 odst. 9. 

(4) Nepředloží-li držitel licence Energetickému regulačnímu úřadu ke 

schválení návrh řádu ve lhůtě stanovené tímto zákonem nebo ve lhůtě 

podle odstavce 3 a nejde-li o případy podle § 25 odst. 12 nebo podle 

§ 59 odst. 9, Energetický regulační úřad vyzve držitele licence k jeho 

předložení a stanoví přiměřenou lhůtu. Po marném uplynutí lhůty 

stanovené ve výzvě Energetický regulační úřad zahájí řízení o 

stanovení řádu. 

(5) Pokud zvláštní právní předpis ukládá projednání návrhu řádu s 

dotčenými osobami, musí držitel licence projednání a jeho výsledky 

doložit současně s návrhem řádu na jeho schválení. Pokud držitel 

licence nedoloží projednání návrhu řádu a jeho výsledky ani po 

zahájení řízení ve lhůtě stanovené Energetickým regulačním úřadem, 

postupuje Energetický regulační úřad podle odstavce 6. 

 (6) Energetický regulační úřad po zahájení řízení zveřejní návrh řádu 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejméně na 10 

pracovních dnů, není-li právním předpisem stanovena jiná lhůta. 

Oznámení o zveřejnění vyvěsí Energetický regulační úřad na úřední 

desce spolu s uvedením, o jaký návrh se jedná, kde je možné se s ním 

seznámit a do kdy je možné uplatnit připomínky. To neplatí v případě, 

kdy držitel licence projednal návrh řádu s dotčenými osobami podle 

odstavce 5 věty první. 

 (7) Každý, jehož oprávněné zájmy mohou být schválením nebo 

stanovením řádu přímo dotčeny, může u Energetického regulačního 

úřadu uplatnit připomínky s jejich odůvodněním. Připomínkami, 

které se návrhu řádu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu přímo dotčeny, nebo 

připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se 

Energetický regulační úřad nezabývá. Výsledky vypořádání 

připomínek zveřejní Energetický regulační úřad před vydáním 

rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup. Energetický 

regulační úřad může návrh řádu upravit s přihlédnutím k vyhodnocení 

připomínek. Pokud by takovou úpravou došlo k podstatné změně 

návrhu řádu, může Energetický regulační úřad rozhodnout o 

opakovaném zveřejnění návrhu řádu podle odstavce 6. 

 (8) Na postup Energetického regulačního úřadu podle odstavce 6 a 
uplatňování připomínek a jejich vypořádání podle odstavce 7 se 

nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Po dobu zveřejnění 

návrhu řádu způsobem umožňujícím dálkový přístup neběží lhůta pro 

vydání rozhodnutí. V řízení o schválení návrhu řádu se § 45 odst. 4 
správního řádu nepoužije. 

 (9) Energetický regulační úřad návrh řádu, popřípadě návrh řádu 

upravený podle odstavce 7 schválí, není-li v rozporu s právním 

předpisem a pokud schválením návrhu řádu nedojde k založení 

značné nerovnováhy v právech a povinnostech účastníků trhu, jinak 

návrh řádu zamítne. V případě, kdy návrh řádu nebyl zcela nebo zčásti 

schválen, může Energetický regulační úřad stanovit řád nebo jeho 

část v řízení zahájeném z moci úřední. 

 (10) V řízení o stanovení řádu postupuje Energetický regulační úřad 

tak, aby stanovením řádu nedošlo k založení značné nerovnováhy v 

právech a povinnostech účastníků trhu. Stanovený řád je držitel 

licence povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit. 

  9857     

Článek 32 odst. 

5 
5. Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat povinnost 

podle odstavce 3 na integrované energetické podniky sloužící méně 

než 100 000 připojeným zákazníkům nebo obsluhující malé izolované 

soustavy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá 

NT  

Článek 33 odst. 

1 
1. Aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a rady 

2014/94/EU , členské státy stanoví nezbytný regulační rámec, aby 

usnadnily připojení veřejně přístupných a soukromých dobíjecích 

stanic k distribučním sítím. Členské státy zajistí, aby provozovatelé 

distribučních soustav na nediskriminačním základě spolupracovali se 

všemi podniky, které vlastní, vyvíjí, provozují nebo spravují dobíjecí 

stanice pro elektrická vozidla, též pokud jde o připojení k síti. 

458/2000 
ve znění 

670/2004 
158/2009 

§ 3 odst. 1  (1) Předmětem podnikání v energetických odvětvích je výroba 

elektřiny, přenos elektřiny, distribuce elektřiny a obchod s elektřinou, 

činnosti operátora trhu, výroba plynu, přeprava plynu, distribuce 

plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem a výroba tepelné 

energie a rozvod tepelné energie. 

 

DT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 
131/2015 

§ 3 odst. 3 3) Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky 
mohou za podmínek stanovených tímto zákonem osoby pouze na 

základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Licence 

se dále vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s 

instalovaným výkonem nad 10 kW určené pro vlastní spotřebu 

zákazníka, pokud je výrobna elektřiny propojena s přenosovou 

soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo na výrobu elektřiny 

vyrobenou ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 10 

kW včetně, určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je ve 

stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny držitele 

licence. 

  

  458/2000 
ve znění 
131/2015 
152/2017 

§ 3 odst. 4 

písm. c) 
(4) Licence se nevyžaduje 

c) na využití elektřiny při provozování dobíjecí stanice podle zákona 

o pohonných hmotách. 

  

  311/2006 
ve znění 

91/2011 
152/2017 

§ 1 odst. 1 

písm. d) 
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a 

upravuje 

d) evidenci čerpacích a dobíjecích stanic pohonných hmot. 

 

  

  311/2006 
ve znění  

152/2017 

§ 1 odst. 2 (2) Tento zákon se nevztahuje na dobíjecí stanice, které jsou 

připojeny a užívány pro bezúplatné dobíjení elektrických vozidel v 

odběrném místě 1a) nepodnikající fyzické osoby nebo pro dobíjení 

elektrických vozidel v odběrném místě bytového družstva1b) nebo 

společenství vlastníků jednotek 1c) výhradně pro členy tohoto 

družstva nebo společenství nebo pro uživatele družstevního bytu 

tohoto družstva nebo jednotky tohoto společenství, na dobíjecí 

stanice s výkonem do 3,7 kW, které jsou určené pro dobíjení 

jednostopých elektrických vozidel. Tento zákon se dále nevztahuje na 

dobíjení vozidel veřejné hromadné dopravy napájené přímo z 

trakčního nebo trolejového vedení. 

  

  311/2006 
ve znění 

234/2013 
152/2017 

§ 2 písm. l) 

bod 1 
V tomto zákoně se rozumí 

l) distributorem pohonných hmot osoba, která prodává nebo je 

oprávněna prodávat pohonné hmoty na území České republiky, s 

výjimkou 

1. prodeje pohonných hmot z čerpací stanice nebo dobíjecí stanice, 
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* 
 

Poznámka 
 

  311/2006 
ve znění 

152/2017 

§ 2 písm. n)  n) dobíjecí stanicí jeden nebo více dobíjecích bodů,   

  311/2006 
ve znění 

152/2017 

§ 2 písm. o) o) dobíjecím bodem zařízení, které umožňuje dobíjet v určitém 

okamžiku jedno elektrické vozidlo nebo u něhož je v určitém 

okamžiku možno provést výměnu baterie u jednoho elektrického 

vozidla, a jehož hlavním účelem je dobíjení elektrického vozidla, 

  

  311/2006 
ve znění 

152/2017 

§ 2 písm. p) p) běžnou dobíjecí stanicí dobíjecí stanice, která umožňuje přenos 

elektřiny do elektrického vozidla s výkonem 22 kW nebo nižším, s 

výjimkou zařízení o výkonu 3,7 kW nebo nižším, jež jsou umístěna v 

domácnostech nebo jejichž hlavním účelem není dobíjet elektrická 

vozidla a jež nejsou veřejně přístupná, 

  

  311/2006 
ve znění 

152/2017 

§ 2 písm. q) q) vysoce výkonnou dobíjecí stanicí dobíjecí stanice, která umožňuje 

přenos elektřiny do elektrického vozidla s výkonem vyšším než 22 

kW, 

  

  311/2006 
ve znění 

152/2017 

§ 2 písm. r) r) veřejně přístupnou dobíjecí stanicí dobíjecí stanice na dodávku 

elektřiny, jejíž provozovatel uživatelům z Evropské unie poskytuje 

nediskriminační přístup, přičemž nediskriminační přístup může 

zahrnovat různé podmínky ověření, použití a platby; veřejně 

přístupnou dobíjecí stanicí není dobíjecí stanice, kterou 

1. výrobce vozidel1d) provozuje výhradně pro účely dobíjení 

elektrických vozidel své vlastní výroby nebo 

2. využívá provozovatel dobíjecí stanice nebo jím ovládaná osoba 

nebo osoba ovládající tohoto provozovatele dobíjecí stanice výhradně 

za účelem dobíjení elektrických vozidel, která používá některá z 

uvedených osob pro svou potřebu nebo pro účely svého podnikání 

nebo pro potřebu svých zaměstnanců, přičemž předmětem podnikání 

v takovém případě nesmí být poskytování služby dobíjení 

elektrického vozidla prostřednictvím této dobíjecí stanice nebo 

3. provozuje prodejce vozidel pro dobíjení elektrických vozidel pro 

účely jejich prodeje a která není přístupná veřejnosti nebo 

4. provozuje provozovatel autoservisu pro dobíjení zde servisovaných 

vozidel a která není přístupná veřejnosti. 

  

  311/2006 
ve znění 

227/2009 

§ 6 (1) Ministerstvo vede evidenci čerpacích a dobíjecích stanic. 

Evidence čerpacích a dobíjecích stanic je vedena v elektronické 

podobě. Ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový 

přístup seznam veřejně přístupných čerpacích a veřejně přístupných 

dobíjecích stanic, a který obsahuje údaje uvedené v odstavci 2 písm. 
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Poznámka 
 

91/2011 
152/2017 

c) a e) až g). Ostatní údaje z evidence čerpacích a dobíjecích stanic 

jsou neveřejné. 

(2) Do evidence čerpacích a dobíjecích stanic se zapisují 

a) údaje o vlastníku čerpací nebo dobíjecí stanice a údaje o 

provozovateli čerpací nebo dobíjecí stanice, není-li zároveň jejím 

vlastníkem, a to 

1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační 

číslo osoby, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění 

organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji 

zřizuje, 

2. u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě též obchodní firma, 

datum narození, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa 

trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání, u zahraniční osoby 

také adresa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, 

adresa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění 

organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji 

zřizuje, 

b) typ nebo stručný popis čerpací nebo dobíjecí stanice, 

c) adresa čerpací nebo dobíjecí stanice nebo, v případě, že to není 

možné, jiné údaje určující polohu čerpací nebo dobíjecí stanice, 

d) údaj, zda je čerpací nebo dobíjecí stanice veřejně přístupná nebo 

nikoliv, 

e) název pohonných hmot podle § 5 odst. 7 písm. a) prodávaných na 

čerpací stanici, 

f) počet dobíjecích bodů na dobíjecí stanici, 

g) datum uvedení čerpací nebo dobíjecí stanice do provozu a datum 

ukončení provozu čerpací nebo dobíjecí stanice. 

(3) Vlastník čerpací stanice je povinen ministerstvu 

a) před uvedením čerpací stanice do provozu oznámit údaje podle 
odstavce 2 písm. a) až e), 

b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení čerpací stanice do 

provozu nebo ukončení provozu čerpací stanice a každou změnu 

údaje podle odstavce 2 písm. a) až e). 

(4) Vlastník dobíjecí stanice je povinen ministerstvu 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

a) před uvedením dobíjecí stanice do provozu oznámit údaje podle 

odstavce 2 písm. a) až d) a f), 

b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení dobíjecí stanice do 

provozu nebo ukončení provozu dobíjecí stanice a každou změnu 

údaje podle odstavce 2 písm. a) až d) a f). 

(5) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na čerpací stanice, ve 

kterých se vydávají pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel 

ozbrojených sil3), vozidel základní složky integrovaného 

záchranného systému10) nebo vozidel určených k plnění úkolů 

zpravodajských služeb. 

  311/2006 
ve znění 

152/2017 

§ 6q (1) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice je povinen na 

dobíjecí stanici zpřístupnit informace o kompatibilitě dobíjecí stanice 
s elektrickým vozidlem. 

(2) Provozovatel běžné dobíjecí stanice je povinen zajistit, aby jím 

provozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční 

jednotky, splňovala požadavky stanovené zvláštním právním 

předpisem upravujícím technické požadavky na stavby16) a českou 

technickou normou upravující technické požadavky na nabíjení 

elektrických vozidel vodivým připojením a požadavky na 

rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a 

dutinkami na střídavý proud17). V případě běžných dobíjecích stanic, 

které byly uvedeny do provozu nebo obnoveny před 18. listopadem 
2017, se věta první nepoužije. 

(3) Provozovatel vysoce výkonné dobíjecí stanice je povinen zajistit, 

aby jím provozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo 

indukční jednotky, splňovala požadavky stanovené zvláštním 

právním předpisem upravujícím technické požadavky na stavby16) a 
českými technickými normami upravujícími technické požadavky na 

nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením a požadavky na 

rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a 

dutinkami na střídavý proud a požadavky na rozměrovou 

kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s 

kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý nebo stejnosměrný 

proud18). V případě vysoce výkonných dobíjecích stanic, které byly 

uvedeny do provozu nebo obnoveny před 18. listopadem 2017, se 

věta první nepoužije. 

(4) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice je povinen ceny 

účtované na jím provozované dobíjecí stanici zveřejnit. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

(5) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice je povinen 

poskytnout uživatelům elektrických vozidel rovněž možnost 

jednorázového dobití bez uzavření smlouvy s daným 

provozovatelem, která by uživatele vázala nad rámec tohoto 

jednorázového dobití. 

  311/2006 
ve znění 

152/2017 

§ 7 odst. 1 

písm. a) 
(1) Ministerstvo 

a) vede evidenci čerpacích a dobíjecích stanic a zpřístupňuje údaje z 

této evidence ostatním správním orgánům, 

  

  9857     

Článek 33 odst. 

2 
2. Provozovatelé distribučních soustav nesmějí vlastnit, 

vyvíjet, spravovat ani provozovat dobíjecí stanice pro elektrická 

vozidla s výjimkou případů, kdy provozovatelé distribučních soustav 

vlastní soukromé dobíjecí stanice výlučně pro své vlastní použití. 

9857   NT  

Článek 33 odst. 

3 
3. Odchylně od odstavce 2 mohou členské státy 

provozovatelům distribučních soustav povolit vlastnit, vyvíjet, 

spravovat nebo provozovat dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, 

pokud jsou splněny všechny tyto podmínky: 

a) po otevřeném, transparentním a nediskriminačním 

výběrovém řízení, které přezkoumal a schválil regulační orgán, 

nebylo právo vlastnit, vyvíjet, spravovat, nebo provozovat dobíjecí 

stanice pro elektrická vozidla uděleno jiným osobám nebo jiné osoby 

nemohly tyto služby poskytnout za přijatelnou cenu a včas. 

b) regulační orgán provedl předběžný přezkum podmínek 

výběrového řízení podle písmene a) a udělil svůj souhlas; 

c) provozovatel distribuční soustavy provozuje dobíjecí 

stanice na základě přístupu třetí osoby v souladu s článkem 6 a 

nediskriminuje uživatele soustavy nebo kategorie uživatelů soustavy, 

zejména pokud jde o zvýhodňování podniků ve skupině s ním. 

Regulační orgán může vypracovat obecné pokyny nebo ustanovení o 

zadávání zakázek, aby provozovatelům distribučních soustav pomohl 

zajistit spravedlivé výběrové řízení. 

9857   NT  

Článek 33 odst. 

4 
4. Pokud členské státy splnily podmínky stanovené v odstavci 

3, členské státy nebo jejich určené příslušné orgány v pravidelných 

intervalech nebo alespoň každých pět let provádějí veřejnou 

konzultaci, aby znovu posoudily potenciální zájem účastníků trhu 

vlastnit, vyvíjet, provozovat nebo spravovat dobíjecí stanice pro 

elektrická vozidla. Pokud z veřejné konzultace vyplyne, že vlastnit, 

9857   NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

vyvíjet, provozovat nebo spravovat tyto dobíjecí stanice mohou jiné 

osoby, členské státy zajistí, aby byly činnosti provozovatelů 

distribučních soustav v tomto ohledu postupně ukončeny pod 

podmínkou, že bude úspěšně dokončeno výběrové řízení uvedené v 

odst. 3 písm. a). Jako součást podmínek v rámci tohoto řízení mohou 

regulační orgány provozovatelům distribučních soustav povolit, aby 
získali zpět zbytkovou hodnotu investic vložených do dobíjecí 

infrastruktury. 

Článek 34 Členské státy zajistí, aby všechny způsobilé osoby měly bez 

diskriminace přístup k údajům za jasných a rovných podmínek, a to v 

souladu s příslušnými pravidly ochrany údajů. V členských státech, 

kde byly v souladu s článkem 19 zavedeny inteligentní měřicí 

systémy a provozovatelé distribučních soustav se účastní správy 

údajů, zahrnují programy shody podle čl. 35 odst. 2 písm. d) zvláštní 

opatření za účelem vyloučení diskriminačního přístupu k údajům 

způsobilými osobami, jak stanoví článek 23. Pokud se na 

provozovatele distribučních soustav nevztahuje čl. 35 odst. 1, 2 nebo 

3, přijmou členské státy veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že 

vertikálně integrované podniky nemají privilegovaný přístup k 

údajům pro účely provádění svých dodavatelských činností. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 11 odst. 1 

písm. b) 
(1) Držitel licence je povinen 

b) předkládat Energetickému regulačnímu úřadu údaje pro rozhodnutí 

o cenách a údaje pro přípravu a provádění programů zvýšení 

energetické účinnosti a podporu a sledování energetických služeb a 

jiných opatření ke zvýšení energetické účinnosti, 

  

DT  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 11 odst. 1 

písm. o)  
o) na žádost zákazníka v postavení spotřebitele zpřístupnit jím 

určenému poskytovateli energetických služeb údaje z vyúčtování 

dodávky energie a údaje o jeho spotřebě energie za alespoň 3 

předcházející zúčtovací období, 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 11 odst. 1 

písm. p) 
p) nabízet zákazníkům možnost předávání informací o vyúčtování 

dodávek energie a souvisejících služeb v elektronické podobě a na 

požádání poskytnout jasné a srozumitelné vysvětlení způsobu, jakým 

bylo jejich vyúčtování vypracováno, 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 11 odst. 1 

písm. q) 
q) předkládat operátorovi trhu podklady pro zpracování zprávy o 

budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a o způsobu 

zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu, 

 

  

  458/2000 
ve znění  
131/2015 

§ 11 odst. 1 

písm. r) 
r) poskytnout údaje z evidence technické infrastruktury vedené podle 

stavebního zákona na žádost osobě, která prokáže právní zájem. 
  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 11 odst. 3 (3) Držitel licence na výrobu elektřiny, výrobu plynu, obchod s 

elektřinou nebo obchod s plynem je povinen uchovávat po dobu 5 let 

údaje o plnění podle smluv uzavřených s účastníky velkoobchodního 

trhu s elektřinou nebo plynem, s provozovatelem přenosové soustavy, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

provozovatelem přepravní soustavy nebo s provozovateli zásobníků 

plynu, jejichž předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu nebo 

deriváty vztažené k elektřině nebo plynu, a na vyžádání těchto orgánů 

uchovávané údaje poskytovat. 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 11a odst. 

1 
1) Držitel licence na výrobu elektřiny, výrobu plynu, obchod s 

elektřinou nebo obchod s plynem je povinen uveřejňovat způsobem 

umožňujícím dálkový přístup uplatňované podmínky dodávek plynu 

a ceny za dodávku plynu pro domácnosti a podnikající fyzické osoby 

s roční spotřebou plynu do 630 MWh, podmínky dodávek elektřiny a 

ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti nebo podnikající fyzické 

osoby odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí. Zvýšení cen za 

dodávku elektřiny nebo plynu nebo změny jiných podmínek dodávek 

elektřiny nebo plynu je držitel licence povinen uveřejnit a oznámit 

svým zákazníkům způsobem sjednaným ve smlouvě nejpozději 

třicátý den přede dnem jejich účinnosti. Pokud není způsob oznámení 

ve smlouvě sjednán, držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení cen 

za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změny jiných podmínek 

dodávek elektřiny nebo plynu prokazatelným způsobem. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 16 písm. 

n) 
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku 

n) předává Energetickému regulačnímu úřadu a Státní energetické 

inspekci informace a údaje nezbytné pro výkon jejich působnosti, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011  

§ 17 odst. 

14 
(14) Energetický regulační úřad předává ministerstvu a Státní 

energetické inspekci informace a údaje nezbytné pro výkon jejich 

působnosti. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 20 odst. 6 (6) Držitel licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, uskladňování 

plynu, činnosti operátora trhu, distribuci elektřiny, distribuci plynu, 

na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím podle zákona o 

podporovaných zdrojích energie, držitel licence na výrobu tepelné 

energie a držitel licence na rozvod tepelné energie, jehož celkový 

roční objem tržeb za všechny dodávky tepelné energie přesahuje 2 

500 000 Kč, je povinen sestavovat regulační výkazy a předkládat je 

Energetickému regulačnímu úřadu. Na žádost Energetického 

regulačního úřadu je osoba předkládající regulační výkazy povinna 

předložit jedno vyhotovení regulačních výkazů, ze kterého byly 

odstraněny údaje mající charakter obchodního tajemství nebo 

důvěrné informace. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 20a odst. 

4 písm. k) 
(4) Operátor trhu je povinen 

k) zajišťovat v součinnosti s provozovateli distribučních soustav 

zpracovávání typových diagramů dodávek, a to na základě údajů od 

provozovatelů distribučních soustav, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 20a odst. 

4 písm. l) 
l) na základě údajů předaných provozovatelem přenosové soustavy 

nebo provozovatelem přepravní soustavy zajišťovat zúčtování a 

vypořádání regulační energie nebo vyrovnávacího plynu včetně 

zúčtování při stavech nouze, 

  

  458/2000 
ve znění 

165/2012 
131/2015 

§ 20a odst. 

4 písm. t) 
t) zpracovávat a vést evidenci výroben elektřiny, kterým provozovatel 

přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy nebo 

provozovatel distribuční soustavy stanovil termín a podmínky 

připojení, a poskytovat evidované údaje ministerstvu a úřadu, 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 20a odst. 

4 písm. z) 
z) účastníkům trhu, kteří mají podle čl. 8 Nařízení o velkoobchodním 

trhu s energií povinnost oznamovat Agentuře transakce na 

velkoobchodních trzích s energií, poskytovat na základě smlouvy 

údaje z evidence o jejich obchodních transakcích včetně příkazů z 

obchodování, a to nejpozději ke dni vzniku vykazovací povinnosti 

podle Nařízení o velkoobchodním trhu s energií. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 20a odst. 

5 písm. a)  
(5) Operátor trhu má právo 

a) na údaje nezbytné pro plnění svých povinností od subjektů 

zúčtování a registrovaných účastníků trhu s elektřinou nebo trhu s 

plynem a údaje nezbytné pro zpracování zprávy o budoucí očekávané 

spotřebě elektřiny a plynu a o zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou 

a poptávkou elektřiny a plynu, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 20a odst. 

5 písm. b) 
b) na naměřené a vyhodnocené údaje od provozovatele přenosové 

soustavy a provozovatele přepravní soustavy a provozovatelů 

distribučních soustav a zásobníků plynu a další údaje nezbytné pro 

plnění svých povinností, 

  

  458/2000 
ve znění 
158/2009 
131/2015  

§ 23 odst. 2 

písm. f) 
(2) Výrobce elektřiny je povinen 

f) předávat operátorovi trhu technické údaje vyplývající ze smluv o 

dodávce elektřiny prostřednictvím subjektu zúčtování, který převzal 

odpovědnost za jeho odchylku, nebo přímo, pokud je subjektem 

zúčtování, údaje k uplatnění ceny za činnosti operátora trhu podle 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

Pravidel trhu s elektřinou a další nezbytné informace pro plnění 

povinností operátora trhu, 

  458/2000 
ve znění 
158/2009 
131/2015 

§ 23 odst. 2 

písm. g) 
g) poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli 

distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena, potřebné 

údaje pro provoz a rozvoj přenosové soustavy nebo distribuční 

soustavy, a operátorovi trhu údaje potřebné pro plnění jejich 

povinností, 

  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 
131/2015 

§ 24 odst. 

10 písm. e) 
(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

e) zajišťovat měření v přenosové soustavě včetně jejich 

vyhodnocování a předávat operátorovi trhu naměřené a vyhodnocené 

údaje a další nezbytné informace pro plnění jeho povinností, 

 

  

  458/2000 § 24 odst. 

10 písm. n)  
n) zpracovávat údaje potřebné pro rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu o cenách za přenos a o cenách za systémové 

služby, 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 

10 písm. o) 
o) zajišťovat ochranu chráněných informací, včetně zajištění ochrany 

údajů předávaných operátorovi trhu, 
  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 
158/2009 
211/2011 

§ 25 odst. 

10 písm. f) 
(10) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen 

f) zajišťovat měření v distribuční soustavě včetně jejich 

vyhodnocování a předávat operátorovi trhu naměřené a vyhodnocené 

údaje a další nezbytné informace pro plnění jeho povinností, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 25 odst. 

10 písm. m) 
m) zpracovávat údaje nezbytné pro rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu o cenách za distribuci elektřiny, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 25 odst. 

10 písm. n) 
n) zajišťovat ochranu chráněných informací, včetně zajištění ochrany 

údajů předávaných operátorovi trhu, 
  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 28 odst. 2 

písm. e)  
(2) Zákazník je povinen 

e) předávat operátorovi trhu technické údaje ze smluv o dodávce 

elektřiny, pokud je subjektem zúčtování, 

  

  458/2000 
ve znění 

§ 28 odst. 7 

písm. c) 
c) poskytovat technické údaje o společné domovní elektrické instalaci 

držiteli licence na distribuci elektřiny, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

158/2009 
131/2015 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 30 odst. 2 

písm. b) 
(2) Obchodník s elektřinou je povinen 

b) předávat operátorovi trhu technické údaje ze smluv o dodávce 

elektřiny a další nezbytné informace pro plnění povinností operátora 

trhu v případě, že je subjektem zúčtování, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011  

§ 30 odst. 2 

písm. i)  
i) poskytnout provozovateli distribuční soustavy identifikační údaje o 

zákazníkovi, jemuž dodává elektřinu na základě smlouvy o 

sdružených službách dodávky elektřiny, 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 30 odst. 2 

písm. n) 
n) při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění volby nebo změny 

dodavatele elektřiny uvádět pravdivé a úplné informace a na žádost 

Energetického regulačního úřadu předložit údaje a podklady sloužící 

k jejich ověření. 

  

  458/2000 
ve znění  

158/2009 
211/2011 
165/2012 
131/2015 

§ 98a odst. 

1 písm. a)  
(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou  

a) druhy měřicích zařízení, umístění měřicích zařízení a způsoby a 

podmínky jejich instalace, způsoby vyhodnocování a určení množství 

odebrané elektřiny nebo plynu v případě závady měřicího zařízení a 

způsob stanovení výše náhrady skutečně vzniklé škody a způsob 

určení výše náhrady škody, nelze-li zjistit skutečně vzniklou škodu 

při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny 

a při neoprávněném odběru, dodávce, uskladňování, přepravě nebo 

distribuci plynu a neoprávněném odběru tepelné energie, termíny a 

rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho 

povinností, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
165/2012 

§ 98a odst. 

1 písm. b) 
b) způsoby dispečerského řízení, rozsah a postup při dispečerském 

řízení výroben elektřiny, pravidla spolupráce technických dispečinků, 

termíny a rozsah údajů předávaných provozovateli přenosové 

soustavy, přepravní soustavy, provozovateli zásobníku plynu nebo 
provozovateli distribuční soustavy pro dispečerské řízení, přípravu 

provozu přenosové nebo přepravní soustavy nebo distribuční 

soustavy a pro provoz a rozvoj elektrizační nebo plynárenské 

soustavy, vyhodnocování provozu elektrizační a plynárenské 

soustavy a způsob využívání zařízení pro poskytování podpůrných 

služeb, způsob a postup stanovení neodebrané elektřiny a náhrady za 

neodebranou elektřinu při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5 a 

požadavky na technické vybavení výroben elektřiny pro účely 

dispečerského řízení, při případném omezování výroby elektřiny z 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

obnovitelných zdrojů přihlédnout k technické a organizační 

náročnosti regulace jednotlivých typů obnovitelných zdrojů, 

  458/2000 
ve znění  

158/2009 
131/2015 

§ 98a odst. 

2 písm. f) 
(2) Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou 

f) způsob regulace cen v energetických odvětvích, postupy pro 

regulaci cen a termíny a rozsah údajů předávaných držiteli licencí pro 

rozhodnutí o cenách, stanovení limitní ceny pro věcné usměrňování 

cen v teplárenství, přípravu a provádění programů zvýšení 

energetické účinnosti, podporu a sledování energetických služeb a 

jiných opatření ke zvýšení energetické účinnosti, 

  

  458/2000 
ve znění  

158/2009 
131/2015 

§ 98a odst. 

2 písm. h) 

bod 11  

h) Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví 

11. skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny 

služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v 

elektroenergetice a způsob a termíny předávání údajů mezi 

účastníky trhu s elektřinou pro vyúčtování regulovaných 

cen a způsob a termíny účtování a hrazení regulovaných cen 

mezi účastníky trhu s elektřinou, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 98a odst. 

2 písm. h) 

bod 4 

h) Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví 

4. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a 

vyúčtování dodávek elektřiny, postupy pro vyhodnocování, 

zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání 

regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze, 

  

  9857     

Článek 35 odst. 

1 
1. Je-li provozovatel distribuční soustavy součástí vertikálně 

integrovaného podniku, musí být nezávislý, přinejmenším pokud jde 

o jeho právní formu, organizaci a rozhodování, na ostatních 

činnostech, které nesouvisejí s distribucí. Tento požadavek 

nepředstavuje povinnost oddělit vlastnění aktiv provozovatele 

distribuční soustavy od vertikálně integrovaného podniku. 

458/2000 
ve znění 

670/2004 

§ 25a odst. 

1 
(1) Provozovatel distribuční soustavy, je-li součástí vertikálně 

integrovaného podnikatele, musí být od 1. ledna 2007 z hlediska své 

právní formy, organizace a rozhodování nezávislý na jiných 

činnostech netýkajících se distribuce elektřiny. Tento požadavek 

neznamená požadavek na oddělení vlastnictví majetku. 

PT  

Článek 35 odst. 

2 
2. Kromě požadavků odstavce 1, pokud je provozovatel 

distribuční soustavy součástí vertikálně integrovaného podniku, musí 

být nezávislý, pokud jde o organizaci a rozhodování, na ostatních 

činnostech, které nesouvisejí s distribucí. Aby se tohoto dosáhlo, 

použijí se tato minimální kritéria: 

a) osoby odpovědné za řízení provozovatele distribuční 

soustavy nesmějí být zapojeny do podnikových struktur 

integrovaného elektroenergetického podniku přímo nebo nepřímo 

458/2000 
ve znění 

670/2004 
211/2011 

§ 25a odst. 

2  
(2) K zajištění nezávislosti provozovatele distribuční soustavy podle 

odstavce 1 se od 1. ledna 2007 uplatní tato minimální kritéria: 

a) osoby odpovědné za řízení provozovatele distribuční soustavy se 

nesmí přímo ani nepřímo podílet na organizačních strukturách 

vertikálně integrovaného podnikatele, jenž je odpovědný, přímo nebo 

nepřímo, za běžný provoz výroby elektřiny, přenosu elektřiny a 
obchod s elektřinou nebo plynem; členem statutárního orgánu nebo 

vedoucím zaměstnancem provozovatele distribuční soustavy nemůže 

být fyzická osoba, která je současně členem statutárním orgánem 

PT  
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Poznámka 
 

pověřených běžným provozem spojeným s výrobou, přenosem a 

dodávkami elektřiny; 

b) musí být přijata vhodná opatření, aby profesionální zájmy 

osob odpovědných za řízení provozovatele distribuční soustavy byly 

brány v úvahu takovým způsobem, který zajišťuje, že jsou schopny 

jednat nezávisle; 

c) provozovatel distribuční soustavy má účinná rozhodovací 

práva nezávislá na integrovaném elektroenergetickém podniku, 

pokud jde o aktiva nutná pro provoz, údržbu nebo rozvoj soustavy. K 

plnění těchto úkolů musí mít provozovatel distribuční soustavy k 

dispozici potřebné zdroje, včetně lidských, technických, fyzických a 

finančních zdrojů. Nemělo by to bránit existenci náležitých 

koordinačních mechanismů zajišťujících ochranu práv mateřské 

společnosti na dohled nad řízením a hospodařením, pokud jde o 

návratnost aktiv v dceřiné společnosti, nepřímo regulovaných v 

souladu s čl. 59 odst. 7. Umožňuje to mateřské společnosti zejména 

schvalovat roční finanční plán nebo jakýkoli rovnocenný nástroj 

provozovatele distribuční soustavy a stanovovat paušální limity pro 

úroveň zadluženosti své dceřiné společnosti. Neumožňuje to mateřské 

společnosti vydávat příkazy týkající se běžného provozu, ani pokud 

jde o jednotlivá rozhodnutí týkající se výstavby nebo modernizace 

distribučního vedení nepřekračující podmínky schváleného 

finančního plánu nebo jakéhokoli rovnocenného nástroje; a 

d) provozovatel distribuční soustavy stanoví program shody, 

který stanoví opatření přijímaná za účelem vyloučení diskriminačního 

chování a zajistí dostatečné sledování plnění programu. Program 

shody stanoví konkrétní povinnosti zaměstnanců potřebné pro splnění 

tohoto cíle. Osoba nebo subjekt pověřený sledováním programu 

shody, kontrolor shody provozovatele distribuční soustavy, předkládá 

regulačnímu orgánu uvedenému v čl. 57 odst. 1 výroční zprávu s 

popisem přijatých opatření. Tato zpráva se zveřejňuje. Kontrolor 

shody provozovatele distribuční soustavy musí být plně nezávislý a k 

plnění svých úkolů musí mít přístup ke všem nezbytným informacím 
provozovatele distribuční soustavy i případných podniků ve skupině. 

nebo vedoucím zaměstnancem držitele licence na výrobu elektřiny, 
přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo plynem, který je součástí 

téhož vertikálně integrovaného podnikatele, 

b) musí být přijata veškerá vhodná opatření, aby k profesionálním 

zájmům člena statutárního orgánu nebo vedoucích zaměstnanců 

odpovědných za řízení provozovatele distribuční soustavy bylo 

přihlíženo způsobem, který zajišťuje jejich nezávislé jednání; člen 

statutárního orgánu nebo vedoucí zaměstnanec provozovatele 

distribuční soustavy nesmí přijímat žádné odměny a jiná majetková 

plnění od držitelů licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, 

obchod s elektřinou nebo plynem v rámci téhož vertikálně 

integrovaného podnikatele; odměňování člena statutárního orgánu 

nebo vedoucího zaměstnance provozovatele distribuční soustavy 

nesmí být závislé na hospodářských výsledcích dosahovaných těmito 

ostatními držiteli licencí v rámci téhož vertikálně integrovaného 

podnikatele, 

c) provozovatel distribuční soustavy musí disponovat skutečnými 

rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k 

provozování, údržbě a rozvoji distribuční soustavy, jež jsou nezávislá 

na vertikálně integrovaném podnikateli; mateřská společnost nesmí 

udělovat provozovateli distribuční soustavy jakékoliv pokyny 

ohledně běžného provozu nebo údržby distribuční soustavy, a rovněž 

nesmí jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat do rozhodování o 

výstavbě či modernizaci částí distribuční soustavy, pokud takové 

rozhodnutí nejde nad rámec schváleného finančního plánu, či jiného 

obdobného nástroje; tím není dotčeno oprávnění mateřské společnosti 

schvalovat roční finanční plán či jiný obdobný nástroj provozovatele 

distribuční soustavy a schvalovat jeho maximální limity zadlužení. 

 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 25a odst. 

3 
(3) Provozovatel distribuční soustavy musí přijmout vnitřním 

předpisem program rovného zacházení k vyloučení diskriminačního 

chování (dále jen „program rovného zacházení“), kterým stanoví 

a) opatření k vyloučení diskriminačního jednání provozovatele 

distribuční soustavy ve vztahu k účastníkům trhu s elektřinou, kteří 
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nejsou součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele s 

provozovatelem distribuční soustavy, 

b) povinnosti a práva zaměstnanců provozovatele distribuční 

soustavy ke splnění účelů programu rovného zacházení. 

Článek 35 odst. 

3 
3. Je-li provozovatel distribuční soustavy součástí vertikálně 

integrovaného podniku, zajistí členské státy, aby činnosti 

provozovatele distribuční soustavy byly sledovány regulačními 

orgány či jinými příslušnými orgány, aby nemohl vertikální integraci 

využívat k narušování hospodářské soutěže. Vertikálně integrovaní 

provozovatelé distribučních soustav zejména nesmějí ve svém 

vystupování a v rámci prosazování své obchodní značky uvádět v 

omyl, pokud jde o oddělenou identitu dodavatelské divize vertikálně 

integrovaného podniku. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 25a odst. 

4  
(4) Provozovatel distribuční soustavy jmenuje nebo jinak obsazuje 

auditora programu. Provozovatel distribuční soustavy je povinen 

zajistit, aby auditor programu měl vytvořeny podmínky pro nezávislý 

výkon své funkce, zejména dostatečné pravomoci k plnění své funkce 

a dostatečné materiální a organizační podmínky. Způsob odměňování 

auditora programu nesmí být na újmu nezávislého výkonu jeho 

funkce. 

  

PT  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 25a odst. 

5  
(5) Auditor programu je povinen dohlížet na provádění programu 

rovného zacházení. Auditor programu zpracovává a předkládá do 30. 

dubna následujícího kalendářního roku Energetickému regulačnímu 

úřadu a ministerstvu výroční zprávu o opatřeních přijatých k 

provádění programu rovného zacházení za uplynulý rok a zároveň ji 

zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel 

distribuční soustavy je povinen poskytnout auditorovi programu 

veškeré informace a podklady nezbytné pro řádný výkon jeho 

činnosti a poskytnout jinou nezbytnou součinnost. Provozovatel 
distribuční soustavy je povinen seznámit s programem rovného 

zacházení členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady nebo správní 

rady a všechny zaměstnance. 

  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 
131/2015 

§ 25a odst. 

6  
(6) Člen statutárního orgánu nebo vedoucí zaměstnanec 

provozovatele distribuční soustavy nesmí od 1. ledna 2007 držet 

podíly převyšující 1 % základního kapitálu v jiné právnické osobě v 

rámci téhož vertikálně integrovaného podnikatele, která je držitelem 

licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou 

nebo plynem. 

  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 
131/2015 

§ 25a odst. 

7  
(7) Od 1. ledna 2007 nesmí provozovatel distribuční soustavy 

uzavírat ovládací smlouvy k podrobení jednotnému řízení jiného 

držitele licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s 

elektřinou nebo plynem ani v takovém řízení podle již uzavřených 

ovládacích smluv pokračovat. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 25a odst. 

8  
(8) Pokud je povinnost oddělení činností podle tohoto zákona 

provedena pachtem obchodního závodu nebo jeho části, je pachtýř 

povinen převzít propachtovaný obchodní závod nebo jeho část do 

svého účetnictví. Pokud je povinnost oddělení podle tohoto zákona 
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provedena pachtem jednotlivého majetku, je propachtovatel povinen 

sdělit pachtýři informace o hodnotě propachtovaného majetku v 

rozsahu požadovaném Energetickým regulačním úřadem pro účely 

cenové regulace. 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 25a odst. 

10 
(10) Provozovatel distribuční soustavy, je-li součástí vertikálně 

integrovaného podnikatele, musí jednat tak, aby neuvedl v omyl 

jiného účastníka trhu s elektřinou, pokud se jedná o možnost záměny 

s obchodníkem s elektřinou nebo s výrobcem elektřiny, který je 
součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele. 

  

Článek 35 odst. 

4 
4. Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat odstavce 

1, 2 a 3 na integrované elektroenergetické podniky sloužící méně než 

100 000 připojeným zákazníkům nebo obsluhující malé izolované 

soustavy. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 25a odst. 

9 
(9) Oddělení podle tohoto zákona není povinen provést vertikálně 

integrovaný podnikatel, který poskytuje služby pro méně než 90 000 

připojených odběrných míst zákazníků. 

PT  

Článek 36 odst. 

1 
1. Provozovatelé distribučních soustav nesmějí vlastnit, 

vyvíjet, spravovat ani provozovat zařízení pro ukládání energie. 
9857   NT  

Článek 36 odst. 

2 
2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 

provozovatelům distribučních soustav povolit vlastnit, vyvíjet, 

spravovat nebo provozovat zařízení pro ukládání energie, která jsou 

plně integrovanými komponenty sítě a v jejichž případě regulační 

orgán udělil svůj souhlas, nebo pokud jsou splněny všechny tyto 
podmínky: 

a) po otevřeném, transparentním a nediskriminačním 

výběrovém řízení, které přezkoumal a schválil regulační orgán nebylo 

právo vlastnit, vyvíjet, spravovat, nebo provozovat taková zařízení 

uděleno jiným osobám, nebo jiné osoby nemohly tyto služby 

poskytnout za přijatelnou cenu a včas. 

b) taková zařízení jsou nezbytná k tomu, aby provozovatelé 

distribučních soustav mohli plnit své povinnosti podle této směrnice, 

pokud jde o efektivní, spolehlivý a bezpečný provoz distribuční 

soustavy, a nepoužívají se pro nákup nebo prodej elektřiny na trzích 

s elektřinou, a 

c) regulační orgán posoudil nezbytnost takové odchylky a 

provedl posouzení výběrového řízení, včetně podmínek výběrového 

řízení, a udělil svůj souhlas. 

Regulační orgán může vypracovat obecné pokyny nebo ustanovení o 

zadávání zakázek, aby provozovatelům distribučních soustav pomohl 

zajistit spravedlivé výběrové řízení. 

9857   NT  
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Článek 36 odst. 

3 
3. Regulační orgány v pravidelných intervalech nebo alespoň 

každých pět let provádějí veřejnou konzultaci ohledně stávajících 

zařízení pro ukládání energie, aby posoudily potenciální volné 

prostředky a zájem o investování do takových zařízení. Pokud z 

veřejné konzultace na základě posouzení regulačním orgánem 

vyplyne, že vlastnit, vyvíjet, provozovat nebo spravovat tato zařízení 

nákladově efektivním způsobem mohou třetí osoby, regulační orgány 

zajistí, aby byly činnosti provozovatelů distribučních soustav v tomto 

ohledu během 18 měsíců postupně ukončeny. Jako součást podmínek 

tohoto postupu mohou regulační orgány provozovatelům 

distribučních soustav povolit, aby obdrželi přiměřenou finanční 

náhradu, zejména získali zpět zbytkovou hodnotu investic, které 

vložili do zařízení pro ukládání energie. 

9857   NT  

Článek 36 odst. 

4 
4. Odstavec 3 se nevztahuje na plně integrované komponenty 

sítě a ani na běžnou dobu amortizace nových zařízení pro ukládání 

využívajících baterie, u nichž bylo konečné investiční rozhodnutí 

učiněno do 4. července 2019, za předpokladu, že taková zařízení pro 

ukládání využívající baterie: 

a) jsou k síti připojena nejpozději dva roky poté; 

b) jsou integrována do distribuční soustavy; 

c) jsou používána výhradně k okamžité obnově bezpečnosti 

sítě v reakci na nepředvídané události, k nimž v této síti dojde, pokud 
je toto obnovovací opatření zahájeno okamžitě a je ukončeno, jakmile 

lze problém vyřešit obvyklým redispečinkem; 

d) nejsou využívána k nákupu nebo prodeji elektřiny na trzích 

s elektřinou včetně trhů pro zajišťování výkonové rovnováhy. 

9857   NT  

Článek 37 Aniž je dotčen článek 55 nebo kterákoli jiná zákonná povinnost 

poskytovat informace, musí provozovatel distribuční soustavy 

zachovávat důvěrnost informací, které mají z obchodního hlediska 

citlivou povahu a o kterých se dozví při výkonu své činnosti, a musí 

zabránit tomu, aby byly informace o jeho vlastních činnostech, které 

mohou být výhodné z obchodního hlediska, poskytovány 

diskriminačním způsobem. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 25 odst. 

10 písm. n) 
(10) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen 

n) zajišťovat ochranu chráněných informací, včetně zajištění ochrany 

údajů předávaných operátorovi trhu, 

PT  

Článek 38 odst. 

1 
1. Členské státy mohou regulačním orgánům nebo jiným 

příslušným orgánům uložit, aby soustavu, která distribuuje elektřinu 

v rámci geograficky vymezené průmyslové či obchodní zóny nebo 

zóny sdílených služeb a která nezajišťuje, aniž je dotčen odstavec 4, 

9857   NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

dodávky pro zákazníky v domácnostech, klasifikovaly jako 

uzavřenou distribuční soustavu, pokud: 

a) jsou provoz či výrobní proces uživatelů této soustavy ze 

zvláštních technických či bezpečnostních důvodů integrovány; nebo 

b) tato soustava distribuuje elektřinu zejména vlastníkovi či 

provozovateli této soustavy nebo podnikům ve skupině s nimi. 

Článek 38 odst. 

2 
2. Uzavřené distribuční soustavy se pro účely této směrnice 

považují za distribuční soustavy. Členské státy mohou regulačním 

orgánům uložit, aby provozovatele uzavřené distribuční soustavy 

osvobodily od: 

a) povinnosti podle čl. 31 odst. 5 a 7 obstarávat energii, kterou 

používá ke krytí energetických ztrát, a nefrekvenční podpůrné služby 

ve své soustavě transparentními, nediskriminačními a tržními 

postupy; 

b) povinnosti podle čl. 6 odst. 1, aby sazby nebo metodiky pro 

jejich výpočet byly před vstupem v platnost schváleny v souladu s čl. 

59 odst. 1; 

c) požadavku podle čl. 32 odst. 1 na obstarání služeb 

flexibility a na rozvoj jejich systémů podle čl. 32 odst. 3 na základě 

plánů rozvoje sítě; 

d) požadavku podle čl. 33 odst. 2 týkajícího se zákazu vlastnit, 

vyvíjet, spravovat nebo provozovat dobíjecí stanice pro elektrická 

vozidla; a 

e) požadavku podle čl. 36 odst. 1 týkajícího se zákazu vlastnit, 

vyvíjet, spravovat nebo provozovat zařízení pro ukládání energie. 

9857   NT  

Článek 38 odst. 

3 
3. Pokud je udělena výjimka podle odstavce 2, jsou 

uplatňované sazby nebo metodiky pro jejich výpočet přezkoumávány 

a schvalovány v souladu s čl. 59 odst. 1 na žádost uživatele uzavřené 

distribuční soustavy. 

9857   NT  

Článek 38 odst. 

4 
4. Nahodilé používání malým počtem domácností se 

zaměstnáním nebo podobným spojením s vlastníkem distribuční 

soustavy, které se nacházejí v oblasti obsluhované uzavřenou 

distribuční soustavou, nevylučuje udělení výjimek podle odstavce 2. 

9857   NT  

Článek 39 Ustanovení čl. 35 odst. 1 nebrání provozu kombinované přenosové a 

distribuční soustavy, pokud provozovatel dodržuje ustanovení čl. 43 

9857   NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

odst. 1, článku 44 a 45 nebo kapitoly VI oddílu 3 nebo pokud se na 

něj vztahuje čl. 66 odst. 3. 

Článek 40 odst. 
1 

1. Každý provozovatel přenosové soustavy: 

a) v úzké spolupráci se sousedícími provozovateli 

přenosových soustav a s provozovateli distribučních soustav zajišťuje 

dlouhodobou schopnost soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku 

po přenosu elektřiny a úsporným způsobem provozuje, udržuje a 

rozvíjí bezpečnou, spolehlivou a účinnou přenosovou soustavu s 

řádným ohledem na životní prostředí; 

b) zajišťuje vhodné prostředky, díky nimž může plnit své 

povinnosti; 

c) přispívá k bezpečnosti dodávek prostřednictvím přiměřené 

přenosové kapacity a spolehlivosti soustavy; 

d) řídí toky elektřiny v soustavě s přihlédnutím k výměnám s 

jinými propojenými soustavami. Za tímto účelem provozovatel 

přenosové soustavy odpovídá za bezpečnost, spolehlivost a účinnost 

elektrizační soustavy a v této souvislosti i za zajištění dostupnosti 

všech nezbytných podpůrných služeb, včetně těch, které jsou 

poskytovány odezvou strany poptávky a zařazeními pro ukládání 

energie, pokud je tato dostupnost nezávislá na jiných přenosových 
soustavách, s nimiž je jeho soustava propojena; 

e) poskytuje dostatečné informace provozovateli jiných 

soustav, s nimiž je jeho soustava propojena, aby zajistil bezpečný a 

efektivní provoz, koordinovaný rozvoj a interoperabilitu propojené 

soustavy; 

f) zajišťuje nediskriminaci mezi uživateli soustavy a 

kategoriemi uživatelů soustavy, zejména pokud jde o zvýhodňování 

podniků ve skupině s ním; 

g) poskytuje uživatelům soustavy informace, které potřebují 

pro účinný přístup k soustavě; 

h) vybírá poplatky za přetížení a platby podle vyrovnávacího 

mechanismu mezi provozovateli přenosových soustav v souladu s 

článkem 49 nařízení (EU) 2019/943, poskytuje přístup třetím osobám 

a řídí jej a poskytuje vysvětlení s uvedením patřičných důvodů, pokud 

přístup zamítne, což sledují regulační orgány; při plnění úkolů podle 

tohoto článku provozovatelé přenosových soustav především 

usnadňují integraci trhu; 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 24 odst. 1  (1) Provozovatel přenosové soustavy 

a) zajišťuje bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz, obnovu a rozvoj 

přenosové soustavy a zajišťuje propojení přenosové soustavy s jinými 

soustavami, a za tím účelem zabezpečuje podpůrné služby a 

dlouhodobou schopnost přenosové soustavy uspokojovat přiměřenou 

poptávku po přenosu elektřiny, spolupracuje s provozovateli 

propojených přenosových soustav a spolupracuje na integraci 

vnitřního evropského trhu s elektřinou, 

b) poskytuje službu přenosové soustavy, 

c) řídí toky elektřiny v přenosové soustavě při respektování přenosů 

elektřiny mezi propojenými soustavami ostatních států a ve 

spolupráci s provozovateli distribučních soustav v elektrizační 

soustavě, 

d) odpovídá za zajištění systémových služeb pro elektrizační soustavu 
na úrovni přenosové soustavy, 

e) účastní se vyrovnávacího mechanismu a uskutečňuje platby podle 

vyrovnávacího mechanismu mezi provozovateli přenosových soustav 

v souladu s Nařízením o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční 

obchod s elektřinou a při zachování bezpečnosti a spolehlivosti 

přenosové soustavy poskytuje přeshraniční přenos elektřiny 

účastníkům trhu s elektřinou, 

f) v případě existujícího či hrozícího nedostatku kapacity přenosové 

soustavy informuje dotčené účastníky trhu s elektřinou na základě 

jejich žádosti o důvodech, pro které neuskutečnil přenos elektřiny. 

 

DT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

i) obstarává podpůrné služby, aby zajistil bezpečnost 

provozu; 

j) přijme rámec pro spolupráci a koordinaci mezi regionálními 
koordinačními centry; 

k) podílí se na vypracovávání evropských a vnitrostátních 

posouzení zdrojové přiměřenosti podle kapitoly IV nařízení (EU) 

2019/943; 

l) zajišťuje digitalizaci přenosových soustav; 

m) zajišťuje správu údajů, včetně rozvoje systémů pro správu 

údajů, kybernetickou bezpečnost a ochranu údajů s výhradou 

platných ustanovení a pravidel, a aniž jsou dotčeny pravomoci jiných 

orgánů. 

  458/2000 
ve znění 

670/2004 
158/2009 
211/2011 
165/2012 
131/2015 

§ 24 odst. 

10 
(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

a) každému, kdo požádá o připojení k přenosové soustavě, stanovit 

podmínky a termín připojení a poskytnout přenos každému, kdo o to 

požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní 

podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy, s 

výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro 

přenos nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu 

přenosové soustavy, 

b) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující 

podmínky pro připojení jejich zařízení k přenosové soustavě, 

c) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující 

podmínky pro přenos elektřiny přenosovou soustavou, 

d) zajistit zřízení technického dispečinku pro výkon činností podle 

odstavce 1 písm. c) a d) a zajistit jeho řádnou činnost, 

e) zajišťovat měření v přenosové soustavě včetně jejich 

vyhodnocování a předávat operátorovi trhu naměřené a vyhodnocené 

údaje a další nezbytné informace pro plnění jeho povinností, 

f) zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem 

zveřejňovat Pravidla provozování přenosové soustavy a vykonávat 

licencovanou činnost v souladu s těmito pravidly, 

g) poskytovat provozovatelům jiných přenosových soustav a 

provozovatelům distribučních soustav, se kterými je jeho soustava 

propojena, informace nezbytné k zajištění vzájemné spolupráce při 

provozu a rozvoji sítí, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

h) informovat ministerstvo a Energetický regulační úřad o omezení 

dovozu nebo vývozu elektřiny, 

i) zpracovávat ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav 

roční přípravu provozu přenosové soustavy, a to zejména rozsah a 

termíny odstávek zařízení pro přenos a předpokládané omezení 

přenosu, a zveřejňovat ji, 

j) každý druhý rok zpracovávat desetiletý plán rozvoje přenosové 

soustavy v rozsahu podle § 58k odst. 3 a po jeho schválení jej 

zveřejňovat; ustanovení § 58k odst. 10 první věty a § 58l odst. 5 se 
použije obdobně, 

k) průběžně zveřejňovat informace o možnostech přenosu elektřiny 

přenosovou soustavou způsobem stanoveným v Pravidlech 

provozování přenosové soustavy, 

l) provádět ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav 

hodnocení provozu přenosové soustavy z technického hlediska, 

m) účtovat odděleně za přenos a za systémové služby, 

n) zpracovávat údaje potřebné pro rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu o cenách za přenos a o cenách za systémové 

služby, 

o) zajišťovat ochranu chráněných informací, včetně zajištění ochrany 
údajů předávaných operátorovi trhu, 

p) vypracovat havarijní plány do 6 měsíců od udělení licence a dále 

je každoročně upřesňovat; při jejich tvorbě a upřesňování 

spolupracovat s provozovateli distribučních soustav, jejichž zařízení 

je připojeno k přenosové soustavě, 

r) dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat 

Energetickému regulačnímu úřadu úroveň kvality dodávek a služeb a 

zveřejňovat ji způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

s) informovat ministerstvo nejpozději do konce druhého týdne měsíce 

následujícího po uplynutí čtvrtletí o fyzikálních tocích dovozu 

elektřiny ze států, které nejsou členy Evropské unie, 

t) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu 

úřadu jednou ročně nejpozději do 1. března zprávu o kvalitě a úrovni 
údržby zařízení přenosové soustavy a o opatřeních na pokrytí 

špičkové spotřeby elektřiny a řešení výpadku výroben elektřiny, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

u) poskytovat součinnost operátorovi trhu při organizování 

vnitrodenního trhu s elektřinou a vyrovnávacího trhu s regulační 

energií, 

v) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na přenos elektřiny u 

operátora trhu; zaregistrováním se provozovatel přenosové soustavy 

stává registrovaným účastníkem trhu, 

w) poskytovat všem účastníkům trhu s elektřinou informace týkající 

se provozování přenosové soustavy nezbytné pro řádné fungování 

trhu s elektřinou; touto povinností není dotčena povinnost 

provozovatele přenosové soustavy dodržovat mlčenlivost podle 

písmene o), 

x) hradit operátorovi trhu ceny za činnosti operátora trhu podle 
Pravidel trhu s elektřinou, 

y) registrovat odběrná místa a předávací místa u operátora trhu, 

z) zajistit neznevýhodňující podmínky pro poskytovatele podpůrných 

služeb. 

  9857     

Článek 40 odst. 

2 
2. Členské státy mohou stanovit, že jednu nebo více 

povinností uvedených v odstavci 1 tohoto článku přidělí jinému 

provozovateli přenosové soustavy než tomu, který je vlastníkem dané 

přenosové soustavy a na kterého by se uvedené povinnosti jinak 

vztahovaly. Provozovatel přenosové soustavy, kterému jsou úkoly 
přiděleny, musí být certifikován podle modelu oddělení vlastnictví, 

nezávislého provozovatele soustavy, nebo nezávislého provozovatele 

přenosové soustavy a musí splňovat požadavky stanovené v článku 

43, avšak nemusí být vlastníkem přenosové soustavy, za niž je 

odpovědný. 

Provozovatel přenosové soustavy, který je vlastníkem dané přenosové 

soustavy, musí splňovat požadavky stanovené v kapitole VI a být 

certifikován podle článku 43. Tímto není dotčena možnost, aby 

provozovatelé přenosových soustav, kteří jsou certifikováni podle 

modelu oddělení vlastnictví, nezávislého provozovatele soustavy, 

nebo nezávislého provozovatele přenosové soustavy, přenesli z 

vlastního podnětu a pod vlastním dohledem některé úkoly na jiné 

provozovatele přenosových soustav, kteří jsou certifikováni podle 

modelu oddělení vlastnictví nezávislého provozovatele soustavy, 

nebo nezávislého provozovatele přenosové soustavy, pokud toto 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá 

NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

přenesení úkolů neohrožuje účinná a nezávislá rozhodovací práva 

provozovatele přenosové soustavy, který úkoly přenáší. 

Článek 40 odst. 

3 
3. Při provádění úkolů uvedených v odstavci 1 provozovatel 

přenosové soustavy zohlední doporučení vydaná regionálními 

koordinačními centry. 

9857   NT  

Článek 40 odst. 

4 
4. Při provádění úkolů uvedených v odst. 1 písm. i) 

provozovatelé přenosových soustav obstarávají služby výkonové 

rovnováhy: 

a) transparentními, nediskriminačními a tržními postupy; 

b) způsobem, který zajišťuje zapojení všech 

elektroenergetických podniků a kvalifikovaných účastníků trhu, 

včetně účastníků trhu nabízejících energii z obnovitelných zdrojů, 

účastníků trhu vykonávajících služby odezvy strany poptávky, 

provozovatelů zařízení pro ukládání energie a účastníků trhu 

vykonávajících služby agregace. 

Pro účely prvního odstavce písm. b) vymezí regulační orgány a 

provozovatelé přenosových soustav v úzké spolupráci se všemi 

účastníky trhu a na základě technických charakteristik těchto trhů 

technické požadavky pro účast na těchto trzích. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 24 odst. 3 

písm. b) 
(3) Provozovatel přenosové soustavy má právo 

b) obstarávat za nejnižší náklady podpůrné služby a elektřinu pro 
krytí ztrát elektřiny v přenosové soustavě a pro vlastní potřebu; pro 

řízení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou a pro řízení toků elektřiny 

podle odstavce 1 písm. c) obstarávat regulační energii, 

 

DT  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 23 odst. 1 

písm. d) 
(1) Výrobce elektřiny má právo 

d) nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu 

elektrizační soustavy za podmínek stanovených Pravidly 

provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování 

distribuční soustavy, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 28 odst. 1 

písm. f) 
(1) Zákazník má právo 

f) nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu 

elektrizační soustavy za podmínek stanovených Pravidly 

provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování 

distribuční soustavy, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 98a odst. 

2 písm. h) 

bod 1 

(2) Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou 

h) Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví 

1. podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním 

soustavám, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu 

k přenosové a k distribuční soustavě a způsoby řešení nedostatku 

kapacit v elektrizační soustavě, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 98a odst. 

2 písm. h) 

bod 4  

4. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a 

vyúčtování dodávek elektřiny, postupy pro vyhodnocování, 

zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání 

regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 98a odst. 

2 písm. h) 

bod 5 

5. postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování 

regulační energie, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 98a odst. 

2 písm. h) 

bod 6 

6. pravidla organizace krátkodobého trhu s elektřinou a 

vyrovnávacího trhu a způsoby jejich vypořádání, 
  

  9857     

Článek 40 odst. 

5 
5. Na poskytování nefrekvenčních podpůrných služeb 

provozovateli přenosových soustav se vztahuje odstavec 4, pokud 

regulační orgán nedospěl k závěru, že tržní poskytování 

nefrekvenčních podpůrných služeb je ekonomicky neefektivní, a 

neudělil výjimku. Regulační rámec zejména zajistí, aby 

provozovatelé přenosových soustav byli schopni tyto služby 

obstarávat od poskytovatelů, jako jsou poskytovatelé odezvy strany 
poptávky nebo ukládání energie, a podpoří přijímání opatření v 

oblasti energetické účinnosti, pokud tyto služby nákladově efektivně 

snižují potřebu modernizovat nebo nahrazovat elektroenergetickou 

kapacitu a podporují efektivní a bezpečný provoz přenosové 

soustavy. 

9857   NT  

Článek 40 odst. 

6 
6. Provozovatelé přenosových soustav, s výhradou schválení 

regulačním orgánem, nebo regulační orgán sám vymezí 

transparentním a participativním postupem, který zahrnuje všechny 

příslušné uživatele soustavy a provozovatele distribučních soustav, 

specifikace pro obstarávané nefrekvenční podpůrné služby a případně 

standardizované tržní produkty pro takové služby alespoň na 

vnitrostátní úrovni. Specifikace zajistí účinné a nediskriminační 

zapojení všech účastníků trhu, včetně účastníků trhu nabízejících 

energii z obnovitelných zdrojů, účastníků trhu vykonávajících služby 

odezvy strany poptávky, provozovatelů zařízení pro ukládání energie 

a účastníků trhu vykonávajících služby agregace. Provozovatelé 

přenosových soustav si vyměňují veškeré nezbytné informace a 

koordinují činnost s provozovateli distribučních soustav, aby zajistili 

9857   NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

optimální využití zdrojů a bezpečný a efektivní provoz soustavy a 

napomáhali rozvoji trhu. Provozovatelům přenosových soustav za 

obstarávání takových služeb náleží přiměřená odměna, aby získali 
zpět alespoň přiměřeně odpovídající náklady, včetně výdajů na 

potřebné informační a komunikační technologie a nákladů na 

infrastrukturu. 

Článek 40 odst. 

7 
7. Povinnost obstarávat nefrekvenční podpůrné služby 

uvedené v odstavci 5 se nevztahuje na plně integrované komponenty 

sítě. 

9857   NT  

Článek 40 odst. 

8 
8. Členské státy nebo jimi určené příslušné orgány mohou 

provozovatelům přenosových soustav povolit provozování jiných 

činností, než těch, které jsou stanoveny v této směrnici a nařízení (EU) 

2019/943, pokud jsou tyto činnosti nezbytné k tomu, aby 

provozovatelé přenosových soustav mohli plnit své povinnosti 

vyplývající z této směrnice nebo nařízení (EU) 2019/943, a regulační 

orgán dospěl k závěru, že taková odchylka je nezbytná. Tím není 

dotčeno právo provozovatelů přenosových soustav vlastnit, vyvíjet, 

spravovat nebo provozovat jiné sítě než elektroenergetické sítě, 

pokud takové právo členský stát nebo určený příslušný orgán udělil. 

9857   NT  

Článek 41 odst. 

1 
1. Aniž je dotčen článek 55 nebo jiná zákonná povinnost 

poskytovat informace, musí každý provozovatel přenosové soustavy 

a každý vlastník přenosové soustavy zachovávat důvěrnost informací, 

které mají z obchodního hlediska citlivou povahu a o kterých se dozví 

při výkonu své činnosti, a musí zabránit tomu, aby byly informace o 

jeho vlastních činnostech, které mohou být výhodné z obchodního 

hlediska, poskytovány diskriminačním způsobem. Zejména nesmí 

poskytovat informace, které mají z obchodního hlediska citlivou 
povahu, ostatním částem podniku, s výjimkou případů, kdy je to 

nezbytné k provedení obchodní transakce. K zajištění úplného 

souladu s pravidly o oddělení informací musí členské státy zajistit, 

aby vlastník přenosové soustavy a zbývající část podniku nevyužívali 

společné služby, například společné právní služby, s výjimkou služeb 

čistě administrativní nebo informačně-technologické povahy. 

458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 

10 písm. o)  
(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

o) zajišťovat ochranu chráněných informací, včetně zajištění ochrany 

údajů předávaných operátorovi trhu, 

PT  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 24 odst. 

10 písm. w) 
w) poskytovat všem účastníkům trhu s elektřinou informace týkající 

se provozování přenosové soustavy nezbytné pro řádné fungování 

trhu s elektřinou; touto povinností není dotčena povinnost 

provozovatele přenosové soustavy dodržovat mlčenlivost podle 

písmene o), 

  

Článek 41 odst. 

2 
2. Provozovatelé přenosových soustav nesmějí v souvislosti s 

prodeji nebo nákupy elektřiny prostřednictvím podniků ve skupině 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. Neaplikovatelné v CZ prostředí 

- ČEPS je monopolní TSO. 
NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

zneužívat informace, které mají z obchodního hlediska citlivou 

povahu a které získali od třetích osob v souvislosti s poskytováním 

nebo sjednáváním přístupu k soustavě. 

Článek 41 odst. 

3 
3. Informace, jež jsou nezbytné pro účinnou ochranu 

hospodářské soutěže a účinné fungování trhu, se zveřejňují. Touto 

povinností není dotčeno zachovávání důvěrnosti informací, které mají 

z obchodního hlediska citlivou povahu. 

458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 2 odst. 1 

písm. d) 
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

d) chráněnou informací informace v jakékoliv podobě, která má 

charakter obchodního tajemství nebo jiná zákonem chráněná 

informace nebo informace charakteru obchodního, technického nebo 

finančního získaná při výkonu činnosti držitele licence, která není 

veřejně dostupná. 

PT  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 24 odst. 

10 písm. g) 
(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

g) poskytovat provozovatelům jiných přenosových soustav a 

provozovatelům distribučních soustav, se kterými je jeho soustava 

propojena, informace nezbytné k zajištění vzájemné spolupráce při 

provozu a rozvoji sítí, 

  

  458/2000 § 24 odst. 

10 písm. k) 
k) průběžně zveřejňovat informace o možnostech přenosu elektřiny 

přenosovou soustavou způsobem stanoveným v Pravidlech 

provozování přenosové soustavy, 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 

10 písm. o) 
o) zajišťovat ochranu chráněných informací, včetně zajištění ochrany 

údajů předávaných operátorovi trhu, 
  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 24 odst. 

10 písm. w) 
w) poskytovat všem účastníkům trhu s elektřinou informace týkající 

se provozování přenosové soustavy nezbytné pro řádné fungování 

trhu s elektřinou; touto povinností není dotčena povinnost 

provozovatele přenosové soustavy dodržovat mlčenlivost podle 

písmene o), 

  

Článek 42 odst. 
1 

1. Provozovatel přenosové soustavy stanoví a zveřejní 

transparentní a účinné postupy pro nediskriminační připojení nových 

výrobních zařízení a zařízení pro ukládání energie k přenosové 

soustavě. Tyto postupy podléhají schválení regulačními orgány. 

458/2000 
ve znění 

165/2012 

§ 24 odst. 

10 písm. a) 
(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

a) každému, kdo požádá o připojení k přenosové soustavě, stanovit 

podmínky a termín připojení a poskytnout přenos každému, kdo o to 

požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní 

podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy, s 

výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro 

přenos nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu 

přenosové soustavy, 

DT  

  458/2000 § 24 odst. 

10 písm. b) 
b) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující 

podmínky pro připojení jejich zařízení k přenosové soustavě, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

670/2004 
158/2009 

§ 24 odst. 

10 písm. c) 
c) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující 

podmínky pro přenos elektřiny přenosovou soustavou, 
  

  458/2000 
ve znění  

158/2009 

§ 24 odst. 

10 písm. f) 
f) zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem 

zveřejňovat Pravidla provozování přenosové soustavy a vykonávat 

licencovanou činnost v souladu s těmito pravidly, 

  

  458/2000 § 24 odst. 

10 písm. k) 
(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

k) průběžně zveřejňovat informace o možnostech přenosu elektřiny 

přenosovou soustavou způsobem stanoveným v Pravidlech 

provozování přenosové soustavy, 

  

  165/2012 § 7 odst. 1 (1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy je povinen na svém licencí vymezeném území přednostně 

připojit k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě výrobnu 

elektřiny z podporovaného zdroje za účelem přenosu elektřiny nebo 

distribuce elektřiny, pokud o to výrobce požádá a splňuje podmínky 

připojení stanovené jiným právním předpisem9), s výjimkou případu 

prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo 

distribuci nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu 

elektrizační soustavy. 

  

  165/2012 § 7 odst. 2 (2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy je povinen na vyžádání výrobce, jehož výrobna elektřiny z 

podporovaného zdroje má být připojena k distribuční soustavě nebo 

k přenosové soustavě, poskytnout informace nezbytné pro připojení, 

odhad nákladů souvisejících s připojením, lhůty pro přijetí a vyřízení 

žádosti o připojení a odhad doby nezbytné pro provedení připojení. 

  

  9857     

Článek 42 odst. 

2 
2. Provozovatel přenosové soustavy nesmí odmítnout 

připojení nového výrobního zařízení nebo zařízení pro ukládání 

energie na základě možných budoucích omezení týkajících se 

dostupných síťových kapacit, například přetížení v odlehlých částech 

přenosové soustavy. Provozovatel přenosové soustavy poskytne 

nezbytné informace. 

Prvním pododstavcem není dotčena možnost, aby provozovatelé 

přenosových soustav omezili zaručenou připojovací kapacitu nebo 

nabízeli připojení v závislosti na provozních omezeních s cílem 

zajistit ekonomickou účinnost nových výrobních zařízení nebo 

zařízení pro ukládání energie, pokud tato omezení schválil regulační 

orgán. Regulační orgán zajistí, aby byla veškerá omezení zaručené 

458/2000 
ve znění 

165/2012 

§ 24 odst. 

10 písm. a) 
(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

a) každému, kdo požádá o připojení k přenosové soustavě, stanovit 

podmínky a termín připojení a poskytnout přenos každému, kdo o to 

požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní 

podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy, s 

výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro 

přenos nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu 

přenosové soustavy, 

 

DT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

připojovací kapacity nebo provozní omezení zaváděna na základě 

transparentních a nediskriminačních postupů a nevytvářely se jimi 
neodůvodněné překážky pro vstup na trh. Pokud výrobní zařízení 

nebo zařízení pro ukládání energie nese náklady související se 

zajištěním neomezeného připojení, neuplatňují se žádná omezení. 

  458/2000 § 24 odst. 

10 písm. b) 
b) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující 

podmínky pro připojení jejich zařízení k přenosové soustavě, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 
158/2009 

§ 24 odst. 

10 písm. c) 
c) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující 

podmínky pro přenos elektřiny přenosovou soustavou, 

 

  

  458/2000 
ve znění  

158/2009 

§ 24 odst. 

10 písm. f) 

 

f) zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem 

zveřejňovat Pravidla provozování přenosové soustavy a vykonávat 

licencovanou činnost v souladu s těmito pravidly, 

 

  

  458/2000 § 24 odst. 

10 písm. k) 
k) průběžně zveřejňovat informace o možnostech přenosu elektřiny 

přenosovou soustavou způsobem stanoveným v Pravidlech 

provozování přenosové soustavy, 

  

  165/2012 § 7 odst. 1  (1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy je povinen na svém licencí vymezeném území přednostně 

připojit k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě výrobnu 

elektřiny z podporovaného zdroje za účelem přenosu elektřiny nebo 
distribuce elektřiny, pokud o to výrobce požádá a splňuje podmínky 

připojení stanovené jiným právním předpisem9), s výjimkou případu 

prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo 

distribuci nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu 
elektrizační soustavy. 

  

  

  165/2012 § 7 odst. 2 (2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy je povinen na vyžádání výrobce, jehož výrobna elektřiny z 

podporovaného zdroje má být připojena k distribuční soustavě nebo 

k přenosové soustavě, poskytnout informace nezbytné pro připojení, 

odhad nákladů souvisejících s připojením, lhůty pro přijetí a vyřízení 

žádosti o připojení a odhad doby nezbytné pro provedení připojení. 

  

  9857     
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

Článek 42 odst. 

3 
3. Provozovatel přenosové soustavy nesmí odmítnout nové 

místo připojení s odůvodněním, že by to vedlo k dodatečným 

nákladům v důsledku nutného zvyšování kapacity prvků soustavy v 

těsné blízkosti místa připojení. 

458/2000 
ve znění 

165/2012 

§ 24 odst. 

10 písm. a) 
(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

a) každému, kdo požádá o připojení k přenosové soustavě, stanovit 

podmínky a termín připojení a poskytnout přenos každému, kdo o to 

požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní 

podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy, s 

výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro 

přenos nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu 

přenosové soustavy, 

PT  

  458/2000 § 24 odst. 

10 písm. b) 
b) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující 

podmínky pro připojení jejich zařízení k přenosové soustavě, 
  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 
158/2009 

§ 24 odst. 

10 písm. c) 
c) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující 

podmínky pro přenos elektřiny přenosovou soustavou, 
  

  458/2000 
ve znění  

158/2009 

§ 24 odst. 

10 písm. f) 
f) zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem 

zveřejňovat Pravidla provozování přenosové soustavy a vykonávat 

licencovanou činnost v souladu s těmito pravidly, 

  

  458/2000 § 24 odst. 

10 písm. k) 
k) průběžně zveřejňovat informace o možnostech přenosu elektřiny 

přenosovou soustavou způsobem stanoveným v Pravidlech 

provozování přenosové soustavy, 

  

  165/2012 § 7 odst. 1  (1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy je povinen na svém licencí vymezeném území přednostně 

připojit k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě výrobnu 

elektřiny z podporovaného zdroje za účelem přenosu elektřiny nebo 

distribuce elektřiny, pokud o to výrobce požádá a splňuje podmínky 

připojení stanovené jiným právním předpisem9), s výjimkou případu 

prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo 

distribuci nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu 

elektrizační soustavy. 

  

  

  165/2012 § 7 odst. 2 (2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy je povinen na vyžádání výrobce, jehož výrobna elektřiny z 

podporovaného zdroje má být připojena k distribuční soustavě nebo 

k přenosové soustavě, poskytnout informace nezbytné pro připojení, 

odhad nákladů souvisejících s připojením, lhůty pro přijetí a vyřízení 

žádosti o připojení a odhad doby nezbytné pro provedení připojení. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

Článek 43 odst. 
1 

1. Členské státy zajistí, aby: 

a) každý podnik, který vlastní přenosovou soustavu, působil 

jako provozovatel přenosové soustavy; 

b) tatáž osoba nebo tytéž osoby nebyly oprávněny: 

i) přímo nebo nepřímo vykonávat kontrolu nad 

podnikem vykonávajícím funkci výroby nebo dodávek a 

přímo nebo nepřímo vykonávat kontrolu nad 

provozovatelem přenosové soustavy nebo nad přenosovou 

soustavou nebo vykonávat ve vztahu k nim jakékoli právo; 

ii) přímo nebo nepřímo vykonávat kontrolu nad 

provozovatelem přenosové soustavy nebo nad přenosovou 

soustavou a přímo nebo nepřímo vykonávat kontrolu nad 

podnikem zajišťujícím funkci výroby nebo dodávek nebo 

vykonávat ve vztahu k němu jakékoli právo; 

c) tatáž osoba nebo tytéž osoby nebyly oprávněny jmenovat 

členy dozorčí rady provozovatele přenosové soustavy nebo přenosové 

soustavy, jejich správní rady nebo orgánů, které podnik právně 

zastupují, a přímo nebo nepřímo vykonávat kontrolu nad podnikem 

zajišťujícím funkci výroby nebo dodávek nebo vykonávat ve vztahu 

k němu jakékoli právo; a 

d) tatáž osoba nebyla oprávněna být členem dozorčí rady, 

správní rady nebo orgánů, které podnik právně zastupují, a to jak 

podniku vykonávajícího funkci výroby nebo dodávek, tak 

provozovatele přenosové soustavy nebo přenosové soustavy. 

458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 4 odst. 1 

písm. b) 

bod 1 

(1) Licence se uděluje 

b) na dobu neurčitou, a to na 

1. přenos elektřiny, 

 

PT  

  458/2000 
ve znění 
670/2004 
131/2015 

§ 4 odst. 2 

písm. a)  
(2) Pro celé území České republiky jsou vydávány jako výlučné 

a) licence na přenos elektřiny, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
158/2009 

§ 11 odst. 1 

písm. l) 
(1) Držitel licence je povinen 

l) zajistit, aby byly splněny povinnosti držitele licence podle tohoto 

zákona a jiných právních předpisů i v případech, kdy držitel licence 

zajišťuje výkon činnosti spojené s právy a povinnostmi držitele 

licence prostřednictvím třetí osoby na základě smluvních vztahů, 

uzavřených podle obecně závazných právních předpisů, 

  

  458/2000 
ve znění 

§ 10a (1) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel přepravní 

soustavy může provozovat přenosovou soustavu nebo přepravní 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

211/2011 
131/2015 

soustavu pouze tehdy, je-li držitelem certifikátu nezávislosti 

vydaného Energetickým regulačním úřadem. 

(2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní 

soustavy je povinen oznámit Energetickému regulačnímu úřadu 

každou změnu skutečnosti, o které se dozví a v důsledku které přestal 

splňovat některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2 nebo 

§ 58a až 58n. 

(3) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní 

soustavy je povinen oznámit Energetickému regulačnímu úřadu 

veškeré okolnosti, které vedou k tomu, že nad ním nabude kontrolu 

osoba nebo osoby z třetí země, nebo že dojde ke změně osoby nebo 
osob z třetí země vykonávajících kontrolu nad provozovatelem 

přenosové soustavy nebo přepravní soustavy, nebo změnu jiných 

podstatných okolností. O této skutečnosti je Energetický regulační 

úřad povinen informovat Evropskou Komisi (dále jen „Komise“). 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10b odst. 

1 
(1) Certifikace se zahajuje na žádost provozovatele přenosové 

soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy nebo osoby, která 

hodlá provozovat přenosovou soustavu nebo přepravní soustavu. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10b odst. 

2 
(2) Energetický regulační úřad zahájí certifikaci z moci úřední 

a) má-li důvodně za to, že provozovatel přenosové soustavy nebo 

provozovatel přepravní soustavy přestal nebo přestane splňovat 

některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2 nebo § 58a až 

58n, nebo 

b) z podnětu Komise. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10b odst. 

6 
(6) Energetický regulační úřad udělí certifikát nezávislosti, jestliže v 

certifikaci zahájené na žádost žadatel prokáže, že splňuje podmínky 

nezávislosti podle § 24a odst. 2 nebo § 58a až 58n. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011  

§ 24 odst. 2 (2) Provozovatel přenosové soustavy nesmí být držitelem jiné licence 

udělované podle tohoto zákona než licence na přenos elektřiny. 
  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 24a (1) Provozovatel přenosové soustavy musí být z hlediska své 

společnické struktury nezávislý na výrobě elektřiny nebo výrobě 

plynu nebo na obchodu s elektřinou nebo s plynem. 

(2) K zajištění nezávislosti provozovatele přenosové soustavy musejí 

být splněny tyto podmínky nezávislosti: 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

a) provozovatel přenosové soustavy je vlastníkem přenosové 

soustavy, 

b) nad provozovatelem přenosové soustavy nebo nad jeho obchodním 

závodem nevykonává přímo ani nepřímo kontrolu osoba nebo 
skupina osob jednajících ve shodě, která nebo které 

1. vykonávají přímo nebo nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny, 

výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s 

plynem nebo ve vztahu k nim uplatňují jiné právo, 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 

c) ve vztahu k provozovateli přenosové soustavy neuplatňuje 

jakékoliv jiné právo osoba nebo skupina osob jednajících ve shodě, 

která nebo které 

1. vykonávají přímo nebo nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny, 
výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s 

plynem, 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 

d) provozovatel přenosové soustavy 

1. sám nebo jednáním ve shodě s jinými osobami nevykonává přímo 

ani nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny nebo výrobcem plynu 

nebo nad obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem ani 

ve vztahu k nim neuplatňuje jiné právo, 

2. nevyrábí elektřinu nebo plyn nebo neobchoduje s elektřinou nebo 

s plynem, 

e) členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady nebo správní rady 

nebo členy jiného orgánu provozovatele přenosové soustavy 

určeného stanovami není oprávněna jmenovat, volit nebo jinak 

ustanovit osoba nebo skupina osob jednajících ve shodě, která nebo 

které 

1. vykonávají kontrolu nad výrobcem elektřiny, výrobcem plynu, 

obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem nebo ve 

vztahu k nim uplatňují jiné právo, 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

f) členem statutárního orgánu, členem dozorčí rady nebo správní rady 

nebo členem jiného orgánu provozovatele přenosové soustavy 

určeného stanovami nesmí být osoba, která je členem dozorčí rady 

nebo správní rady, členem statutárního orgánu nebo členem jiného 

orgánu společnosti určeného stanovami výrobce elektřiny, výrobce 

plynu, obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem. 

(3) Je-li osobou nebo jednou z osob podle odstavce 2 písm. b), c) nebo 

e) Česká republika, územní samosprávný celek nebo jiná osoba 

veřejného práva, nepovažují se za tutéž osobu dva odlišné státní 

orgány, orgány územního samosprávného celku nebo jiné osoby 

veřejného práva, z nichž jedna vykonává kontrolu nebo jiné právo nad 

provozovatelem přenosové soustavy a druhá vykonává kontrolu nebo 

jiné právo nad výrobcem elektřiny nebo výrobcem plynu nebo 
obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem. Státní orgán, 

orgán územního samosprávného celku nebo jiná osoba veřejného 

práva, která vykonává kontrolu nebo jiné právo nad výrobcem 

elektřiny, výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou nebo 
obchodníkem s plynem, musí být nezávislá na státním orgánu, orgánu 

územního samosprávného celku nebo jiné osobě veřejného práva, 

která vykonává kontrolu nebo jiné právo nad provozovatelem 

přenosové soustavy. 

(4) Podmínky nezávislosti podle odstavce 2 se považují za splněné i 

tehdy, jestliže se provozovatel přenosové soustavy účastní na 

založení právnické osoby za účelem provozování přenosových 

soustav v jednom nebo více státech nebo v takové osobě získá účast, 

a přenechá takové osobě přenosovou soustavu k jejímu provozování 

společně s dalšími přenosovými soustavami. To neplatí, pokud by se 

na podnikání právnické osoby založené za účelem provozování 

přenosových soustav podle předchozí věty účastnily jiné osoby, které 

nebyly příslušnými orgány členských států určeny jako vlastnicky 

oddělení provozovatelé přenosových soustav nebo nezávislí 

provozovatelé přenosových soustav. 

(5) Výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou, výrobce plynu, 

obchodník s plynem nesmí sám nebo jednáním ve shodě s jinými 

osobami nabýt ani vykonávat přímou nebo nepřímou kontrolu nad 

provozovatelem přenosové soustavy, ani ve vztahu k němu vykonávat 

hlasovací právo spojené s vlastnictvím podílu v provozovateli 

přenosové soustavy, ustanovovat nebo odvolávat členy dozorčí rady, 

správní rady nebo členy statutárního orgánu nebo vlastnit většinový 

podíl. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

(6) Jiným právem podle odstavců 2 a 3 se rozumí 

a) právo vykonávat hlasovací práva ve společnosti, 

b) vlastnictví účastnických cenných papírů, jejichž souhrnná 

jmenovitá nebo účetní hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu 

společnosti, 

c) právo jmenovat, volit nebo jinak ustanovit a odvolávat členy 

dozorčí rady nebo správní rady, členy statutárního orgánu nebo členy 

jiného orgánu společnosti určeného stanovami, 

d) jiné obdobné právo, jehož výkon vyvolává podstatný konflikt 

zájmů mezi provozováním přenosové soustavy a výrobou elektřiny 

nebo plynu nebo obchodem s elektřinou nebo plynem. 

Článek 43 odst. 

2 
2. Práva podle odst. 1 písm. b) a c) zahrnují zejména: 

a) pravomoc vykonávat hlasovací práva; 

b) pravomoc jmenovat členy dozorčí rady, správní rady nebo 

orgánů právně zastupujících podnik; nebo 

c) právo držet většinový podíl. 

458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24a odst. 

6 
(6) Jiným právem podle odstavců 2 a 3 se rozumí 

a) právo vykonávat hlasovací práva ve společnosti, 

b) vlastnictví účastnických cenných papírů, jejichž souhrnná 

jmenovitá nebo účetní hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu 

společnosti, 

c) právo jmenovat, volit nebo jinak ustanovit a odvolávat členy 

dozorčí rady nebo správní rady, členy statutárního orgánu nebo členy 

jiného orgánu společnosti určeného stanovami, 

d) jiné obdobné právo, jehož výkon vyvolává podstatný konflikt 

zájmů mezi provozováním přenosové soustavy a výrobou elektřiny 

nebo plynu nebo obchodem s elektřinou nebo plynem. 

PT  

Článek 43 odst. 

3 
3. Pro účely odst. 1 písm. b) pojem „podnik vykonávající 

funkci výroby nebo dodávek“ zahrnuje „podnik vykonávající funkci 

výroby nebo dodávek“ ve smyslu směrnice 2009/73/ES a pojmy 

„provozovatel přenosové soustavy“ a „přenosová soustava“ zahrnují 

pojmy „provozovatel přepravní soustavy“ a „přepravní soustava“ ve 

smyslu uvedené směrnice. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 10a (1) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel přepravní 

soustavy může provozovat přenosovou soustavu nebo přepravní 

soustavu pouze tehdy, je-li držitelem certifikátu nezávislosti 

vydaného Energetickým regulačním úřadem. 

(2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní 

soustavy je povinen oznámit Energetickému regulačnímu úřadu 

každou změnu skutečnosti, o které se dozví a v důsledku které přestal 

splňovat některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2 nebo 

§ 58a až 58n. 

(3) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní 

soustavy je povinen oznámit Energetickému regulačnímu úřadu 

veškeré okolnosti, které vedou k tomu, že nad ním nabude kontrolu 

osoba nebo osoby z třetí země, nebo že dojde ke změně osoby nebo 

osob z třetí země vykonávajících kontrolu nad provozovatelem 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

přenosové soustavy nebo přepravní soustavy, nebo změnu jiných 

podstatných okolností. O této skutečnosti je Energetický regulační 

úřad povinen informovat Evropskou Komisi (dále jen „Komise“). 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 24a odst. 

2 písm. b) 
(2) K zajištění nezávislosti provozovatele přenosové soustavy musejí 

být splněny tyto podmínky nezávislosti: 

b) nad provozovatelem přenosové soustavy nebo nad jeho obchodním 

závodem nevykonává přímo ani nepřímo kontrolu osoba nebo 

skupina osob jednajících ve shodě, která nebo které 

1. vykonávají přímo nebo nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny, 

výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s 

plynem nebo ve vztahu k nim uplatňují jiné právo, 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 24a odst. 

2 písm. c) 
c) ve vztahu k provozovateli přenosové soustavy neuplatňuje 

jakékoliv jiné právo osoba nebo skupina osob jednajících ve shodě, 

která nebo které 

1. vykonávají přímo nebo nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny, 

výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s 

plynem, 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 24a odst. 

2 písm. d) 
d) provozovatel přenosové soustavy 

1. sám nebo jednáním ve shodě s jinými osobami nevykonává přímo 

ani nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny nebo výrobcem plynu 

nebo nad obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem ani 

ve vztahu k nim neuplatňuje jiné právo, 

2. nevyrábí elektřinu nebo plyn nebo neobchoduje s elektřinou nebo 

s plynem, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 24a odst. 

2 písm. e) 
e) členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady nebo správní rady 

nebo členy jiného orgánu provozovatele přenosové soustavy 

určeného stanovami není oprávněna jmenovat, volit nebo jinak 

ustanovit osoba nebo skupina osob jednajících ve shodě, která nebo 

které 

1. vykonávají kontrolu nad výrobcem elektřiny, výrobcem plynu, 

obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem nebo ve 

vztahu k nim uplatňují jiné právo, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 24a odst. 

2 písm. f) 
f) členem statutárního orgánu, členem dozorčí rady nebo správní rady 

nebo členem jiného orgánu provozovatele přenosové soustavy 

určeného stanovami nesmí být osoba, která je členem dozorčí rady 

nebo správní rady, členem statutárního orgánu nebo členem jiného 

orgánu společnosti určeného stanovami výrobce elektřiny, výrobce 

plynu, obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 24a odst. 

5 
(5) Výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou, výrobce plynu, 

obchodník s plynem nesmí sám nebo jednáním ve shodě s jinými 

osobami nabýt ani vykonávat přímou nebo nepřímou kontrolu nad 

provozovatelem přenosové soustavy, ani ve vztahu k němu vykonávat 

hlasovací právo spojené s vlastnictvím podílu v provozovateli 

přenosové soustavy, ustanovovat nebo odvolávat členy dozorčí rady, 

správní rady nebo členy statutárního orgánu nebo vlastnit většinový 

podíl. 

  

Článek 43 odst. 

4 
4. Povinnost stanovená v odst. 1 písm. a) se považuje za 

splněnou, pokud dva nebo více podniků vlastnících přenosové 

soustavy vytvořilo společný podnik, který působí jako provozovatel 

přenosové soustavy ve dvou nebo více členských státech pro dotčené 

přenosové soustavy. Součástí společného podniku nesmí být žádný 

jiný podnik, pokud nebyl schválen podle článku 44 jako nezávislý 

provozovatel soustavy nebo jako nezávislý provozovatel přenosové 

soustavy pro účely oddílu 3. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. Nerelevatní v CZ prostředí, kdy 

je ČEPS monopolním TSO v CZ. 
NT  

Článek 43 odst. 

5 
5. Pro účely provádění tohoto článku, pokud osobou uvedenou 

v odst. 1 písm. b), c) a d) je členský stát nebo jiný veřejnoprávní 

subjekt, se za tutéž osobu nebo tytéž osoby nepovažují dva 

samostatné veřejnoprávní subjekty vykonávající kontrolu na jedné 

straně nad provozovatelem přenosové soustavy nebo nad přenosovou 

soustavou a na straně druhé nad podnikem vykonávajícím funkci 

výroby nebo dodávek. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. Nerelevatní v CZ prostředí, kdy 

je ČEPS monopolním TSO v CZ. 
NT  

Článek 43 odst. 
6 

6. Členské státy zajistí, aby informace, které mají z 

obchodního hlediska citlivou povahu, uvedené v článku 41 a 

uchovávané provozovatelem přenosové soustavy, který byl součástí 

vertikálně integrovaného podniku, nebyly přeneseny a pracovníci 

tohoto provozovatele přenosové soustavy nebyli převedeni do 

podniků vykonávajících funkci výroby a dodávek. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. Nerelevatní v CZ prostředí, kdy 

je ČEPS monopolním TSO v CZ. 
NT  
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Poznámka 
 

Článek 43 odst. 

7 
7. Pokud ke dni 3. září 2009 příslušná přenosová soustava 

patří vertikálně integrovanému podniku, mohou se členské státy 

rozhodnout odstavec 1 nepoužít. 

V takovém případě tyto členské státy buď: 

a) určí nezávislého provozovatele soustavy v souladu s 

článkem 44, nebo 

b) musí splňovat požadavky oddílu 3. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  

ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá 

NT  

Článek 43 odst. 

8 
8. Pokud ke dni 3. září 2009 příslušná přenosová soustava 

patří vertikálně integrovanému podniku a jsou zavedena opatření, 

která zaručují účinnější nezávislost provozovatele přenosové 

soustavy než ustanovení oddílu 3, mohou se členské státy rozhodnout 

odstavec 1 nepoužít. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  

ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá 

NT  

Článek 43 odst. 

9 
9. Před schválením a určením podniku jako provozovatele 

přenosové soustavy podle odstavce 8 tohoto článku je tento podnik 

certifikován postupy podle čl. 52 odst. 4, 5 a 6 této směrnice a článku 

51 nařízení (ES) 2019/943. kterými Komise ověří, že zavedená 

opatření jasně zaručují účinnější nezávislost provozovatele přenosové 

soustavy než oddíl 3 této kapitoly. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 10a (1) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel přepravní 

soustavy může provozovat přenosovou soustavu nebo přepravní 

soustavu pouze tehdy, je-li držitelem certifikátu nezávislosti 

vydaného Energetickým regulačním úřadem. 

(2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní 

soustavy je povinen oznámit Energetickému regulačnímu úřadu 

každou změnu skutečnosti, o které se dozví a v důsledku které přestal 

splňovat některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2 nebo 
§ 58a až 58n. 

(3) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní 

soustavy je povinen oznámit Energetickému regulačnímu úřadu 

veškeré okolnosti, které vedou k tomu, že nad ním nabude kontrolu 

osoba nebo osoby z třetí země, nebo že dojde ke změně osoby nebo 

osob z třetí země vykonávajících kontrolu nad provozovatelem 

přenosové soustavy nebo přepravní soustavy, nebo změnu jiných 

podstatných okolností. O této skutečnosti je Energetický regulační 

úřad povinen informovat Evropskou Komisi (dále jen „Komise“). 

PT  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10b (1) Certifikace se zahajuje na žádost provozovatele přenosové 

soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy nebo osoby, která 

hodlá provozovat přenosovou soustavu nebo přepravní soustavu. 

(2) Energetický regulační úřad zahájí certifikaci z moci úřední 

a) má-li důvodně za to, že provozovatel přenosové soustavy nebo 

provozovatel přepravní soustavy přestal nebo přestane splňovat 

některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2 nebo § 58a až 

58n, nebo 
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Poznámka 
 

b) z podnětu Komise. 

(3) Pokud Energetický regulační úřad neshledá důvody k zahájení 

certifikace na základě oznámení provozovatele přenosové soustavy 

nebo provozovatele přepravní soustavy podle § 10a odst. 2, sdělí to 

do 30 dnů ode dne, kdy oznámení obdržel, Komisi a provozovateli 

přenosové soustavy nebo provozovateli přepravní soustavy. 

(4) Energetický regulační úřad vyhotoví koncept výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění a oznámí jej Komisi a účastníkovi řízení. 

Před oznámením konceptu výrokové části rozhodnutí a odůvodnění 

Komisi umožní Energetický regulační úřad účastníkovi řízení se k 

němu vyjádřit. Energetický regulační úřad vyhotoví koncept 

výrokové části rozhodnutí a odůvodnění do 4 měsíců od 

a) zahájení certifikace na žádost, 

b) obdržení podnětu Komise, nebo 

c) obdržení oznámení provozovatele přenosové soustavy nebo 

provozovatele přepravní soustavy. 

(5) Pokud v certifikaci zahájené na žádost nevyhotoví Energetický 

regulační úřad koncept výrokové části rozhodnutí a odůvodnění do 4 

měsíců ode dne jejího zahájení, platí, že do vydání rozhodnutí žadatel 

splňuje podmínku pro provozování přenosové nebo přepravní 

soustavy podle § 10a odst. 1. Pokud v certifikaci zahájené z moci 

úřední nevyhotoví Energetický regulační úřad koncept výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění do 4 měsíců od obdržení podnětu Komise 

nebo od oznámení provozovatele přenosové soustavy nebo 

provozovatele přepravní soustavy, platí, že Energetický regulační 

úřad neprokázal důvody pro zrušení certifikátu nezávislosti. Tuto 

skutečnost Energetický regulační úřad neprodleně oznámí Komisi a 

předá jí veškeré použité podklady. Dále se v certifikaci postupuje 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. 

(6) Energetický regulační úřad udělí certifikát nezávislosti, jestliže v 

certifikaci zahájené na žádost žadatel prokáže, že splňuje podmínky 

nezávislosti podle § 24a odst. 2 nebo § 58a až 58n. 

(7) V certifikaci zahájené z moci úřední Energetický regulační úřad 

certifikát nezávislosti zruší, pokud se v certifikaci prokáže, že 

provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní 

soustavy opakovaně závažným způsobem porušil některou z 

podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2, § 58b až 58m nebo § 58n 

odst. 2 a opatření uložená Energetickým regulačním úřadem podle 

tohoto zákona nevedla k nápravě. V opačném případě Energetický 
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Poznámka 
 

regulační úřad certifikaci zastaví. O výsledku řízení informuje 

Energetický regulační úřad bezodkladně Komisi. 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10c (1) Certifikace provozovatele přenosové soustavy nebo 

provozovatele přepravní soustavy kontrolovaného osobou nebo 

osobami z třetí země se zahajuje na žádost provozovatele přenosové 

soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy, nad nímž vykonává 

kontrolu osoba nebo osoby z třetí země, nebo osoby kontrolované 
osobou nebo osobami z třetí země, která hodlá provozovat 

přenosovou soustavu nebo přepravní soustavu. Energetický regulační 

úřad neprodleně informuje o zahájení certifikace Komisi. 

 (2) Energetický regulační úřad zahájí certifikaci z moci úřední, 

dozví-li se o skutečnostech, které vedou nebo mohou vést k tomu, že 

osoba nebo osoby z třetí země získají kontrolu nad provozovatelem 

přenosové soustavy nebo provozovatelem přepravní soustavy, a 

informuje o tom neprodleně Komisi. Pokud Energetický regulační 

úřad neshledá důvody k zahájení certifikace na základě oznámení 

provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele přepravní 

soustavy podle § 10a odst. 3, sdělí to do 30 dnů ode dne, kdy 

oznámení obdržel, Komisi a provozovateli přenosové soustavy nebo 

provozovateli přepravní soustavy. 

 (3) Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu je podmíněno 

závazným stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen 

„ministerstvo“) o tom, zda získání nebo výkon kontroly ze strany 

osoby nebo osob ze třetí země nad provozovatelem přenosové nebo 

přepravní soustavy může ohrozit bezpečnost dodávek elektřiny nebo 

plynu v České republice a Evropské unii. Ministerstvo vydá závazné 

stanovisko do 2 měsíců ode dne doručení žádosti Energetického 

regulačního úřadu o jeho vydání. Nevydá-li ministerstvo závazné 

stanovisko ve lhůtě podle věty druhé, platí, že získání nebo výkon 

kontroly ze strany osoby nebo osob ze třetí země nad provozovatelem 

přenosové nebo přepravní soustavy neohrozí bezpečnost dodávek 

elektřiny nebo plynu v České republice a Evropské unii. Závazné 

stanovisko ministerstvo vydává na základě posouzení 

a) práv a závazků Evropské unie ve vztahu k dané třetí zemi nebo 

zemím, které vyplývají z mezinárodního práva, včetně dohod 

uzavřených s jednou nebo několika třetími zeměmi, jichž je Evropská 

unie smluvní stranou a které upravují bezpečnost dodávek energií, 

b) práv a závazků České republiky ve vztahu k dané třetí zemi nebo 

zemím, které vyplývají z dohod uzavřených s touto třetí zemí nebo 

zeměmi, 
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Poznámka 
 

c) jiných skutečností nebo okolností hodných zvláštního zřetele. 

 (4) Energetický regulační úřad vyhotoví koncept výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění do 4 měsíců ode dne zahájení certifikace a 

oznámí jej Komisi, ministerstvu a účastníkovi řízení. Před 

oznámením tohoto konceptu Komisi umožní Energetický regulační 

úřad účastníkovi řízení se k němu vyjádřit. Současně s oznámením 

konceptu výrokové části rozhodnutí a odůvodnění požádá 

Energetický regulační úřad Komisi o vydání stanoviska, zda 

a) žadatel nebo provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 

přepravní soustavy splňuje podmínky nezávislosti podle § 24a odst. 2 
nebo § 58a až 58n, 

b) udělení certifikátu nezávislosti neohrozí bezpečnost dodávek 

elektřiny nebo plynu do Evropské unie. 

 (5) Nevydá-li Komise stanovisko do 2 měsíců ode dne obdržení 

žádosti o jeho vydání nebo do 4 měsíců v případě, že Komise požádá 

o vyjádření Agenturu pro spolupráci energetických regulačních 

orgánů (dále jen „Agentura“)20), orgány jiných členských států nebo 

dotčené osoby, platí, že nemá proti konceptu výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění námitky. 

 (6) Energetický regulační úřad vydá rozhodnutí ve věci do 2 měsíců 

ode dne, kdy obdržel stanovisko Komise nebo kdy lhůta pro vydání 

stanoviska Komise uplynula. Přitom v co největší míře zohlední 

stanovisko Komise. 

 (7) Energetický regulační úřad udělí certifikát nezávislosti, jestliže v 

certifikaci zahájené na žádost žadatel prokáže, že splňuje podmínky 

nezávislosti podle § 24a odst. 2, § 58b až 58m nebo § 58n odst. 2, a 

zároveň bylo zjištěno, že získání nebo výkon kontroly ze strany osoby 

nebo osob ze třetí země nad provozovatelem přenosové nebo 

přepravní soustavy neohrozí bezpečnost dodávek elektřiny nebo 

plynu v České republice a Evropské unii. 

 (8) V certifikaci zahájené z moci úřední Energetický regulační úřad 

certifikát nezávislosti zruší, pokud se prokáže, že provozovatel 

přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy nesplňuje 

některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2, § 58b až 58m 

anebo § 58n odst. 2, nebo v důsledku změn osoby anebo osob z třetí 

země vykonávajících kontrolu nad provozovatelem přenosové 

soustavy anebo provozovatelem přepravní soustavy, nebo změn 

jiných podstatných okolností může dojít k ohrožení bezpečnosti 

dodávek elektřiny nebo plynu v České republice a Evropské unii, 
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Poznámka 
 

jinak Energetický regulační úřad certifikaci zastaví. Rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu je podmíněno závazným 

stanoviskem ministerstva; ustanovení odstavce 3 se použije 

přiměřeně. 

 (9) Výrokovou část rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a 

stanovisko Komise uveřejní Energetický regulační úřad způsobem 

umožňujícím dálkový přístup a v Energetickém regulačním věstníku. 

Pokud Energetický regulační úřad rozhodl odlišně od stanoviska 

Komise, uveřejní rovněž odůvodnění rozhodnutí. 

Článek 43 odst. 

10 
10. Vertikálně integrovaným podnikům, které vlastní 

přenosovou soustavu, nesmí být v žádném případě bráněno 

podniknout kroky k dosažení souladu s odstavcem 1. 

458/2000 
ve znění  
131/2015 

§ 4 odst. 1 
písm. b) 

bod 1)  

(1) Licence se uděluje 

b) na dobu neurčitou, a to na 

1. přenos elektřiny, 

PT  

  458/2000 
ve znění 

670/2004  
131/2015 

§ 4 odst. 2 
písm. a) 

(2) Pro celé území České republiky jsou vydávány jako výlučné 

a) licence na přenos elektřiny, 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 5 odst. 1 (1) Podmínkou pro udělení licence fyzické osobě je 

a) plná svéprávnost, 

b) bezúhonnost, 

c) odborná způsobilost nebo ustanovení odpovědného zástupce podle 

§ 6. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 5 odst. 2 (2) Žádá-li o udělení licence právnická osoba, musí podmínky podle 

odstavce 1 písm. a) a b) splňovat členové statutárního orgánu. Dále je 

podmínkou pro udělení licence právnické osobě ustanovení 

odpovědného zástupce. 

  

Článek 43 odst. 

11 
11. Podniky vykonávající funkci výroby nebo dodávek nesmějí 

být v žádném případě schopny přímo nebo nepřímo převzít kontrolu 

nad oddělenými provozovateli přenosových soustav v členských 

státech, které uplatňují odstavec 1, nebo ve vztahu k těmto 

provozovatelům vykonávat jakékoli právo. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 10a (1) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel přepravní 

soustavy může provozovat přenosovou soustavu nebo přepravní 

soustavu pouze tehdy, je-li držitelem certifikátu nezávislosti 

vydaného Energetickým regulačním úřadem. 

(2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní 

soustavy je povinen oznámit Energetickému regulačnímu úřadu 

každou změnu skutečnosti, o které se dozví a v důsledku které přestal 

splňovat některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2 nebo 

§ 58a až 58n. 

(3) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní 

soustavy je povinen oznámit Energetickému regulačnímu úřadu 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

veškeré okolnosti, které vedou k tomu, že nad ním nabude kontrolu 
osoba nebo osoby z třetí země, nebo že dojde ke změně osoby nebo 

osob z třetí země vykonávajících kontrolu nad provozovatelem 

přenosové soustavy nebo přepravní soustavy, nebo změnu jiných 

podstatných okolností. O této skutečnosti je Energetický regulační 

úřad povinen informovat Evropskou Komisi (dále jen „Komise“). 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10b (1) Certifikace se zahajuje na žádost provozovatele přenosové 

soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy nebo osoby, která 

hodlá provozovat přenosovou soustavu nebo přepravní soustavu. 

(2) Energetický regulační úřad zahájí certifikaci z moci úřední 

a) má-li důvodně za to, že provozovatel přenosové soustavy nebo 

provozovatel přepravní soustavy přestal nebo přestane splňovat 

některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2 nebo § 58a až 

58n, nebo 

b) z podnětu Komise. 

(3) Pokud Energetický regulační úřad neshledá důvody k zahájení 

certifikace na základě oznámení provozovatele přenosové soustavy 

nebo provozovatele přepravní soustavy podle § 10a odst. 2, sdělí to 

do 30 dnů ode dne, kdy oznámení obdržel, Komisi a provozovateli 

přenosové soustavy nebo provozovateli přepravní soustavy. 

(4) Energetický regulační úřad vyhotoví koncept výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění a oznámí jej Komisi a účastníkovi řízení. 

Před oznámením konceptu výrokové části rozhodnutí a odůvodnění 

Komisi umožní Energetický regulační úřad účastníkovi řízení se k 

němu vyjádřit. Energetický regulační úřad vyhotoví koncept 

výrokové části rozhodnutí a odůvodnění do 4 měsíců od 

a) zahájení certifikace na žádost, 

b) obdržení podnětu Komise, nebo 

c) obdržení oznámení provozovatele přenosové soustavy nebo 

provozovatele přepravní soustavy. 

(5) Pokud v certifikaci zahájené na žádost nevyhotoví Energetický 

regulační úřad koncept výrokové části rozhodnutí a odůvodnění do 4 

měsíců ode dne jejího zahájení, platí, že do vydání rozhodnutí žadatel 

splňuje podmínku pro provozování přenosové nebo přepravní 

soustavy podle § 10a odst. 1. Pokud v certifikaci zahájené z moci 

úřední nevyhotoví Energetický regulační úřad koncept výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění do 4 měsíců od obdržení podnětu Komise 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

nebo od oznámení provozovatele přenosové soustavy nebo 

provozovatele přepravní soustavy, platí, že Energetický regulační 

úřad neprokázal důvody pro zrušení certifikátu nezávislosti. Tuto 

skutečnost Energetický regulační úřad neprodleně oznámí Komisi a 

předá jí veškeré použité podklady. Dále se v certifikaci postupuje 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. 

(6) Energetický regulační úřad udělí certifikát nezávislosti, jestliže v 

certifikaci zahájené na žádost žadatel prokáže, že splňuje podmínky 

nezávislosti podle § 24a odst. 2 nebo § 58a až 58n. 

(7) V certifikaci zahájené z moci úřední Energetický regulační úřad 

certifikát nezávislosti zruší, pokud se v certifikaci prokáže, že 

provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní 

soustavy opakovaně závažným způsobem porušil některou z 

podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2, § 58b až 58m nebo § 58n 

odst. 2 a opatření uložená Energetickým regulačním úřadem podle 

tohoto zákona nevedla k nápravě. V opačném případě Energetický 

regulační úřad certifikaci zastaví. O výsledku řízení informuje 

Energetický regulační úřad bezodkladně Komisi. 

Článek 44 odst. 

1 
1. Pokud ke dni 3. září 2009 patří příslušná přenosová 

soustava vertikálně integrovanému podniku, mohou se členské státy 

rozhodnout nepoužít čl. 43 odst. 1 a určit nezávislého provozovatele 

soustavy na návrh vlastníka přenosové soustavy. Takové určení 

podléhá souhlasu Komise. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá 

NT  

Článek 44 odst. 

2 
2. Členský stát může nezávislého provozovatele soustavy 

schválit a určit, pokud: 

a) uchazeč prokázal, že splňuje požadavky čl. 43 odst. 1 písm. 

b), c) a d); 

b) uchazeč prokázal, že má pro provádění úkolů podle článku 

40 k dispozici potřebné finanční, technické, fyzické a lidské zdroje; 

c) uchazeč se zavázal dodržovat desetiletý plán rozvoje sítě 

sledovaný regulačním orgánem; 

d) vlastník přenosové soustavy prokázal schopnost dostát 

svým povinnostem podle odstavce 5. Za tímto účelem musí 

poskytnout všechny návrhy smluvních ujednání s ucházejícím se 

podnikem i s jakýmkoli dalším relevantním subjektem; a 

458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 4 odst. 1 
písm. b) 

bod 1) 

(1) Licence se uděluje 

b) na dobu neurčitou,  

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

e) uchazeč prokázal schopnost dostát svým povinnostem 
podle nařízení (EU) 2019/943, včetně spolupráce provozovatelů 

přenosových soustav na unijní i regionální úrovni. 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 11 odst. 1 

písm. m) 
(1) Držitel licence je povinen 
 
m) mít k plnění svých práv a povinností k dispozici potřebné lidské, 

technické a finanční zdroje 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 1 

písm. a) 
(1) Provozovatel přenosové soustavy 

a) zajišťuje bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz, obnovu a rozvoj 

přenosové soustavy a zajišťuje propojení přenosové soustavy s jinými 

soustavami, a za tím účelem zabezpečuje podpůrné služby a 

dlouhodobou schopnost přenosové soustavy uspokojovat přiměřenou 

poptávku po přenosu elektřiny, spolupracuje s provozovateli 
propojených přenosových soustav a spolupracuje na integraci 

vnitřního evropského trhu s elektřinou, 

  

  458/2000 § 24 odst. 1 

písm. c) 
c) řídí toky elektřiny v přenosové soustavě při respektování přenosů 

elektřiny mezi propojenými soustavami ostatních států a ve 

spolupráci s provozovateli distribučních soustav v elektrizační 

soustavě, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 24 odst. 1 

písm. e)  
e) účastní se vyrovnávacího mechanismu a uskutečňuje platby podle 

vyrovnávacího mechanismu mezi provozovateli přenosových soustav 

v souladu s Nařízením o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční 

obchod s elektřinou a při zachování bezpečnosti a spolehlivosti 

přenosové soustavy poskytuje přeshraniční přenos elektřiny 

účastníkům trhu s elektřinou, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 24 odst. 

10 písm. g) 
(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

g) poskytovat provozovatelům jiných přenosových soustav a 

provozovatelům distribučních soustav, se kterými je jeho soustava 
propojena, informace nezbytné k zajištění vzájemné spolupráce při 

provozu a rozvoji sítí, 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 

10 písm. j) 
j) každý druhý rok zpracovávat desetiletý plán rozvoje přenosové 

soustavy v rozsahu podle § 58k odst. 3 a po jeho schválení jej 

zveřejňovat; ustanovení § 58k odst. 10 první věty a § 58l odst. 5 se 

použije obdobně, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 24a odst. 

2  
(2) K zajištění nezávislosti provozovatele přenosové soustavy musejí 

být splněny tyto podmínky nezávislosti: 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

a) provozovatel přenosové soustavy je vlastníkem přenosové 

soustavy, 

b) nad provozovatelem přenosové soustavy nebo nad jeho obchodním 

závodem nevykonává přímo ani nepřímo kontrolu osoba nebo 

skupina osob jednajících ve shodě, která nebo které 

1. vykonávají přímo nebo nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny, 

výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s 

plynem nebo ve vztahu k nim uplatňují jiné právo, 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 
plynem, 

c) ve vztahu k provozovateli přenosové soustavy neuplatňuje 

jakékoliv jiné právo osoba nebo skupina osob jednajících ve shodě, 

která nebo které 

1. vykonávají přímo nebo nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny, 

výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s 

plynem, 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 

d) provozovatel přenosové soustavy 

1. sám nebo jednáním ve shodě s jinými osobami nevykonává přímo 

ani nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny nebo výrobcem plynu 

nebo nad obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem ani 

ve vztahu k nim neuplatňuje jiné právo, 

2. nevyrábí elektřinu nebo plyn nebo neobchoduje s elektřinou nebo 

s plynem, 

 e) členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady nebo správní rady 

nebo členy jiného orgánu provozovatele přenosové soustavy 

určeného stanovami není oprávněna jmenovat, volit nebo jinak 

ustanovit osoba nebo skupina osob jednajících ve shodě, která nebo 

které 

1. vykonávají kontrolu nad výrobcem elektřiny, výrobcem plynu, 
obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem nebo ve 

vztahu k nim uplatňují jiné právo, 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

f) členem statutárního orgánu, členem dozorčí rady nebo správní rady 

nebo členem jiného orgánu provozovatele přenosové soustavy 

určeného stanovami nesmí být osoba, která je členem dozorčí rady, 

členem statutárního orgánu nebo členem jiného orgánu společnosti 

určeného stanovami výrobce elektřiny, výrobce plynu, obchodníka s 

elektřinou nebo obchodníka s plynem. 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 24a odst. 

3 
(3) Je-li osobou nebo jednou z osob podle odstavce 2 písm. b), c) nebo 

e) Česká republika, územní samosprávný celek nebo jiná osoba 

veřejného práva, nepovažují se za tutéž osobu dva odlišné státní 

orgány, orgány územního samosprávného celku nebo jiné osoby 

veřejného práva, z nichž jedna vykonává kontrolu nebo jiné právo nad 

provozovatelem přenosové soustavy a druhá vykonává kontrolu nebo 

jiné právo nad výrobcem elektřiny nebo výrobcem plynu nebo 
obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem. Státní orgán, 

orgán územního samosprávného celku nebo jiná osoba veřejného 

práva, která vykonává kontrolu nebo jiné právo nad výrobcem 

elektřiny, výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou nebo 
obchodníkem s plynem, musí být nezávislá na státním orgánu, orgánu 

územního samosprávného celku nebo jiné osobě veřejného práva, 

která vykonává kontrolu nebo jiné právo nad provozovatelem 
přenosové soustavy. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 24a odst. 

4 
(4) Podmínky nezávislosti podle odstavce 2 se považují za splněné i 

tehdy, jestliže se provozovatel přenosové soustavy účastní na 

založení právnické osoby za účelem provozování přenosových 

soustav v jednom nebo více státech nebo v takové osobě získá účast, 

a přenechá takové osobě přenosovou soustavu k jejímu provozování 

společně s dalšími přenosovými soustavami. To neplatí, pokud by se 

na podnikání právnické osoby založené za účelem provozování 

přenosových soustav podle předchozí věty účastnily jiné osoby, které 

nebyly příslušnými orgány členských států určeny jako vlastnicky 

oddělení provozovatelé přenosových soustav nebo nezávislí 

provozovatelé přenosových soustav. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 24a odst. 

5 
(5) Výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou, výrobce plynu, 

obchodník s plynem nesmí sám nebo jednáním ve shodě s jinými 

osobami nabýt ani vykonávat přímou nebo nepřímou kontrolu nad 

provozovatelem přenosové soustavy, ani ve vztahu k němu vykonávat 

hlasovací právo spojené s vlastnictvím podílu v provozovateli 

přenosové soustavy, ustanovovat nebo odvolávat členy dozorčí rady, 

správní rady nebo členy statutárního orgánu nebo vlastnit většinový 

podíl. 
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Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24a odst. 

6 
(6) Jiným právem podle odstavců 2 a 3 se rozumí 

a) právo vykonávat hlasovací práva ve společnosti, 

b) vlastnictví účastnických cenných papírů, jejichž souhrnná 

jmenovitá nebo účetní hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu 

společnosti, 

c) právo jmenovat, volit nebo jinak ustanovit a odvolávat členy 

dozorčí rady nebo správní rady, členy statutárního orgánu nebo členy 

jiného orgánu společnosti určeného stanovami, 

d) jiné obdobné právo, jehož výkon vyvolává podstatný konflikt 

zájmů mezi provozováním přenosové soustavy a výrobou elektřiny 

nebo plynu nebo obchodem s elektřinou nebo plynem. 

  

Článek 44 odst. 

3 
3. Členské státy schválí a určí jako nezávislé provozovatele 

soustav podniky, které byly certifikovány regulačním orgánem jako 

podniky splňující požadavky článku 53 a odstavce 2 tohoto článku. 

Použije se certifikační postup buď podle článku 52 této směrnice a 

článku 51 nařízení (EU) 2019/943, nebo podle článku 53 této 

směrnice. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 10a (1) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel přepravní 

soustavy může provozovat přenosovou soustavu nebo přepravní 

soustavu pouze tehdy, je-li držitelem certifikátu nezávislosti 

vydaného Energetickým regulačním úřadem. 

(2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní 

soustavy je povinen oznámit Energetickému regulačnímu úřadu 

každou změnu skutečnosti, o které se dozví a v důsledku které přestal 

splňovat některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2 nebo 
§ 58a až 58n. 

(3) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní 

soustavy je povinen oznámit Energetickému regulačnímu úřadu 

veškeré okolnosti, které vedou k tomu, že nad ním nabude kontrolu 

osoba nebo osoby z třetí země, nebo že dojde ke změně osoby nebo 

osob z třetí země vykonávajících kontrolu nad provozovatelem 

přenosové soustavy nebo přepravní soustavy, nebo změnu jiných 

podstatných okolností. O této skutečnosti je Energetický regulační 

úřad povinen informovat Evropskou Komisi (dále jen „Komise“). 

PT  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10b (1) Certifikace se zahajuje na žádost provozovatele přenosové 

soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy nebo osoby, která 

hodlá provozovat přenosovou soustavu nebo přepravní soustavu. 

(2) Energetický regulační úřad zahájí certifikaci z moci úřední 

a) má-li důvodně za to, že provozovatel přenosové soustavy nebo 

provozovatel přepravní soustavy přestal nebo přestane splňovat 

některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2 nebo § 58a až 

58n, nebo 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

b) z podnětu Komise. 

(3) Pokud Energetický regulační úřad neshledá důvody k zahájení 

certifikace na základě oznámení provozovatele přenosové soustavy 

nebo provozovatele přepravní soustavy podle § 10a odst. 2, sdělí to 

do 30 dnů ode dne, kdy oznámení obdržel, Komisi a provozovateli 

přenosové soustavy nebo provozovateli přepravní soustavy. 

(4) Energetický regulační úřad vyhotoví koncept výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění a oznámí jej Komisi a účastníkovi řízení. 

Před oznámením konceptu výrokové části rozhodnutí a odůvodnění 

Komisi umožní Energetický regulační úřad účastníkovi řízení se k 

němu vyjádřit. Energetický regulační úřad vyhotoví koncept 

výrokové části rozhodnutí a odůvodnění do 4 měsíců od 

a) zahájení certifikace na žádost, 

b) obdržení podnětu Komise, nebo 

c) obdržení oznámení provozovatele přenosové soustavy nebo 

provozovatele přepravní soustavy. 

(5) Pokud v certifikaci zahájené na žádost nevyhotoví Energetický 

regulační úřad koncept výrokové části rozhodnutí a odůvodnění do 4 

měsíců ode dne jejího zahájení, platí, že do vydání rozhodnutí žadatel 

splňuje podmínku pro provozování přenosové nebo přepravní 

soustavy podle § 10a odst. 1. Pokud v certifikaci zahájené z moci 

úřední nevyhotoví Energetický regulační úřad koncept výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění do 4 měsíců od obdržení podnětu Komise 

nebo od oznámení provozovatele přenosové soustavy nebo 

provozovatele přepravní soustavy, platí, že Energetický regulační 

úřad neprokázal důvody pro zrušení certifikátu nezávislosti. Tuto 

skutečnost Energetický regulační úřad neprodleně oznámí Komisi a 

předá jí veškeré použité podklady. Dále se v certifikaci postupuje 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. 

(6) Energetický regulační úřad udělí certifikát nezávislosti, jestliže v 

certifikaci zahájené na žádost žadatel prokáže, že splňuje podmínky 

nezávislosti podle § 24a odst. 2 nebo § 58a až 58n. 

(7) V certifikaci zahájené z moci úřední Energetický regulační úřad 

certifikát nezávislosti zruší, pokud se v certifikaci prokáže, že 

provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní 

soustavy opakovaně závažným způsobem porušil některou z 

podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2, § 58b až 58m nebo § 58n 

odst. 2 a opatření uložená Energetickým regulačním úřadem podle 
tohoto zákona nevedla k nápravě. V opačném případě Energetický 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

regulační úřad certifikaci zastaví. O výsledku řízení informuje 

Energetický regulační úřad bezodkladně Komisi. 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10c (1) Certifikace provozovatele přenosové soustavy nebo 

provozovatele přepravní soustavy kontrolovaného osobou nebo 

osobami z třetí země se zahajuje na žádost provozovatele přenosové 

soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy, nad nímž vykonává 

kontrolu osoba nebo osoby z třetí země, nebo osoby kontrolované 

osobou nebo osobami z třetí země, která hodlá provozovat 

přenosovou soustavu nebo přepravní soustavu. Energetický regulační 

úřad neprodleně informuje o zahájení certifikace Komisi. 

(2) Energetický regulační úřad zahájí certifikaci z moci úřední, dozví-
li se o skutečnostech, které vedou nebo mohou vést k tomu, že osoba 

nebo osoby z třetí země získají kontrolu nad provozovatelem 

přenosové soustavy nebo provozovatelem přepravní soustavy, a 

informuje o tom neprodleně Komisi. Pokud Energetický regulační 

úřad neshledá důvody k zahájení certifikace na základě oznámení 

provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele přepravní 

soustavy podle § 10a odst. 3, sdělí to do 30 dnů ode dne, kdy 

oznámení obdržel, Komisi a provozovateli přenosové soustavy nebo 

provozovateli přepravní soustavy. 

 (3) Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu je podmíněno 

závazným stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen 

„ministerstvo“) o tom, zda získání nebo výkon kontroly ze strany 

osoby nebo osob ze třetí země nad provozovatelem přenosové nebo 

přepravní soustavy může ohrozit bezpečnost dodávek elektřiny nebo 

plynu v České republice a Evropské unii. Ministerstvo vydá závazné 

stanovisko do 2 měsíců ode dne doručení žádosti Energetického 
regulačního úřadu o jeho vydání. Nevydá-li ministerstvo závazné 

stanovisko ve lhůtě podle věty druhé, platí, že získání nebo výkon 

kontroly ze strany osoby nebo osob ze třetí země nad provozovatelem 

přenosové nebo přepravní soustavy neohrozí bezpečnost dodávek 

elektřiny nebo plynu v České republice a Evropské unii. Závazné 

stanovisko ministerstvo vydává na základě posouzení 

a) práv a závazků Evropské unie ve vztahu k dané třetí zemi nebo 

zemím, které vyplývají z mezinárodního práva, včetně dohod 

uzavřených s jednou nebo několika třetími zeměmi, jichž je Evropská 

unie smluvní stranou a které upravují bezpečnost dodávek energií, 

b) práv a závazků České republiky ve vztahu k dané třetí zemi nebo 

zemím, které vyplývají z dohod uzavřených s touto třetí zemí nebo 
zeměmi, 
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Poznámka 
 

c) jiných skutečností nebo okolností hodných zvláštního zřetele. 

(4) Energetický regulační úřad vyhotoví koncept výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění do 4 měsíců ode dne zahájení certifikace a 

oznámí jej Komisi, ministerstvu a účastníkovi řízení. Před 

oznámením tohoto konceptu Komisi umožní Energetický regulační 

úřad účastníkovi řízení se k němu vyjádřit. Současně s oznámením 

konceptu výrokové části rozhodnutí a odůvodnění požádá 

Energetický regulační úřad Komisi o vydání stanoviska, zda 

a) žadatel nebo provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 

přepravní soustavy splňuje podmínky nezávislosti podle § 24a odst. 2 
nebo § 58a až 58n, 

b) udělení certifikátu nezávislosti neohrozí bezpečnost dodávek 

elektřiny nebo plynu do Evropské unie. 

(5) Nevydá-li Komise stanovisko do 2 měsíců ode dne obdržení 

žádosti o jeho vydání nebo do 4 měsíců v případě, že Komise požádá 

o vyjádření Agenturu pro spolupráci energetických regulačních 

orgánů (dále jen „Agentura“)20), orgány jiných členských států nebo 

dotčené osoby, platí, že nemá proti konceptu výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění námitky. 

(6) Energetický regulační úřad vydá rozhodnutí ve věci do 2 měsíců 

ode dne, kdy obdržel stanovisko Komise nebo kdy lhůta pro vydání 

stanoviska Komise uplynula. Přitom v co největší míře zohlední 

stanovisko Komise. 

(7) Energetický regulační úřad udělí certifikát nezávislosti, jestliže v 

certifikaci zahájené na žádost žadatel prokáže, že splňuje podmínky 

nezávislosti podle § 24a odst. 2, § 58b až 58m nebo § 58n odst. 2, a 
zároveň bylo zjištěno, že získání nebo výkon kontroly ze strany osoby 

nebo osob ze třetí země nad provozovatelem přenosové nebo 

přepravní soustavy neohrozí bezpečnost dodávek elektřiny nebo 

plynu v České republice a Evropské unii. 

(8) V certifikaci zahájené z moci úřední Energetický regulační úřad 

certifikát nezávislosti zruší, pokud se prokáže, že provozovatel 

přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy nesplňuje 

některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2, § 58b až 58m 

anebo § 58n odst. 2, nebo v důsledku změn osoby anebo osob z třetí 

země vykonávajících kontrolu nad provozovatelem přenosové 

soustavy anebo provozovatelem přepravní soustavy, nebo změn 

jiných podstatných okolností může dojít k ohrožení bezpečnosti 

dodávek elektřiny nebo plynu v České republice a Evropské unii, 
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* 
 

Poznámka 
 

jinak Energetický regulační úřad certifikaci zastaví. Rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu je podmíněno závazným 

stanoviskem ministerstva; ustanovení odstavce 3 se použije 

přiměřeně. 

(9) Výrokovou část rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a 

stanovisko Komise uveřejní Energetický regulační úřad způsobem 

umožňujícím dálkový přístup a v Energetickém regulačním věstníku. 

Pokud Energetický regulační úřad rozhodl odlišně od stanoviska 

Komise, uveřejní rovněž odůvodnění rozhodnutí. 

Článek 44 odst. 

4 
4. Každý nezávislý provozovatel soustavy odpovídá za 

udělování a správu přístupu třetích osob, včetně výběru poplatků za 

přístup, poplatků za přetížení a plateb podle vyrovnávacího 

mechanismu mezi provozovateli přenosové soustavy v souladu s 

článkem 49 nařízení (EU) 2019/943, jakož i za provoz, údržbu a 

rozvoj přenosové soustavy a za zabezpečení dlouhodobé schopnosti 

soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku prostřednictvím 

plánování investic. Při rozvoji přenosové soustavy odpovídá 

nezávislý provozovatel soustavy za plánování (včetně povolovacího 

řízení) a výstavbu nové infrastruktury a její uvedení do provozu. Pro 

tento účel působí nezávislý provozovatel soustavy jako provozovatel 

přenosové soustavy v souladu s tímto oddílem. Vlastník přenosové 

soustavy neodpovídá za udělování přístupu třetím osobám a jeho 

správu ani za plánování investic. 

458/2000 
ve znění 

670/2004 

§ 11 odst. 1 

písm. a)  
(1) Držitel licence je povinen 

a) vykonávat licencovanou činnost tak, aby byla zajištěna spolehlivá 

a trvale bezpečná dodávka energie, pokud je mu tato povinnost 

uložena ve zvláštní části tohoto zákona, 

PT  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 11 odst. 1 

písm. c) 
c) zajistit, aby práce spojené s výkonem licencované činnosti byly 

prováděny osobami s odbornou způsobilostí, 
  

  458/2000 
ve znění  
158/2009 

§ 11 odst. 1 

písm. h) 
h) dodržovat stanovené parametry kvality dodávek a služeb a v 

případě jejich nedodržení poskytovat náhradu 
  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 11 odst. 1 

písm. m) 
m) mít k plnění svých práv a povinností k dispozici potřebné lidské, 

technické a finanční zdroje, 
  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 24 odst. 1 (1) Provozovatel přenosové soustavy 

a) zajišťuje bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz, obnovu a rozvoj 

přenosové soustavy a zajišťuje propojení přenosové soustavy s jinými 

soustavami, a za tím účelem zabezpečuje podpůrné služby a 

dlouhodobou schopnost přenosové soustavy uspokojovat přiměřenou 
poptávku po přenosu elektřiny, spolupracuje s provozovateli 
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propojených přenosových soustav a spolupracuje na integraci 

vnitřního evropského trhu s elektřinou, 

b) poskytuje službu přenosové soustavy, 

c) řídí toky elektřiny v přenosové soustavě při respektování přenosů 

elektřiny mezi propojenými soustavami ostatních států a ve 

spolupráci s provozovateli distribučních soustav v elektrizační 

soustavě, 

d) odpovídá za zajištění systémových služeb pro elektrizační soustavu 
na úrovni přenosové soustavy, 

e) účastní se vyrovnávacího mechanismu a uskutečňuje platby podle 

vyrovnávacího mechanismu mezi provozovateli přenosových soustav 

v souladu s Nařízením o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční 

obchod s elektřinou a při zachování bezpečnosti a spolehlivosti 
přenosové soustavy poskytuje přeshraniční přenos elektřiny 

účastníkům trhu s elektřinou, 

f) v případě existujícího či hrozícího nedostatku kapacity přenosové 

soustavy informuje dotčené účastníky trhu s elektřinou na základě 

jejich žádosti o důvodech, pro které neuskutečnil přenos elektřiny. 

  458/2000 
ve znění 

165/2012 

§ 24 odst. 
10 písm. a) 

(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

a) každému, kdo požádá o připojení k přenosové soustavě, stanovit 

podmínky a termín připojení a poskytnout přenos každému, kdo o to 

požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní 

podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy, s 

výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro 

přenos nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu 

přenosové soustavy, 

  

  458/2000 § 24 odst. 
10 písm. b) 

b) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující 

podmínky pro připojení jejich zařízení k přenosové soustavě, 
  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 
158/2009 

§ 24 odst. 
10 písm. c) 

c) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující 

podmínky pro přenos elektřiny přenosovou soustavou, 
  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 24 odst. 
10 písm. d) 

d) zajistit zřízení technického dispečinku pro výkon činností podle 

odstavce 1 písm. c) a d) a zajistit jeho řádnou činnost, 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32019L0944.docx      str. 191 z 306   

Celex: 32019L0944 Lhůta pro implementaci 31.12.2020 Úřední věstník                      L 158 2019 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Stanislav Brejcha, 18.5.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní 

trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU (přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Hana Konrádová, 18.5.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 
10 písm. j) 

j) každý druhý rok zpracovávat desetiletý plán rozvoje přenosové 

soustavy v rozsahu podle § 58k odst. 3 a po jeho schválení jej 

zveřejňovat; ustanovení § 58k odst. 10 první věty a § 58l odst. 5 se 
použije obdobně, 

  

  458/2000 § 24 odst. 
10 písm. k) 

k) průběžně zveřejňovat informace o možnostech přenosu elektřiny 

přenosovou soustavou způsobem stanoveným v Pravidlech 

provozování přenosové soustavy, 

  

  458/2000 § 24 odst. 
10 písm. l) 

l) provádět ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav 

hodnocení provozu přenosové soustavy z technického hlediska, 
  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 
10 písm. r) 

r) dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat 

Energetickému regulačnímu úřadu úroveň kvality dodávek a služeb a 

zveřejňovat ji způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 
158/2009 

§ 24 odst. 
10 písm. t) 

t) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu 

úřadu jednou ročně nejpozději do 1. března zprávu o kvalitě a úrovni 

údržby zařízení přenosové soustavy a o opatřeních na pokrytí 

špičkové spotřeby elektřiny a řešení výpadku výroben elektřiny, 

  

Článek 44 odst. 

5 
5. Byl-li určen nezávislý provozovatel soustavy, pak vlastník 

přenosové soustavy: 

a) poskytne nezávislému provozovateli soustavy veškerou 

náležitou součinnost a podporu pro účely plnění jeho úkolů, zejména 

včetně všech náležitých informací; 

b) financuje investice, o nichž rozhodne nezávislý 

provozovatel soustavy a které schválí regulační orgán, nebo poskytne 

souhlas s jejich financováním kteroukoli zainteresovanou stranou 

včetně nezávislého provozovatele soustavy. Příslušná finanční 

ujednání podléhají souhlasu regulačního orgánu. Před udělením 

tohoto souhlasu provede regulační orgán konzultace s vlastníkem 

přenosové soustavy a s ostatními zainteresovanými stranami; 

c) zajistí krytí odpovědnosti ve vztahu k aktivům tvořícím síť, 

s výjimkou odpovědnosti vztahující se k úkolům nezávislého 

provozovatele soustavy; a 

d) poskytne záruky k usnadnění financování jakéhokoli 

rozšiřování sítě, s výjimkou investic, u nichž podle písmene b) poskytl 

souhlas s financováním kteroukoli zainteresovanou stranou včetně 

nezávislého provozovatele soustavy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. Nerelevatní v CZ prostředí, kdy 

je ČEPS monopolním TSO v CZ. 
NT  

Článek 44 odst. 

6 
6. V úzké spolupráci s regulačním orgánem se příslušnému 

vnitrostátnímu orgánu pro ochranu hospodářské soutěže udělí veškeré 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. Nerelevatní v CZ prostředí, kdy 

je ČEPS monopolním TSO v CZ. 
NT  
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náležité pravomoci pro účinné sledování plnění povinností, které pro 

vlastníka přenosové soustavy vyplývají z odstavce 5. 

Článek 45 odst. 

1 
1. Byl-li určen nezávislý provozovatel soustavy, musí být 

vlastník přenosové soustavy, který je součástí vertikálně 

integrovaného podniku, nezávislý, přinejmenším pokud jde o jeho 

právní formu, organizaci a rozhodování, na ostatních činnostech, 

které nesouvisejí s přenosem. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. Nerelevatní v CZ prostředí, kdy 

je ČEPS monopolním TSO v CZ. 

 

NT  

Článek 45 odst. 

2 
2. Pro zajištění nezávislosti vlastníka přenosové soustavy 

podle odstavce 1 platí tato minimální kritéria: 

a) osoby odpovědné za řízení vlastníka přenosové soustavy 

nesmějí být zapojeny do podnikových struktur integrovaného 

elektroenergetického podniku, které jsou přímo nebo nepřímo 

pověřeny běžným provozem spojeným s výrobou, distribucí a 

dodávkami elektřiny; 

b) musí být přijata vhodná opatření zajišťující, aby 

profesionální zájmy osob odpovědných za řízení vlastníka přenosové 

soustavy byly brány v úvahu takovým způsobem, který zajišťuje, že 

jsou schopny jednat nezávisle; a 

c) vlastník přenosové soustavy vypracuje program shody, 

který stanoví opatření přijímaná za účelem vyloučení diskriminačního 

chování, a zajistí dostatečné sledování plnění programu. Program 

shody stanoví konkrétní povinnosti zaměstnanců potřebné pro splnění 

tohoto cíle. Osoba nebo subjekt pověřený sledováním programu 

shody předkládá regulačnímu orgánu výroční zprávu s popisem 

přijatých opatření. Tato zpráva se zveřejňuje. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 24a (1) Provozovatel přenosové soustavy musí být z hlediska své 

společnické struktury nezávislý na výrobě elektřiny nebo výrobě 

plynu nebo na obchodu s elektřinou nebo s plynem. 

(2) K zajištění nezávislosti provozovatele přenosové soustavy musejí 

být splněny tyto podmínky nezávislosti: 

a) provozovatel přenosové soustavy je vlastníkem přenosové 

soustavy, 

b) nad provozovatelem přenosové soustavy nebo nad jeho obchodním 

závodem nevykonává přímo ani nepřímo kontrolu osoba nebo 
skupina osob jednajících ve shodě, která nebo které 

1. vykonávají přímo nebo nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny, 

výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s 

plynem nebo ve vztahu k nim uplatňují jiné právo, 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 

c) ve vztahu k provozovateli přenosové soustavy neuplatňuje 

jakékoliv jiné právo osoba nebo skupina osob jednajících ve shodě, 

která nebo které 

1. vykonávají přímo nebo nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny, 
výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s 

plynem, 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 

d) provozovatel přenosové soustavy 

1. sám nebo jednáním ve shodě s jinými osobami nevykonává přímo 

ani nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny nebo výrobcem plynu 

nebo nad obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem ani 

ve vztahu k nim neuplatňuje jiné právo, 

PT  
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2. nevyrábí elektřinu nebo plyn nebo neobchoduje s elektřinou nebo 

s plynem, 

e) členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady nebo správní rady 

nebo členy jiného orgánu provozovatele přenosové soustavy 

určeného stanovami není oprávněna jmenovat, volit nebo jinak 

ustanovit osoba nebo skupina osob jednajících ve shodě, která nebo 

které 

1. vykonávají kontrolu nad výrobcem elektřiny, výrobcem plynu, 

obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem nebo ve 

vztahu k nim uplatňují jiné právo, 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 

f) členem statutárního orgánu, členem dozorčí rady nebo správní rady 

nebo členem jiného orgánu provozovatele přenosové soustavy 

určeného stanovami nesmí být osoba, která je členem dozorčí rady 

nebo správní rady, členem statutárního orgánu nebo členem jiného 

orgánu společnosti určeného stanovami výrobce elektřiny, výrobce 

plynu, obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem. 

(3) Je-li osobou nebo jednou z osob podle odstavce 2 písm. b), c) nebo 

e) Česká republika, územní samosprávný celek nebo jiná osoba 

veřejného práva, nepovažují se za tutéž osobu dva odlišné státní 

orgány, orgány územního samosprávného celku nebo jiné osoby 

veřejného práva, z nichž jedna vykonává kontrolu nebo jiné právo nad 

provozovatelem přenosové soustavy a druhá vykonává kontrolu nebo 

jiné právo nad výrobcem elektřiny nebo výrobcem plynu nebo 

obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem. Státní orgán, 

orgán územního samosprávného celku nebo jiná osoba veřejného 

práva, která vykonává kontrolu nebo jiné právo nad výrobcem 

elektřiny, výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou nebo 
obchodníkem s plynem, musí být nezávislá na státním orgánu, orgánu 

územního samosprávného celku nebo jiné osobě veřejného práva, 

která vykonává kontrolu nebo jiné právo nad provozovatelem 

přenosové soustavy. 

(4) Podmínky nezávislosti podle odstavce 2 se považují za splněné i 

tehdy, jestliže se provozovatel přenosové soustavy účastní na 

založení právnické osoby za účelem provozování přenosových 

soustav v jednom nebo více státech nebo v takové osobě získá účast, 

a přenechá takové osobě přenosovou soustavu k jejímu provozování 

společně s dalšími přenosovými soustavami. To neplatí, pokud by se 

na podnikání právnické osoby založené za účelem provozování 
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přenosových soustav podle předchozí věty účastnily jiné osoby, které 

nebyly příslušnými orgány členských států určeny jako vlastnicky 

oddělení provozovatelé přenosových soustav nebo nezávislí 

provozovatelé přenosových soustav. 

(5) Výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou, výrobce plynu, 

obchodník s plynem nesmí sám nebo jednáním ve shodě s jinými 

osobami nabýt ani vykonávat přímou nebo nepřímou kontrolu nad 

provozovatelem přenosové soustavy, ani ve vztahu k němu vykonávat 

hlasovací právo spojené s vlastnictvím podílu v provozovateli 

přenosové soustavy, ustanovovat nebo odvolávat členy dozorčí rady, 

správní rady nebo členy statutárního orgánu nebo vlastnit většinový 

podíl. 

(6) Jiným právem podle odstavců 2 a 3 se rozumí 

a) právo vykonávat hlasovací práva ve společnosti, 

b) vlastnictví účastnických cenných papírů, jejichž souhrnná 

jmenovitá nebo účetní hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu 

společnosti, 

c) právo jmenovat, volit nebo jinak ustanovit a odvolávat členy 

dozorčí rady nebo správní rady, členy statutárního orgánu nebo členy 

jiného orgánu společnosti určeného stanovami, 

d) jiné obdobné právo, jehož výkon vyvolává podstatný konflikt 

zájmů mezi provozováním přenosové soustavy a výrobou elektřiny 

nebo plynu nebo obchodem s elektřinou nebo plynem. 

Článek 46 odst. 

1 
1. Provozovatelé přenosových soustav musí být vybaveni 

veškerými lidskými, technickými, fyzickými a finančními zdroji 

potřebnými pro plnění svých povinností podle této směrnice a v rámci 

výkonu činnosti přenosu elektřiny, zejména: 

a) aktiva nezbytná pro výkon činnosti přenosu elektřiny, 

včetně přenosové soustavy, vlastní provozovatel přenosové soustavy; 

b) zaměstnanci nezbytní pro výkon činnosti přenosu elektřiny, 

včetně výkonu všech podnikových úkolů, jsou zaměstnáni 

provozovatelem přenosové soustavy; 

c) zapůjčování zaměstnanců a poskytování služeb ze strany a 

ve prospěch jakýchkoli jiných částí vertikálně integrovaného podniku 

se zakazují. Provozovatel přenosové soustavy však může poskytovat 

služby vertikálně integrovanému podniku, pokud: 

458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 4 odst. 1 
písm. b) 

bod 1) 

(1) Licence se uděluje 

b) na dobu neurčitou, a to na 

1. přenos elektřiny, 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

i) poskytování těchto služeb nediskriminuje některé 

uživatele soustavy, je dostupné všem uživatelům soustavy 

za stejných podmínek a neomezuje či nenarušuje 

hospodářskou soutěž ve výrobě nebo dodávkách ani této 

hospodářské soutěži nebrání; a 

ii) podmínky poskytování těchto služeb byly 

schváleny regulačním orgánem; 

d) aniž jsou dotčena rozhodnutí dozorčího orgánu podle 

článku 49, musí mít provozovatel přenosové soustavy k dispozici včas 

odpovídající finanční zdroje na budoucí investiční projekty nebo na 

nahrazení existujících aktiv poskytnuté vertikálně integrovaným 

podnikem po podání příslušné žádosti provozovatelem přenosové 

soustavy. 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 5 odst. 1  (1) Podmínkou pro udělení licence fyzické osobě je 

a) plná svéprávnost, 

b) bezúhonnost, 

c) odborná způsobilost nebo ustanovení odpovědného zástupce podle 

§ 6. 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 5 odst. 2 (2) Žádá-li o udělení licence právnická osoba, musí podmínky podle 

odstavce 1 písm. a) a b) splňovat členové statutárního orgánu. Dále je 

podmínkou pro udělení licence právnické osobě ustanovení 

odpovědného zástupce. 

  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 
158/2009 
211/2011 

§ 5 odst. 3 (3) Fyzická nebo právnická osoba, která žádá o udělení licence, musí 

prokázat, že má finanční a technické předpoklady k zajištění výkonu 

licencované činnosti. Fyzická nebo právnická osoba žádající o 

udělení licence je povinna doložit vlastnické nebo užívací právo k 

energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované 

činnosti. Není-li žadatel o licence vlastníkem energetického zařízení, 

je povinen doložit i souhlas vlastníka energetického zařízení s jeho 

použitím k účelům vymezeným tímto zákonem, a to nejméně po 

dobu, na kterou má být licence udělena. Finanční předpoklady není 

povinen prokazovat žadatel o licenci na výrobu elektřiny, pokud bude 

instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny nižší než 200 kW, 

nebo žadatel o licenci na výrobu tepelné energie, pokud bude 

instalovaný tepelný výkon zdroje tepelné energie nižší než 1 MW. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

670/2004  
158/2009 

§ 5 odst. 5 (5) Odbornou způsobilostí pro udělení licence podle § 4 odst. 1 se 

rozumí ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru a 3 roky 

praxe v oboru nebo úplné střední odborné vzdělání technického 

směru s maturitou a 6 roků praxe v oboru. U výroby elektřiny nebo 

tepelné energie do instalovaného výkonu výrobny 1 MW včetně a 

samostatného distribučního zařízení elektřiny nebo rozvodného 

zařízení tepelné energie s instalovaným výkonem do 1 MW včetně 

postačuje vyučení v oboru a 3 roky praxe v oboru nebo osvědčení o 

rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů nebo 

obdobné osvědčení vydané v jiném státě. U výroby elektřiny z 

obnovitelných zdrojů do instalovaného výkonu výrobny 20 kW není 

povinnost prokazovat odbornou způsobilost. 

  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 
296/2007 
158/2009 

§ 5 odst. 6 (6) Finančními předpoklady se rozumí schopnost žadatele finančně 

zabezpečit provozování činnosti, na kterou je vyžadována licence, a 

schopnost zabezpečit závazky nejméně na období 5 let. Finanční 

předpoklady žadatel nesplňuje, pokud v průběhu uplynulých 3 let 

soud zrušil konkurs vedený na majetek žadatele proto, že bylo 

splněno rozvrhové usnesení, nebo soud zamítl insolvenční návrh 

proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení, nebo rozhodl o zrušení konkursu proto, že 

majetek dlužníka je zcela nepostačující. Žadatel o licenci není 

finančně způsobilý, jestliže má evidovány nedoplatky na daních, 

clech a poplatcích, pojistném na sociálním zabezpečení, příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní 

pojištění a na pokutách. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 5 odst. 7 (7) Technické předpoklady se považují za splněné u energetického 

zařízení, u kterého je osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za 

podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v souladu s technickou 

dokumentací. Pokud je energetické zařízení stavbou, musí žadatel o 

udělení licence rovněž prokázat, že je oprávněn stavbu užívat nebo 

jinak provozovat. 

  

  458/2000 
ve znění  
158/2009 

§ 11 odst. 1 

písm. c) 
(1) Držitel licence je povinen 

c) zajistit, aby k výkonu licencované činnosti byla používána 

technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a 

spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami, v 

plynárenství i technickými pravidly, která jsou registrována u 

Hospodářské komory České republiky, 

  

  458/2000  § 11 odst. 1 

písm. d) 
d) zajistit, aby práce spojené s výkonem licencované činnosti byly 

prováděny osobami s odbornou způsobilostí, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění  
158/2009 

§ 11 odst. 1 

písm. i) 
i) vykonávat licencovanou činnost tak, aby nedošlo k ohrožení života 

a zdraví osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí, 
  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 11 odst. 1 

písm. m) 
m) mít k plnění svých práv a povinností k dispozici potřebné lidské, 

technické a finanční zdroje, 
  

  458/2000 
ve znění 
131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. s) 
(7) Energetický regulační úřad dále 

s) monitoruje a vyhodnocuje dodržování kvality dodávek a služeb v 

elektroenergetice a plynárenství. 

  

  458/2000 
ve znění  
211/2011 

§ 18 odst. 1 

písm. a) 
(1) Energetický regulační úřad vykonává dozor nad dodržováním 

a) tohoto zákona v odvětvích elektroenergetiky, plynárenství a 

teplárenství a povinností stanovených zákonem o ochraně 

spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství, 

  

Článek 46 odst. 

2 
2. Kromě činností uvedených v článku 40 zahrnuje výkon 

činnosti přenosu elektřiny alespoň tyto činnosti: 

a) zastupování provozovatele přenosové soustavy a kontakty s 

třetími osobami a regulačními orgány; 

b) zastupování provozovatele přenosové soustavy v rámci sítě 

ENTSO pro elektřinu; 

c) udělování přístupu třetím osobám a jeho správa, přičemž 

nesmí docházet k diskriminaci určitých uživatelů soustavy nebo 

určitých skupin uživatelů soustavy; 

d) vybírání veškerých poplatků souvisejících s přenosovou 

soustavou, včetně poplatků za přístup, energie na krytí ztrát a 

poplatků za podpůrné služby; 

e) provoz, údržba a rozvoj bezpečné, efektivní a hospodárné 

přenosové soustavy; 

f) investiční plánování zajišťující dlouhodobou schopnost 

soustavy uspokojovat rozumnou úroveň poptávky a zaručující 

bezpečnost dodávek; 

g) zřizování vhodných společných podniků, včetně 

společných podniků za účasti jednoho nebo více provozovatelů 

přenosových soustav, burz pro obchodování s elektřinou a dalších 

důležitých subjektů, a plnění cíle vytváření regionálních trhů nebo 

podpory liberalizačních procesů; a 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 11 odst. 1 

písm. m) 
(1) Držitel licence je povinen 

m) mít k plnění svých práv a povinností k dispozici potřebné lidské, 

technické a finanční zdroje, 

DT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

h) všechny podnikové služby, včetně právních služeb, 

účetnictví a služeb informačních technologií. 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 1 

písm. a)  
(1) Provozovatel přenosové soustavy 

a) zajišťuje bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz, obnovu a rozvoj 
přenosové soustavy a zajišťuje propojení přenosové soustavy s jinými 

soustavami, a za tím účelem zabezpečuje podpůrné služby a 

dlouhodobou schopnost přenosové soustavy uspokojovat přiměřenou 

poptávku po přenosu elektřiny, spolupracuje s provozovateli 
propojených přenosových soustav a spolupracuje na integraci 

vnitřního evropského trhu s elektřinou, 

 

  

  458/2000 § 24 odst. 1 

písm. c) 
c) řídí toky elektřiny v přenosové soustavě při respektování přenosů 

elektřiny mezi propojenými soustavami ostatních států a ve 

spolupráci s provozovateli distribučních soustav v elektrizační 

soustavě, 

  

  458/2000 § 24 odst. 1 

písm. d) 
d) odpovídá za zajištění systémových služeb pro elektrizační soustavu 

na úrovni přenosové soustavy, 
  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 24 odst. 1 

písm. e) 
e) účastní se vyrovnávacího mechanismu a uskutečňuje platby podle 

vyrovnávacího mechanismu mezi provozovateli přenosových soustav 

v souladu s Nařízením o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční 

obchod s elektřinou a při zachování bezpečnosti a spolehlivosti 

přenosové soustavy poskytuje přeshraniční přenos elektřiny 

účastníkům trhu s elektřinou, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 24 odst. 

10 písm. g) 
(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

g) poskytovat provozovatelům jiných přenosových soustav a 

provozovatelům distribučních soustav, se kterými je jeho soustava 

propojena, informace nezbytné k zajištění vzájemné spolupráce při 

provozu a rozvoji sítí, 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 

10 písm. o) 
o) zajišťovat ochranu chráněných informací, včetně zajištění ochrany 

údajů předávaných operátorovi trhu, 
  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 24 odst. 

10 písm. w) 
w) poskytovat všem účastníkům trhu s elektřinou informace týkající 

se provozování přenosové soustavy nezbytné pro řádné fungování 

trhu s elektřinou; touto povinností není dotčena povinnost 

provozovatele přenosové soustavy dodržovat mlčenlivost podle 

písmene o), 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  9857     

Článek 46 odst. 

3 
3. Provozovatelé přenosových soustav mají právní formu 

uvedenou v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2017/1132 . 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

  9857     

Článek 46 odst. 

4 
4. Provozovatel přenosové soustavy nesmí svou podnikovou 
identitou, komunikací, prosazováním značky a prostorami uvádět v 

omyl, pokud jde o oddělenou identitu vertikálně integrovaného 

podniku nebo některé jeho části. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. Nerelevatní v CZ prostředí, kdy 

je ČEPS monopolním TSO v CZ. 
NT  

Článek 46 odst. 

5 
5. Provozovatel přenosové soustavy nesmí mít s žádnou částí 

vertikálně integrovaného podniku společné systémy informačních 

technologií nebo vybavení, prostory ani bezpečnostní přístupové 

systémy a ani pro systémy informačních technologií nebo vybavení a 

bezpečnostní přístupové systémy nevyužívá stejných poradců či 

externích dodavatelů. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. Nerelevatní v CZ prostředí, kdy 

je ČEPS monopolním TSO v CZ. 
NT  

Článek 46 odst. 
6 

6. Audity účetnictví provozovatelů přenosových soustav 

provádějí auditoři jiní než ti, kteří provádějí audity vertikálně 

integrovaného podniku nebo jakékoli jeho části. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. Nerelevatní v CZ prostředí, kdy 

je ČEPS monopolním TSO v CZ. 
NT  

Článek 47 odst. 

1 
1. Aniž jsou dotčena rozhodnutí dozorčího orgánu podle 

článku 49, musí mít provozovatel přenosové soustavy: 

a) účinná rozhodovací oprávnění, nezávislá na vertikálně 

integrovaném podniku, pokud jde o aktiva nutná k provozu, 

udržování nebo rozvoji přenosové soustavy; a 

b) oprávnění získávat peníze na kapitálovém trhu, zejména 

půjčováním a navyšováním kapitálu. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 24a odst. 

1  
(1) Provozovatel přenosové soustavy musí být z hlediska své 

společnické struktury nezávislý na výrobě elektřiny nebo výrobě 

plynu nebo na obchodu s elektřinou nebo s plynem. 

PT  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 24a odst. 

2 
(2) K zajištění nezávislosti provozovatele přenosové soustavy musejí 

být splněny tyto podmínky nezávislosti: 

a) provozovatel přenosové soustavy je vlastníkem přenosové 

soustavy, 

b) nad provozovatelem přenosové soustavy nebo nad jeho obchodním 

závodem nevykonává přímo ani nepřímo kontrolu osoba nebo 

skupina osob jednajících ve shodě, která nebo které 

1. vykonávají přímo nebo nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny, 

výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s 

plynem nebo ve vztahu k nim uplatňují jiné právo, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 

c) ve vztahu k provozovateli přenosové soustavy neuplatňuje 

jakékoliv jiné právo osoba nebo skupina osob jednajících ve shodě, 

která nebo které 

1. vykonávají přímo nebo nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny, 

výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s 

plynem, 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 

d) provozovatel přenosové soustavy 

1. sám nebo jednáním ve shodě s jinými osobami nevykonává přímo 

ani nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny nebo výrobcem plynu 

nebo nad obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem ani 

ve vztahu k nim neuplatňuje jiné právo, 

2. nevyrábí elektřinu nebo plyn nebo neobchoduje s elektřinou nebo 

s plynem, 

e) členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady nebo správní rady 

nebo členy jiného orgánu provozovatele přenosové soustavy 

určeného stanovami není oprávněna jmenovat, volit nebo jinak 

ustanovit osoba nebo skupina osob jednajících ve shodě, která nebo 

které 

1. vykonávají kontrolu nad výrobcem elektřiny, výrobcem plynu, 

obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem nebo ve 

vztahu k nim uplatňují jiné právo, 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 

f) členem statutárního orgánu, členem dozorčí rady nebo správní rady 

nebo členem jiného orgánu provozovatele přenosové soustavy 

určeného stanovami nesmí být osoba, která je členem dozorčí rady 

nebo správní rady, členem statutárního orgánu nebo členem jiného 

orgánu společnosti určeného stanovami výrobce elektřiny, výrobce 

plynu, obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem. 

Článek 47 odst. 

2 
2. Provozovatel přenosové soustavy jedná vždy tak, aby 

zajistil, že má zdroje potřebné k řádnému a účinnému výkonu činnosti 

458/2000 
ve znění  
131/2015 

§ 24 odst. 1 

písm. a)  
(1) Provozovatel přenosové soustavy 

a) zajišťuje bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz, obnovu a rozvoj 

přenosové soustavy a zajišťuje propojení přenosové soustavy s jinými 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

přenosu a rozvoji a údržbě efektivní, bezpečné a hospodárné 

přenosové soustavy. 
soustavami, a za tím účelem zabezpečuje podpůrné služby a 

dlouhodobou schopnost přenosové soustavy uspokojovat přiměřenou 

poptávku po přenosu elektřiny, spolupracuje s provozovateli 

propojených přenosových soustav a spolupracuje na integraci 

vnitřního evropského trhu s elektřinou, 

  458/2000 § 24 odst. 1 

písm. d) 
d) odpovídá za zajištění systémových služeb pro elektrizační soustavu 

na úrovni přenosové soustavy, 
  

Článek 47 odst. 

3 
3. Dceřiné společnosti vertikálně integrovaného podniku 

vykonávající funkce výroby nebo dodávek nemají žádný přímý nebo 

nepřímý podíl v provozovateli přenosové soustavy. Provozovatel 

přenosové soustavy nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl v žádné 

dceřiné společnosti vertikálně integrovaného podniku vykonávající 

funkce výroby nebo dodávek, ani nepřijímá dividendy nebo nemá z 

této dceřiné společnosti žádný jiný finanční prospěch. 

458/2000 
ve znění  
211/2011 

§ 24a odst. 

1  
(1) Provozovatel přenosové soustavy musí být z hlediska své 

společnické struktury nezávislý na výrobě elektřiny nebo výrobě 

plynu nebo na obchodu s elektřinou nebo s plynem. 

PT  

  458/2000 
ve znění  
211/2011 
131/2015 

§ 24a odst. 

2 
(2) K zajištění nezávislosti provozovatele přenosové soustavy musejí 

být splněny tyto podmínky nezávislosti: 

a) provozovatel přenosové soustavy je vlastníkem přenosové 

soustavy, 

b) nad provozovatelem přenosové soustavy nebo nad jeho obchodním 

závodem nevykonává přímo ani nepřímo kontrolu osoba nebo 

skupina osob jednajících ve shodě, která nebo které 

1. vykonávají přímo nebo nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny, 

výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s 

plynem nebo ve vztahu k nim uplatňují jiné právo, 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 

c) ve vztahu k provozovateli přenosové soustavy neuplatňuje 
jakékoliv jiné právo osoba nebo skupina osob jednajících ve shodě, 

která nebo které 

1. vykonávají přímo nebo nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny, 

výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s 

plynem, 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 

d) provozovatel přenosové soustavy 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

1. sám nebo jednáním ve shodě s jinými osobami nevykonává přímo 

ani nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny nebo výrobcem plynu 

nebo nad obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem ani 
ve vztahu k nim neuplatňuje jiné právo, 

2. nevyrábí elektřinu nebo plyn nebo neobchoduje s elektřinou nebo 

s plynem, 

e) členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady nebo správní rady 

nebo členy jiného orgánu provozovatele přenosové soustavy 

určeného stanovami není oprávněna jmenovat, volit nebo jinak 

ustanovit osoba nebo skupina osob jednajících ve shodě, která nebo 

které 

1. vykonávají kontrolu nad výrobcem elektřiny, výrobcem plynu, 

obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem nebo ve 

vztahu k nim uplatňují jiné právo, 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 

f) členem statutárního orgánu, členem dozorčí rady nebo správní rady 

nebo členem jiného orgánu provozovatele přenosové soustavy 

určeného stanovami nesmí být osoba, která je členem dozorčí rady 

nebo správní rady, členem statutárního orgánu nebo členem jiného 

orgánu společnosti určeného stanovami výrobce elektřiny, výrobce 

plynu, obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem. 

Článek 47 odst. 

4 
4. Celková řídící struktura a podnikové stanovy provozovatele 

přenosové soustavy zajistí skutečnou nezávislost provozovatele 

přenosové soustavy v souladu s ustanoveními tohoto oddílu. 

Vertikálně integrovaný podnik nesmí přímo nebo nepřímo určovat 

konkurenční chování provozovatele přenosové soustavy, pokud jde o 

každodenní aktivity provozovatele přenosové soustavy a řízení 

příslušné sítě nebo pokud jde o činnosti nezbytné pro přípravu 

desetiletého plánu rozvoje sítě podle článku 51. 

458/2000 
ve znění  
211/2011 

§ 24a odst. 

1  
(1) Provozovatel přenosové soustavy musí být z hlediska své 

společnické struktury nezávislý na výrobě elektřiny nebo výrobě 

plynu nebo na obchodu s elektřinou nebo s plynem. 

PT  

  458/2000 
ve znění  
211/2011 
131/2015 

§ 24a odst. 
2 

(2) K zajištění nezávislosti provozovatele přenosové soustavy musejí 

být splněny tyto podmínky nezávislosti: 

a) provozovatel přenosové soustavy je vlastníkem přenosové 

soustavy, 

b) nad provozovatelem přenosové soustavy nebo nad jeho obchodním 

závodem nevykonává přímo ani nepřímo kontrolu osoba nebo 

skupina osob jednajících ve shodě, která nebo které 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

1. vykonávají přímo nebo nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny, 

výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s 

plynem nebo ve vztahu k nim uplatňují jiné právo, 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 

c) ve vztahu k provozovateli přenosové soustavy neuplatňuje 

jakékoliv jiné právo osoba nebo skupina osob jednajících ve shodě, 

která nebo které 

1. vykonávají přímo nebo nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny, 

výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s 

plynem, 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 

d) provozovatel přenosové soustavy 

1. sám nebo jednáním ve shodě s jinými osobami nevykonává přímo 

ani nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny nebo výrobcem plynu 

nebo nad obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem ani 

ve vztahu k nim neuplatňuje jiné právo, 

2. nevyrábí elektřinu nebo plyn nebo neobchoduje s elektřinou nebo 

s plynem, 

e) členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady nebo správní rady 

nebo členy jiného orgánu provozovatele přenosové soustavy 

určeného stanovami není oprávněna jmenovat, volit nebo jinak 

ustanovit osoba nebo skupina osob jednajících ve shodě, která nebo 

které 

1. vykonávají kontrolu nad výrobcem elektřiny, výrobcem plynu, 

obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem nebo ve 

vztahu k nim uplatňují jiné právo, 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 

f) členem statutárního orgánu, členem dozorčí rady nebo správní rady 

nebo členem jiného orgánu provozovatele přenosové soustavy 

určeného stanovami nesmí být osoba, která je členem dozorčí rady 

nebo správní rady, členem statutárního orgánu nebo členem jiného 
orgánu společnosti určeného stanovami výrobce elektřiny, výrobce 

plynu, obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

Článek 47 odst. 

5 
5. Při plnění svých úkolů podle článku 40 a čl. 46 odst. 2 této 

směrnice a povinností stanovených v článcích 16, 18, 19 a 50 nařízení 

(EU) 2019/943 provozovatelé přenosové soustavy nediskriminují 

žádné osoby či subjekty a neomezí ani nenaruší hospodářskou soutěž 

ve výrobě či dodávkách ani této hospodářské soutěži nebrání. 

458/2000 
ve znění 

165/2012 

§ 24 odst. 
10 písm. a) 

(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

a) každému, kdo požádá o připojení k přenosové soustavě, stanovit 

podmínky a termín připojení a poskytnout přenos každému, kdo o to 

požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní 

podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy, s 

výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro 

přenos nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu 

přenosové soustavy, 

PT  

  458/2000 § 24 odst. 
10 písm. b) 

b) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující 

podmínky pro připojení jejich zařízení k přenosové soustavě, 
  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 
158/2009 

§ 24 odst. 
10 písm. c) 

c) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující 

podmínky pro přenos elektřiny přenosovou soustavou, 
  

Článek 47 odst. 

6 
6. Jakékoli obchodní nebo finanční vztahy mezi vertikálně 

integrovaným podnikem a provozovatelem přenosové soustavy, 

včetně půjček poskytovaných provozovatelem přenosové soustavy 

vertikálně integrovanému podniku, jsou v souladu s tržními 

podmínkami. Provozovatel přenosové soustavy vede podrobné 

záznamy o takových obchodních a finančních vztazích a na žádost je 

zpřístupní regulačnímu orgánu. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 24 odst. 

10 písm. f) 
(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

f) zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem 

zveřejňovat Pravidla provozování přenosové soustavy a vykonávat 

licencovanou činnost v souladu s těmito pravidly, 

PT  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. f) 
(7) Energetický regulační úřad dále 

f) vykonává dozor v energetických odvětvích v rozsahu podle § 18 a 

dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně 

spotřebitele v oblasti podnikání v energetických odvětvích, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. g) 
g) schvaluje nebo stanovuje Pravidla provozování přenosové 

soustavy a Pravidla provozování distribučních soustav v 

elektroenergetice, obchodní podmínky operátora trhu, Řád 

provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele zásobníku 

plynu a Řád provozovatele distribuční soustavy v plynárenství, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. h) 
h) provádí šetření týkající se fungování trhů s elektřinou nebo plynem 

a v případě zjištění nedostatků ukládá opatření k zajištění řádného 

fungování těchto trhů, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. j) 
j) monitoruje 

1. uplatňování omezujících nebo nepřiměřených podmínek 

ve smlouvách na trhu s elektřinou, plynem a v odvětví 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

teplárenství, omezujících nebo vylučujících práva 

zákazníka, 

3. stav hospodářské soutěže na velkoobchodním a 

maloobchodním trhu s elektřinou a s plynem, 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. s) 
s) monitoruje a vyhodnocuje dodržování kvality dodávek a služeb v 

elektroenergetice a plynárenství. 
  

  458/2000 
ve znění 
211/2011 

§ 18 odst. 1 

písm. a) 
(1) Energetický regulační úřad vykonává dozor nad dodržováním 

a) tohoto zákona v odvětvích elektroenergetiky, plynárenství a 

teplárenství a povinností stanovených zákonem o ochraně 

spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství, 

  

Článek 47 odst. 

7 
7. Provozovatel přenosové soustavy předkládá ke schválení 

regulačním orgánem veškeré obchodní a finanční dohody s vertikálně 

integrovaným podnikem. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 20 odst. 1 (1) Držitel licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, uskladňování 

plynu nebo distribuci elektřiny nebo plynu, k jehož distribuční 

soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst zákazníků nebo 

jehož distribuční soustava je přímo připojena k přenosové soustavě 

nebo k přepravní soustavě a držitel licence na činnosti operátora trhu, 
je povinen uvést v účtovém rozvrhu účty pro účtování o nákladech a 

výnosech, výsledku hospodaření, aktivech a pasivech odděleně za 

každou z těchto licencovaných činností. Držitel licence na obchod s 

elektřinou, který je povinně vykupujícím podle zákona o 

podporovaných zdrojích energie, a držitel licence na činnosti 

operátora trhu jsou povinni účtovat o nákladech a výnosech a 

výsledku hospodaření odděleně za činnosti související s podporou 

elektřiny z podporovaných zdrojů energie. 

PT  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 20 odst. 6  (6) Držitel licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, uskladňování 

plynu, činnosti operátora trhu, distribuci elektřiny, distribuci plynu, 

na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím podle zákona o 

podporovaných zdrojích energie, držitel licence na výrobu tepelné 

energie a držitel licence na rozvod tepelné energie, jehož celkový 

roční objem tržeb za všechny dodávky tepelné energie přesahuje 2 

500 000 Kč, je povinen sestavovat regulační výkazy a předkládat je 

Energetickému regulačnímu úřadu. Na žádost Energetického 

regulačního úřadu je osoba předkládající regulační výkazy povinna 

předložit jedno vyhotovení regulačních výkazů, ze kterého byly 

odstraněny údaje mající charakter obchodního tajemství nebo 

důvěrné informace. 

  

  458/2000 
ve znění 

§ 20 odst. 7 (7) Držitel licence uvedený v odstavci 1 je povinen každoročně 

předkládat do 30. června Energetickému regulačnímu úřadu ověřenou 

účetní závěrku a zprávu auditora za předcházející účetní období. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

158/2009 
131/2015 

Držitel licence na distribuci elektřiny nebo plynu, k jehož soustavě je 

připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků, výrobu nebo 

rozvod tepelné energie je povinen předkládat Energetickému 

regulačnímu úřadu ověřenou účetní závěrku a zprávu auditora za 

předcházející účetní období pouze na vyžádání. 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 24a (1) Provozovatel přenosové soustavy musí být z hlediska své 

společnické struktury nezávislý na výrobě elektřiny nebo výrobě 

plynu nebo na obchodu s elektřinou nebo s plynem. 

 (2) K zajištění nezávislosti provozovatele přenosové soustavy musejí 

být splněny tyto podmínky nezávislosti: 

a) provozovatel přenosové soustavy je vlastníkem přenosové 

soustavy, 

b) nad provozovatelem přenosové soustavy nebo nad jeho obchodním 

závodem nevykonává přímo ani nepřímo kontrolu osoba nebo 
skupina osob jednajících ve shodě, která nebo které 

1. vykonávají přímo nebo nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny, 

výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s 

plynem nebo ve vztahu k nim uplatňují jiné právo, 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 

c) ve vztahu k provozovateli přenosové soustavy neuplatňuje 

jakékoliv jiné právo osoba nebo skupina osob jednajících ve shodě, 

která nebo které 

1. vykonávají přímo nebo nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny, 
výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s 

plynem, 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 

d) provozovatel přenosové soustavy 

1. sám nebo jednáním ve shodě s jinými osobami nevykonává přímo 

ani nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny nebo výrobcem plynu 

nebo nad obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem ani 

ve vztahu k nim neuplatňuje jiné právo, 

2. nevyrábí elektřinu nebo plyn nebo neobchoduje s elektřinou nebo 

s plynem, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 
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Poznámka 
 

e) členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady nebo správní rady 

nebo členy jiného orgánu provozovatele přenosové soustavy 

určeného stanovami není oprávněna jmenovat, volit nebo jinak 

ustanovit osoba nebo skupina osob jednajících ve shodě, která nebo 

které 

1. vykonávají kontrolu nad výrobcem elektřiny, výrobcem plynu, 

obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem nebo ve 

vztahu k nim uplatňují jiné právo, 

2. vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s 

plynem, 

f) členem statutárního orgánu, členem dozorčí rady nebo správní rady 

nebo členem jiného orgánu provozovatele přenosové soustavy 

určeného stanovami nesmí být osoba, která je členem dozorčí rady 

nebo správní rady, členem statutárního orgánu nebo členem jiného 

orgánu společnosti určeného stanovami výrobce elektřiny, výrobce 

plynu, obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem. 

 (3) Je-li osobou nebo jednou z osob podle odstavce 2 písm. b), c) 

nebo e) Česká republika, územní samosprávný celek nebo jiná osoba 

veřejného práva, nepovažují se za tutéž osobu dva odlišné státní 

orgány, orgány územního samosprávného celku nebo jiné osoby 

veřejného práva, z nichž jedna vykonává kontrolu nebo jiné právo nad 

provozovatelem přenosové soustavy a druhá vykonává kontrolu nebo 

jiné právo nad výrobcem elektřiny nebo výrobcem plynu nebo 
obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem. Státní orgán, 

orgán územního samosprávného celku nebo jiná osoba veřejného 

práva, která vykonává kontrolu nebo jiné právo nad výrobcem 

elektřiny, výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou nebo 
obchodníkem s plynem, musí být nezávislá na státním orgánu, orgánu 

územního samosprávného celku nebo jiné osobě veřejného práva, 

která vykonává kontrolu nebo jiné právo nad provozovatelem 

přenosové soustavy. 

 (4) Podmínky nezávislosti podle odstavce 2 se považují za splněné i 

tehdy, jestliže se provozovatel přenosové soustavy účastní na 

založení právnické osoby za účelem provozování přenosových 

soustav v jednom nebo více státech nebo v takové osobě získá účast, 

a přenechá takové osobě přenosovou soustavu k jejímu provozování 

společně s dalšími přenosovými soustavami. To neplatí, pokud by se 

na podnikání právnické osoby založené za účelem provozování 

přenosových soustav podle předchozí věty účastnily jiné osoby, které 

nebyly příslušnými orgány členských států určeny jako vlastnicky 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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* 
 

Poznámka 
 

oddělení provozovatelé přenosových soustav nebo nezávislí 

provozovatelé přenosových soustav. 

 (5) Výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou, výrobce plynu, 

obchodník s plynem nesmí sám nebo jednáním ve shodě s jinými 

osobami nabýt ani vykonávat přímou nebo nepřímou kontrolu nad 

provozovatelem přenosové soustavy, ani ve vztahu k němu vykonávat 

hlasovací právo spojené s vlastnictvím podílu v provozovateli 

přenosové soustavy, ustanovovat nebo odvolávat členy dozorčí rady, 

správní rady nebo členy statutárního orgánu nebo vlastnit většinový 

podíl. 

 (6) Jiným právem podle odstavců 2 a 3 se rozumí 

a) právo vykonávat hlasovací práva ve společnosti, 

b) vlastnictví účastnických cenných papírů, jejichž souhrnná 

jmenovitá nebo účetní hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu 

společnosti, 

c) právo jmenovat, volit nebo jinak ustanovit a odvolávat členy 

dozorčí rady nebo správní rady, členy statutárního orgánu nebo členy 

jiného orgánu společnosti určeného stanovami, 

d) jiné obdobné právo, jehož výkon vyvolává podstatný konflikt 

zájmů mezi provozováním přenosové soustavy a výrobou elektřiny 

nebo plynu nebo obchodem s elektřinou nebo plynem. 

Článek 47 odst. 

8 
8. Provozovatel přenosové soustavy informuje regulační 

orgán o finančních zdrojích uvedených v čl. 46 odst. 1 písm. d), které 

jsou k dispozici pro budoucí investiční projekty nebo pro nahrazování 

existujících aktiv. 

458/2000 
ve znění 

670/2004 
158/2009 
211/2011 

§ 5 odst. 3 (3) Fyzická nebo právnická osoba, která žádá o udělení licence, musí 

prokázat, že má finanční a technické předpoklady k zajištění výkonu 

licencované činnosti. Fyzická nebo právnická osoba žádající o 

udělení licence je povinna doložit vlastnické nebo užívací právo k 

energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované 

činnosti. Není-li žadatel o licence vlastníkem energetického zařízení, 

je povinen doložit i souhlas vlastníka energetického zařízení s jeho 

použitím k účelům vymezeným tímto zákonem, a to nejméně po 

dobu, na kterou má být licence udělena. Finanční předpoklady není 

povinen prokazovat žadatel o licenci na výrobu elektřiny, pokud bude 

instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny nižší než 200 kW, 

nebo žadatel o licenci na výrobu tepelné energie, pokud bude 

instalovaný tepelný výkon zdroje tepelné energie nižší než 1 MW. 

PT  

  458/2000 
ve znění 

670/2004 

§ 5 odst. 6 (6) Finančními předpoklady se rozumí schopnost žadatele finančně 

zabezpečit provozování činnosti, na kterou je vyžadována licence, a 

schopnost zabezpečit závazky nejméně na období 5 let. Finanční 

předpoklady žadatel nesplňuje, pokud v průběhu uplynulých 3 let 
soud zrušil konkurs vedený na majetek žadatele proto, že bylo 
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296/2007 
158/2009 

splněno rozvrhové usnesení, nebo soud zamítl insolvenční návrh 

proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení, nebo rozhodl o zrušení konkursu proto, že 

majetek dlužníka je zcela nepostačující. Žadatel o licenci není 

finančně způsobilý, jestliže má evidovány nedoplatky na daních, 

clech a poplatcích, pojistném na sociálním zabezpečení, příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní 

pojištění a na pokutách. 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. i) 
(7) Energetický regulační úřad dále 

i) schvaluje desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy a desetiletý 

plán rozvoje přepravní soustavy; schválení desetiletého plánu rozvoje 

přenosové soustavy nebo desetiletého plánu rozvoje přepravní 

soustavy je podmíněno závazným stanoviskem ministerstva, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 

12 
(12) Energetický regulační úřad může kromě činností uvedených v 

odstavci 11 rozhodnout o regulaci cen dalších činností vykonávaných 

provozovatelem přenosové soustavy, provozovatelem přepravní 

soustavy, provozovatelem distribuční soustavy nebo činností 

operátora trhu, souvisejících s přenosem elektřiny, přepravou plynu, 
distribucí elektřiny nebo plynu nebo činnostmi operátora trhu, jestliže 

je to nezbytné k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu 

elektrizační či plynárenské soustavy, zajištění nediskriminačního 

přístupu účastníků trhu do elektrizační či plynárenské soustavy nebo 

je-li trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nebo vyžaduje-
li to mimořádná tržní situace. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 1 

písm. a) 
(1) Provozovatel přenosové soustavy 

a) zajišťuje bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz, obnovu a rozvoj 

přenosové soustavy a zajišťuje propojení přenosové soustavy s jinými 

soustavami, a za tím účelem zabezpečuje podpůrné služby a 

dlouhodobou schopnost přenosové soustavy uspokojovat přiměřenou 

poptávku po přenosu elektřiny, spolupracuje s provozovateli 
propojených přenosových soustav a spolupracuje na integraci 

vnitřního evropského trhu s elektřinou, 

  

  458/2000 § 24 odst. 

10 písm. n)  
(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

n) zpracovávat údaje potřebné pro rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu o cenách za přenos a o cenách za systémové 

služby, 

  

  458/2000 
ve znění 

§ 24 odst. 

10 písm. t) 
t) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu 

úřadu jednou ročně nejpozději do 1. března zprávu o kvalitě a úrovni 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

670/2004 
158/2009 

údržby zařízení přenosové soustavy a o opatřeních na pokrytí 

špičkové spotřeby elektřiny a řešení výpadku výroben elektřiny, 

Článek 47 odst. 

9 
9. Vertikálně integrovaný podnik se zdrží veškerých činností, 

jimiž brání provozovateli přenosové soustavy v plnění jeho 

povinností podle této kapitoly nebo ho při plnění těchto povinností 

poškozuje, a nepožaduje, aby jej provozovatel přenosové soustavy při 

plnění těchto povinností žádal o povolení. 

458/2000 
ve znění  
211/2011 

§ 24a odst. 

1 
(1) Provozovatel přenosové soustavy musí být z hlediska své 

společnické struktury nezávislý na výrobě elektřiny nebo výrobě 

plynu nebo na obchodu s elektřinou nebo s plynem. 

PT  

Článek 47 odst. 

10 
10. Podnik, který byl certifikován regulačním orgánem jako 

podnik splňující požadavky této kapitoly je příslušným členským 

státem schválen a určen jako provozovatel přenosové soustavy. 
Použije se certifikační postup buď podle článku 52 této směrnice a 

článku 51 nařízení (EU) 2019/943, nebo podle článku 53 této 

směrnice. 

458/2000 
ve znění  
211/2011 

§ 10a odst. 

1 
(1) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel přepravní 

soustavy může provozovat přenosovou soustavu nebo přepravní 

soustavu pouze tehdy, je-li držitelem certifikátu nezávislosti 

vydaného Energetickým regulačním úřadem. 

PT  

Článek 48 odst. 

1 
1. Rozhodnutí týkající se jmenování a opětovného jmenování, 

pracovních podmínek včetně odměn a ukončení funkčního období 

osob odpovědných za řízení nebo členů správních orgánů 

provozovatele přenosové soustavy přijímá dozorčí orgán 

provozovatele přenosové soustavy jmenovaný podle článku 49. 

9857   NT  

Článek 48 odst. 

2 
2. Regulačnímu orgánu se oznámí identita a podmínky 

funkčního období, doba trvání a ukončení funkčního období osob 

jmenovaných dozorčím orgánem pro jmenování nebo obnovení 

jmenování jako osob odpovědných za výkonné řízení nebo jako členů 

správních orgánů provozovatele přenosové soustavy, jakož i důvody 

pro jakékoli navrhované rozhodnutí o ukončení takových funkčních 

období. Tyto podmínky a rozhodnutí, na které odkazuje odstavec 1, 

se stávají závaznými pouze v případě, že do tří týdnů od oznámení 

nevznesl regulační orgán proti nim námitku. 

Regulační orgán může vznést námitku proti rozhodnutí podle 

odstavce 1: 

a) vyvstanou-li pochybnosti ohledně odborné nezávislosti 

jmenované osoby odpovědné za řízení nebo člena správních orgánů, 

nebo 

b) v případě předčasného ukončení funkčního období, existují-
li pochybnosti o jeho důvodnosti. 

9857   NT  

Článek 48 odst. 

3 
3. Po období tří let před jmenováním osob odpovědných za 

řízení nebo členů správních orgánů provozovatele přenosové 

soustavy, na které se vztahuje tento odstavec, nesmějí tyto osoby 

zastávat odborné pracovní místo ani mít odpovědnost, zájem nebo 

9857   NT  
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podnikatelský vztah přímo nebo nepřímo se týkající vertikálně 

integrovaného podniku nebo jakékoli jeho části nebo jeho podílníků 

držících kontrolní podíly jiné než provozovatele přenosové soustavy. 

Článek 48 odst. 

4 
4. Osoby odpovědné za řízení nebo členové správních orgánů 

provozovatele přenosové soustavy a zaměstnanci provozovatele 

přenosové soustavy nesmějí zastávat žádné jiné odborné pracovní 

místo ani mít odpovědnost, zájem nebo podnikatelský vztah přímo 

nebo nepřímo se týkající jiné části vertikálně integrovaného podniku 

nebo jeho podílníků držících kontrolní podíly. 

9857   NT  

Článek 48 odst. 

5 
5. Osoby odpovědné za řízení nebo členové správních orgánů 

provozovatele přenosové soustavy a zaměstnanci provozovatele 

přenosové soustavy nesmějí mít přímo nebo nepřímo žádný zájem v 

jakékoli části vertikálně integrovaného podniku jiné než 

provozovateli přenosové soustavy a nemají v tomto směru žádný 

finanční prospěch. Jejich odměňování nezávisí na činnostech nebo 

výsledcích vertikálně integrovaného podniku jiných než činnostech 

nebo výsledcích provozovatele přenosové soustavy. 

9857   NT  

Článek 48 odst. 

6 
6. Musí být zaručena účinná práva na odvolání se k 

regulačnímu orgánu ohledně jakýchkoli stížností osob odpovědných 

za řízení nebo členů správních orgánů provozovatele přenosové 

soustavy vůči předčasným ukončením jejich funkčního období. 

9857   NT  

Článek 48 odst. 

7 
7. Po skončení svého funkčního období u provozovatele 

přenosové soustavy nesmějí osoby odpovědné za jeho řízení nebo 
členové jeho správních orgánů po dobu nejméně čtyř let zastávat 

jakékoli odborné pracovní místo ani mít odpovědnost, zájem nebo 

podnikatelský vztah týkající se jakékoli části vertikálně 

integrovaného podniku jiné než provozovatele přenosové soustavy 

nebo jeho podílníků držících kontrolní podíl. 

9857   NT  

Článek 48 odst. 

8 
8. Ustanovení odstavce 3 se vztahují na většinu osob 

odpovědných za řízení nebo členů správních orgánů provozovatele 

přenosové soustavy. 

Osoby odpovědné za řízení nebo členové správních orgánů 

provozovatele přenosové soustavy, na které se nevztahují ustanovení 

odstavce 3, nesmějí ve vertikálně integrovaném podniku vykonávat 

žádnou řídící nebo jinou významnou funkci po dobu alespoň šesti 

měsíců před svým jmenováním. 

Ustanovení prvního pododstavce tohoto odstavce a odstavců 4 až 7 se 

vztahují na všechny osoby, jež patří k výkonnému řízení, a na osoby 

9857   NT  
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Poznámka 
 

jim přímo podřízené v záležitostech týkajících se provozování, 

údržby a rozvoje sítě. 

Článek 49 odst. 

1 
1. Provozovatel přenosové soustavy má dozorčí orgán, který 

je odpovědný za přijímání rozhodnutí, která mohou mít značný dopad 

na hodnotu aktiv podílníků provozovatele přenosové soustavy, a to 

zejména za přijímání rozhodnutí týkajících se schválení ročních a 

dlouhodobých finančních plánů, úrovně zadluženosti provozovatele 

přenosové soustavy a výše dividend rozdělených mezi podílníky. 

Dozorčí orgán nepřijímá rozhodnutí o záležitostech, které se týkají 

každodenní činnosti provozovatele přenosové soustavy a správy sítě 

nebo činností nezbytných pro vypracování desetiletého plánu rozvoje 

sítě podle článku 51. 

9857   NT  

Článek 49 odst. 

2 
2. Dozorčí orgán se skládá z členů zastupujících vertikálně 

integrovaný podnik, členů zastupujících podílníky třetích osob a 

pokud to příslušné vnitrostátní právo stanoví, členů zastupujících jiné 

zainteresované strany, jako například zaměstnance provozovatele 

přenosové soustavy. 

9857   NT  

Článek 49 odst. 

3 
3. Ustanovení čl. 48 odst. 2 prvního pododstavce a čl. 48 odst. 

3 až 7 se použijí alespoň na takový počet členů dozorčího orgánu, 

který je o jeden nižší než polovina všech jeho členů. 

Ustanovení čl. 48 odst. 2 druhého pododstavce písm. b) se použije na 

všechny členy dozorčího orgánu. 

9857   NT  

Článek 50 odst. 

1 
1. Členské státy zajistí, aby provozovatelé přenosových 

soustav vypracovali a provedli programy shody, které stanoví 

opatření přijímaná s cílem zajistit, že nedojde k diskriminačnímu 

chování, a aby bylo přiměřeně sledováno plnění tohoto programu. 

Program shody stanoví konkrétní povinnosti zaměstnanců potřebné 

pro splnění tohoto cíle. Program shody podléhá schválení regulačním 

orgánem. Aniž jsou dotčeny pravomoci regulačního orgánu, soulad s 

programem je nezávisle sledován kontrolorem shody. 

9857   NT  

Článek 50 odst. 

2 
2. Kontrolor shody je jmenován dozorčím orgánem, přičemž 

jeho jmenování podléhá schválení regulačním orgánem. Regulační 

orgán může odmítnout schválení kontrolora shody pouze z důvodů 

nedostatku nezávislosti nebo odborné způsobilosti. Kontrolor shody 
může být fyzickou nebo právnickou osobou. Na kontrolora shody se 

vztahuje čl. 48 odst. 2 až 8. 

9857   NT  

Článek 50 odst. 

3 
3. Kontrolor shody má na starosti: 

a) sledování provádění programu shody; 

9857   NT  
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Poznámka 
 

b) vypracování výroční zprávy uvádějící opatření přijatá k 

provedení programu shody a její předložení regulačnímu orgánu; 

c) podávání zpráv dozorčímu orgánu a podávání doporučení k 

programu shody a jeho provádění; 

d) oznamování veškerých podstatných porušení předpisů v 

souvislosti s prováděním programu shody regulačnímu orgánu; a 

e) podávání zpráv regulačnímu orgánu o jakýchkoli 

obchodních a finančních vztazích mezi vertikálně integrovaným 

podnikem a provozovatelem přenosové soustavy. 

Článek 50 odst. 

4 
4. Kontrolor shody předkládá regulačnímu orgánu navrhovaná 

rozhodnutí o investičním plánu nebo o individuálních investicích v 

síti. To nastává nejpozději v okamžiku, kdy vedení nebo příslušný 

správní orgán provozovatele přenosové soustavy předkládá tato 

rozhodnutí dozorčímu orgánu. 

9857   NT  

Článek 50 odst. 

5 
5. Pokud vertikálně integrovaný podnik v rámci valné 

hromady nebo volbou provedenou jí jmenovanými členy dozorčího 

orgánu zabránil přijetí rozhodnutí, čímž zabránil investicím, jež měly 

být podle desetiletého plánu rozvoje sítě provedeny v následujících 

třech letech, nebo je zpozdil, kontrolor shody to oznámí regulačnímu 

orgánu, který poté jedná v souladu s článkem 51. 

9857   NT  

Článek 50 odst. 

6 
6. Podmínky upravující mandát nebo podmínky zaměstnání 

kontrolora shody, včetně délky jeho mandátu, podléhají schválení 

regulačním orgánem. Tyto podmínky zajišťují nezávislost kontrolora 

shody, a to i tím, že mu zajišťují veškeré zdroje nezbytné pro plnění 

jeho povinností. Během svého mandátu nesmí kontrolor shody přímo 

ani nepřímo zastávat žádné jiné odborné pracovní místo ani nést 

odpovědnost či mít zájem v žádném vertikálně integrovaném podniku 

či jeho části a ani ve vztahu k jeho podílníkům držícím kontrolní 

podíly. 

9857   NT  

Článek 50 odst. 

7 
7. Kontrolor shody pravidelně podává ústní nebo písemné 

zprávy regulačnímu orgánu a má právo pravidelně podávat ústní nebo 

písemné zprávy dozorčímu orgánu provozovatele přenosové 

soustavy. 

9857   NT  

Článek 50 odst. 

8 
8. Kontrolor shody se může účastnit všech zasedání řídících 

nebo správních orgánů provozovatele přenosové soustavy a 

dozorčího orgánu a valné hromady. Kontrolor shody se účastní všech 

zasedání, která se zabývají těmito otázkami: 

9857   NT  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

a) podmínkami přístupu k síti definovanými v nařízení (EU) 

2019/943, zejména pokud jde o sazby, služby přístupu třetích osob, 

přidělování kapacit a řízení přetížení, transparentnost, podpůrné 

služby a druhotné trhy; 

b) projekty prováděnými s cílem provozovat, udržovat a 

rozvíjet přenosovou soustavu, včetně investic do vzájemného 

propojení a připojení; 

c) pořizováním energie nebo jejím prodejem nutnými pro 

provoz přenosové soustavy. 

Článek 50 odst. 

9 
9. Kontrolor shody sleduje, jak provozovatel přenosové 

soustavy plní ustanovení článku 41. 
9857   NT  

Článek 50 odst. 

10 
10. Kontrolor shody má přístup ke všem důležitým údajům a do 

všech kanceláří provozovatele přenosové soustavy a ke všem 

informacím nezbytným pro plnění svých úkolů. 

9857   NT  

Článek 50 odst. 

11 
11. Kontrolor shody má přístup do kanceláří provozovatele 

přenosové soustavy bez předchozího ohlášení. 
9857   NT  

Článek 50 odst. 

12 
12. Dozorčí orgán může propustit kontrolora shody po 

předchozím souhlasu regulačního orgánu. Na žádost regulačního 

orgánu odvolá kontrolora shody z důvodů nedostatečné nezávislosti 

nebo odborné způsobilosti. 

9857   NT  

Článek 51 odst. 

1 
1. Provozovatelé přenosových soustav předkládají nejméně 

jednou za dva roky regulačnímu orgánu desetiletý plán rozvoje sítě 

založený na dosavadní a prognózované nabídce a poptávce po 

konzultaci všech příslušných zúčastněných stran. Tento plán rozvoje 

sítě obsahuje účinná opatření s cílem zajistit přiměřenost soustavy a 

bezpečnost dodávek. Provozovatel přenosové soustavy zveřejní 

desetiletý plán rozvoje sítě na svých internetových stránkách. 

458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 

10 písm. j) 
(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

j) každý druhý rok zpracovávat desetiletý plán rozvoje přenosové 

soustavy v rozsahu podle § 58k odst. 3 a po jeho schválení jej 

zveřejňovat; ustanovení § 58k odst. 10 první věty a § 58l odst. 5 se 

použije obdobně, 

DT  

  458/2000 
ve znění 
211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. i) 
(7) Energetický regulační úřad dále 

i) schvaluje desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy a desetiletý 

plán rozvoje přepravní soustavy; schválení desetiletého plánu rozvoje 

přenosové soustavy nebo desetiletého plánu rozvoje přepravní 

soustavy je podmíněno závazným stanoviskem ministerstva, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 16 písm. 

m) 
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku 

m) vydává závazné stanovisko k desetiletému plánu rozvoje 

přenosové soustavy a k desetiletému plánu rozvoje přepravní 

soustavy, 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32019L0944.docx      str. 215 z 306   

Celex: 32019L0944 Lhůta pro implementaci 31.12.2020 Úřední věstník                      L 158 2019 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Stanislav Brejcha, 18.5.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní 

trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU (přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Hana Konrádová, 18.5.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  9857     

Článek 51 odst. 

2 
2. Desetiletý plán rozvoje sítě zejména: 

a) určuje pro potřeby účastníků trhu, kterou hlavní přenosovou 

infrastrukturu je třeba vybudovat nebo modernizovat v průběhu 

příštích deseti let; 

b) zahrnuje veškeré investice, o nichž již bylo rozhodnuto, a 

určuje nové investice, které musí být provedeny v příštích třech 

letech; a 

c) stanovuje časový rámec pro všechny investiční projekty. 

458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 

10 písm. j) 
(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

j) každý druhý rok zpracovávat desetiletý plán rozvoje přenosové 

soustavy v rozsahu podle § 58k odst. 3 a po jeho schválení jej 

zveřejňovat; ustanovení § 58k odst. 10 první věty a § 58l odst. 5 se 

použije obdobně, 

PT  

  458/2000 
ve znění 
211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. i) 
(7) Energetický regulační úřad dále 

i) schvaluje desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy a desetiletý 

plán rozvoje přepravní soustavy; schválení desetiletého plánu rozvoje 

přenosové soustavy nebo desetiletého plánu rozvoje přepravní 

soustavy je podmíněno závazným stanoviskem ministerstva, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 16 písm. 

m) 
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku 

m) vydává závazné stanovisko k desetiletému plánu rozvoje 

přenosové soustavy a k desetiletému plánu rozvoje přepravní 

soustavy, 

  

Článek 51 odst. 

3 
3. Při vypracovávání desetiletého plánu rozvoje sítě 

provozovatel přenosové soustavy plně zohlední potenciál spojený s 

využitím odezvy strany poptávky, zařízení pro ukládání energie či 

jiných zdrojů jakožto alternativy k rozšiřování soustavy a také 

předpokládanou spotřebu a výměnu s jinými zeměmi a investiční 

plány celounijních a regionálních sítí. 

458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 
10 písm. j) 

(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

j) každý druhý rok zpracovávat desetiletý plán rozvoje přenosové 

soustavy v rozsahu podle § 58k odst. 3 a po jeho schválení jej 

zveřejňovat; ustanovení § 58k odst. 10 první věty a § 58l odst. 5 se 

použije obdobně, 

DT  

  458/2000 
ve znění 
211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. i) 
(7) Energetický regulační úřad dále 

i) schvaluje desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy a desetiletý 

plán rozvoje přepravní soustavy; schválení desetiletého plánu rozvoje 

přenosové soustavy nebo desetiletého plánu rozvoje přepravní 

soustavy je podmíněno závazným stanoviskem ministerstva, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 16 písm. 

m) 
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku 

m) vydává závazné stanovisko k desetiletému plánu rozvoje 

přenosové soustavy a k desetiletému plánu rozvoje přepravní 

soustavy, 

  

  9857     

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32019L0944.docx      str. 216 z 306   

Celex: 32019L0944 Lhůta pro implementaci 31.12.2020 Úřední věstník                      L 158 2019 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Stanislav Brejcha, 18.5.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní 

trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU (přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Hana Konrádová, 18.5.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

Článek 51 odst. 

4 
4. Regulační orgán konzultuje desetiletý plán rozvoje sítě se 

všemi skutečnými nebo potenciálními uživateli soustavy otevřeně a 

transparentně. Osoby nebo podniky, které se prohlašují za 

potencionální uživatele soustavy, mohou být požádány o předložení 

odůvodnění takových prohlášení. Regulační orgán zveřejní výsledky 

konzultačního procesu, zejména možnou potřebu investic. 

458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 
10 písm. j) 

(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

j) každý druhý rok zpracovávat desetiletý plán rozvoje přenosové 

soustavy v rozsahu podle § 58k odst. 3 a po jeho schválení jej 

zveřejňovat; ustanovení § 58k odst. 10 první věty a § 58l odst. 5 se 

použije obdobně, 

DT  

  458/2000 
ve znění 
211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. i) 
(7) Energetický regulační úřad dále 

i) schvaluje desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy a desetiletý 

plán rozvoje přepravní soustavy; schválení desetiletého plánu rozvoje 

přenosové soustavy nebo desetiletého plánu rozvoje přepravní 

soustavy je podmíněno závazným stanoviskem ministerstva, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 16 písm. 

m) 
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku 

m) vydává závazné stanovisko k desetiletému plánu rozvoje 

přenosové soustavy a k desetiletému plánu rozvoje přepravní 

soustavy, 

  

Článek 51 odst. 
5 

5. Regulační orgán přezkoumá, zda desetiletý plán rozvoje sítě 

zahrnuje veškeré investiční potřeby, na které bylo poukázáno během 

konzultačního procesu, a zda je v souladu s nezávazným desetiletým 

plánem rozvoje sítě pro celou Unii (dále jen „plán rozvoje sítě pro 

celou Unii“), na který odkazuje čl. 30 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 

2019/943. Vyvstanou-li jakékoli pochybnosti o souladu s plánem 

rozvoje sítě pro celou Unii, regulační orgán konzultuje ACER. 

Regulační orgán může na provozovateli přenosové soustavy 

požadovat, aby svůj desetiletý plán rozvoje sítě změnil. 

Příslušné vnitrostátní orgány přezkoumají, zda je desetiletý plán 

rozvoje v souladu s vnitrostátními plány v oblasti energetiky a klimatu 

předloženými podle nařízení (EU) 2018/1999. 

458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 
10 písm. j) 

(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

j) každý druhý rok zpracovávat desetiletý plán rozvoje přenosové 

soustavy v rozsahu podle § 58k odst. 3 a po jeho schválení jej 

zveřejňovat; ustanovení § 58k odst. 10 první věty a § 58l odst. 5 se 

použije obdobně, 

DT  

  458/2000 
ve znění 
211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. i) 
(7) Energetický regulační úřad dále 

i) schvaluje desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy a desetiletý 

plán rozvoje přepravní soustavy; schválení desetiletého plánu rozvoje 

přenosové soustavy nebo desetiletého plánu rozvoje přepravní 

soustavy je podmíněno závazným stanoviskem ministerstva, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 16 písm. 

m) 
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku 

m) vydává závazné stanovisko k desetiletému plánu rozvoje 

přenosové soustavy a k desetiletému plánu rozvoje přepravní 

soustavy, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  9857     

Článek 51 odst. 

6 
6. Regulační orgán sleduje a vyhodnocuje provádění 

desetiletého plánu rozvoje sítě. 
458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 
10 písm. j) 

(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

j) každý druhý rok zpracovávat desetiletý plán rozvoje přenosové 

soustavy v rozsahu podle § 58k odst. 3 a po jeho schválení jej 

zveřejňovat; ustanovení § 58k odst. 10 první věty a § 58l odst. 5 se 

použije obdobně, 

PT  

  458/2000 
ve znění 
211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. i) 
(7) Energetický regulační úřad dále 

i) schvaluje desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy a desetiletý 

plán rozvoje přepravní soustavy; schválení desetiletého plánu rozvoje 

přenosové soustavy nebo desetiletého plánu rozvoje přepravní 

soustavy je podmíněno závazným stanoviskem ministerstva, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 16 písm. 

m) 
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku 

m) vydává závazné stanovisko k desetiletému plánu rozvoje 

přenosové soustavy a k desetiletému plánu rozvoje přepravní 

soustavy, 

  

Článek 51 odst. 

7 
7. V případech, kdy provozovatel přenosové soustavy, s 

výjimkou převažujících důvodů mimo jeho kontrolu, neprovede 

investici, která měla být podle desetiletého plánu rozvoje sítě 

provedena v příštích třech letech, členské státy zajistí, aby se 

regulační orgán zavázal přijmout alespoň jedno z níže uvedených 

opatření, s cílem zajistit provedení dané investice, pokud je tato 

investice na základě nejnovějšího desetiletého plánu rozvoje sítě stále 

relevantní: 

a) požádat provozovatele přenosové soustavy o provedení 

daných investic, nebo 

b) zorganizovat nabídkové řízení otevřené libovolným 

investorům týkající se dané investice, nebo 

c) zavázat provozovatele přenosové soustavy, aby přijal 

navýšení kapitálu k financování nutných investic a umožnil 

nezávislým investorům podílet se na daném kapitálu. 

458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 
10 písm. j) 

(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

j) každý druhý rok zpracovávat desetiletý plán rozvoje přenosové 

soustavy v rozsahu podle § 58k odst. 3 a po jeho schválení jej 

zveřejňovat; ustanovení § 58k odst. 10 první věty a § 58l odst. 5 se 

použije obdobně, 

PT  

Článek 51 odst. 

8 
8. Pokud regulační orgán využije svého oprávnění podle odst. 

7 písm. b), může zavázat provozovatele přenosové soustavy, aby 

souhlasil s jedním nebo více z následujících opatření: 

a) financování jakoukoli třetí osobou, 

b) výstavba jakoukoli třetí osobou, 

458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 
10 písm. j) 

(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

j) každý druhý rok zpracovávat desetiletý plán rozvoje přenosové 

soustavy v rozsahu podle § 58k odst. 3 a po jeho schválení jej 

zveřejňovat; ustanovení § 58k odst. 10 první věty a § 58l odst. 5 se 

použije obdobně, 

DT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

c) budování dotčených nových aktiv provozovatelem 

samotným, nebo 

d) provoz dotčených nových aktiv provozovatelem samotným. 

Provozovatel přenosové soustavy poskytne investorům veškeré 

informace nutné pro uskutečnění investice, připojí nová aktiva k 

přenosové síti a obecně se vynasnaží co nejvíce podpořit provádění 

investičního projektu. 

Příslušná finanční ujednání podléhají souhlasu regulačního orgánu. 

  9857     

Článek 51 odst. 

9 
9. Pokud regulační orgán využije svého oprávnění podle 

odstavce 7, jsou náklady daných investic pokryty odpovídající 

regulací sazeb. 

458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 
10 písm. j) 

(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

j) každý druhý rok zpracovávat desetiletý plán rozvoje přenosové 

soustavy v rozsahu podle § 58k odst. 3 a po jeho schválení jej 

zveřejňovat; ustanovení § 58k odst. 10 první věty a § 58l odst. 5 se 

použije obdobně, 

DT  

  458/2000 
ve znění 
211/2011 

§ 58l odst. 

5 
(5) Náklady vzniklé nezávislému provozovateli přepravní soustavy v 

souvislosti s uskutečněním investice v souladu s desetiletým plánem 

rozvoje přepravní soustavy se považují za náklady na zajištění 

efektivního výkonu licencované činnosti podle tohoto zákona. 

  

  9857     

Článek 52 odst. 

1 
1. Před schválením a určením podniku jako provozovatele 
přenosové soustavy je tento podnik certifikován postupy podle 

odstavců 4, 5 a 6 tohoto článku a článku 51 nařízení (ES) 2019/943. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 10a (1) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel přepravní 

soustavy může provozovat přenosovou soustavu nebo přepravní 

soustavu pouze tehdy, je-li držitelem certifikátu nezávislosti 

vydaného Energetickým regulačním úřadem. 

(2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní 

soustavy je povinen oznámit Energetickému regulačnímu úřadu 

každou změnu skutečnosti, o které se dozví a v důsledku které přestal 

splňovat některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2 nebo 

§ 58a až 58n. 

(3) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní 

soustavy je povinen oznámit Energetickému regulačnímu úřadu 

veškeré okolnosti, které vedou k tomu, že nad ním nabude kontrolu 

osoba nebo osoby z třetí země, nebo že dojde ke změně osoby nebo 

osob z třetí země vykonávajících kontrolu nad provozovatelem 

přenosové soustavy nebo přepravní soustavy, nebo změnu jiných 

podstatných okolností. O této skutečnosti je Energetický regulační 

úřad povinen informovat Evropskou Komisi (dále jen „Komise“). 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10b (1) Certifikace se zahajuje na žádost provozovatele přenosové 

soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy nebo osoby, která 

hodlá provozovat přenosovou soustavu nebo přepravní soustavu. 

(2) Energetický regulační úřad zahájí certifikaci z moci úřední 

a) má-li důvodně za to, že provozovatel přenosové soustavy nebo 

provozovatel přepravní soustavy přestal nebo přestane splňovat 

některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2 nebo § 58a až 

58n, nebo 

b) z podnětu Komise. 

(3) Pokud Energetický regulační úřad neshledá důvody k zahájení 

certifikace na základě oznámení provozovatele přenosové soustavy 

nebo provozovatele přepravní soustavy podle § 10a odst. 2, sdělí to 

do 30 dnů ode dne, kdy oznámení obdržel, Komisi a provozovateli 

přenosové soustavy nebo provozovateli přepravní soustavy. 

(4) Energetický regulační úřad vyhotoví koncept výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění a oznámí jej Komisi a účastníkovi řízení. 

Před oznámením konceptu výrokové části rozhodnutí a odůvodnění 

Komisi umožní Energetický regulační úřad účastníkovi řízení se k 

němu vyjádřit. Energetický regulační úřad vyhotoví koncept 

výrokové části rozhodnutí a odůvodnění do 4 měsíců od 

a) zahájení certifikace na žádost, 

b) obdržení podnětu Komise, nebo 

c) obdržení oznámení provozovatele přenosové soustavy nebo 

provozovatele přepravní soustavy. 

(5) Pokud v certifikaci zahájené na žádost nevyhotoví Energetický 

regulační úřad koncept výrokové části rozhodnutí a odůvodnění do 4 

měsíců ode dne jejího zahájení, platí, že do vydání rozhodnutí žadatel 

splňuje podmínku pro provozování přenosové nebo přepravní 

soustavy podle § 10a odst. 1. Pokud v certifikaci zahájené z moci 

úřední nevyhotoví Energetický regulační úřad koncept výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění do 4 měsíců od obdržení podnětu Komise 

nebo od oznámení provozovatele přenosové soustavy nebo 

provozovatele přepravní soustavy, platí, že Energetický regulační 

úřad neprokázal důvody pro zrušení certifikátu nezávislosti. Tuto 

skutečnost Energetický regulační úřad neprodleně oznámí Komisi a 

předá jí veškeré použité podklady. Dále se v certifikaci postupuje 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

(6) Energetický regulační úřad udělí certifikát nezávislosti, jestliže v 

certifikaci zahájené na žádost žadatel prokáže, že splňuje podmínky 

nezávislosti podle § 24a odst. 2 nebo § 58a až 58n. 

(7) V certifikaci zahájené z moci úřední Energetický regulační úřad 

certifikát nezávislosti zruší, pokud se v certifikaci prokáže, že 

provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní 

soustavy opakovaně závažným způsobem porušil některou z 
podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2, § 58b až 58m nebo § 58n 

odst. 2 a opatření uložená Energetickým regulačním úřadem podle 

tohoto zákona nevedla k nápravě. V opačném případě Energetický 

regulační úřad certifikaci zastaví. O výsledku řízení informuje 
Energetický regulační úřad bezodkladně Komisi. 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10c (1) Certifikace provozovatele přenosové soustavy nebo 

provozovatele přepravní soustavy kontrolovaného osobou nebo 

osobami z třetí země se zahajuje na žádost provozovatele přenosové 

soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy, nad nímž vykonává 

kontrolu osoba nebo osoby z třetí země, nebo osoby kontrolované 

osobou nebo osobami z třetí země, která hodlá provozovat 

přenosovou soustavu nebo přepravní soustavu. Energetický regulační 

úřad neprodleně informuje o zahájení certifikace Komisi. 

(2) Energetický regulační úřad zahájí certifikaci z moci úřední, dozví-
li se o skutečnostech, které vedou nebo mohou vést k tomu, že osoba 

nebo osoby z třetí země získají kontrolu nad provozovatelem 
přenosové soustavy nebo provozovatelem přepravní soustavy, a 

informuje o tom neprodleně Komisi. Pokud Energetický regulační 

úřad neshledá důvody k zahájení certifikace na základě oznámení 

provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele přepravní 

soustavy podle § 10a odst. 3, sdělí to do 30 dnů ode dne, kdy 

oznámení obdržel, Komisi a provozovateli přenosové soustavy nebo 

provozovateli přepravní soustavy. 

(3) Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu je podmíněno 

závazným stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen 

„ministerstvo“) o tom, zda získání nebo výkon kontroly ze strany 

osoby nebo osob ze třetí země nad provozovatelem přenosové nebo 

přepravní soustavy může ohrozit bezpečnost dodávek elektřiny nebo 

plynu v České republice a Evropské unii. Ministerstvo vydá závazné 

stanovisko do 2 měsíců ode dne doručení žádosti Energetického 

regulačního úřadu o jeho vydání. Nevydá-li ministerstvo závazné 

stanovisko ve lhůtě podle věty druhé, platí, že získání nebo výkon 

kontroly ze strany osoby nebo osob ze třetí země nad provozovatelem 

přenosové nebo přepravní soustavy neohrozí bezpečnost dodávek 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

elektřiny nebo plynu v České republice a Evropské unii. Závazné 

stanovisko ministerstvo vydává na základě posouzení 

a) práv a závazků Evropské unie ve vztahu k dané třetí zemi nebo 

zemím, které vyplývají z mezinárodního práva, včetně dohod 

uzavřených s jednou nebo několika třetími zeměmi, jichž je Evropská 

unie smluvní stranou a které upravují bezpečnost dodávek energií, 

b) práv a závazků České republiky ve vztahu k dané třetí zemi nebo 

zemím, které vyplývají z dohod uzavřených s touto třetí zemí nebo 

zeměmi, 

c) jiných skutečností nebo okolností hodných zvláštního zřetele. 

(4) Energetický regulační úřad vyhotoví koncept výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění do 4 měsíců ode dne zahájení certifikace a 

oznámí jej Komisi, ministerstvu a účastníkovi řízení. Před 

oznámením tohoto konceptu Komisi umožní Energetický regulační 

úřad účastníkovi řízení se k němu vyjádřit. Současně s oznámením 

konceptu výrokové části rozhodnutí a odůvodnění požádá 

Energetický regulační úřad Komisi o vydání stanoviska, zda 

a) žadatel nebo provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 

přepravní soustavy splňuje podmínky nezávislosti podle § 24a odst. 2 
nebo § 58a až 58n, 

b) udělení certifikátu nezávislosti neohrozí bezpečnost dodávek 

elektřiny nebo plynu do Evropské unie. 

(5) Nevydá-li Komise stanovisko do 2 měsíců ode dne obdržení 

žádosti o jeho vydání nebo do 4 měsíců v případě, že Komise požádá 

o vyjádření Agenturu pro spolupráci energetických regulačních 

orgánů (dále jen „Agentura“)20), orgány jiných členských států nebo 

dotčené osoby, platí, že nemá proti konceptu výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění námitky. 

(6) Energetický regulační úřad vydá rozhodnutí ve věci do 2 měsíců 

ode dne, kdy obdržel stanovisko Komise nebo kdy lhůta pro vydání 

stanoviska Komise uplynula. Přitom v co největší míře zohlední 

stanovisko Komise. 

(7) Energetický regulační úřad udělí certifikát nezávislosti, jestliže v 

certifikaci zahájené na žádost žadatel prokáže, že splňuje podmínky 

nezávislosti podle § 24a odst. 2, § 58b až 58m nebo § 58n odst. 2, a 

zároveň bylo zjištěno, že získání nebo výkon kontroly ze strany osoby 
nebo osob ze třetí země nad provozovatelem přenosové nebo 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

přepravní soustavy neohrozí bezpečnost dodávek elektřiny nebo 

plynu v České republice a Evropské unii. 

(8) V certifikaci zahájené z moci úřední Energetický regulační úřad 

certifikát nezávislosti zruší, pokud se prokáže, že provozovatel 

přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy nesplňuje 

některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2, § 58b až 58m 

anebo § 58n odst. 2, nebo v důsledku změn osoby anebo osob z třetí 

země vykonávajících kontrolu nad provozovatelem přenosové 

soustavy anebo provozovatelem přepravní soustavy, nebo změn 

jiných podstatných okolností může dojít k ohrožení bezpečnosti 

dodávek elektřiny nebo plynu v České republice a Evropské unii, 

jinak Energetický regulační úřad certifikaci zastaví. Rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu je podmíněno závazným 

stanoviskem ministerstva; ustanovení odstavce 3 se použije 

přiměřeně. 

(9) Výrokovou část rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a 

stanovisko Komise uveřejní Energetický regulační úřad způsobem 

umožňujícím dálkový přístup a v Energetickém regulačním věstníku. 

Pokud Energetický regulační úřad rozhodl odlišně od stanoviska 

Komise, uveřejní rovněž odůvodnění rozhodnutí. 

Článek 52 odst. 

2 
2. Členské státy schválí a určí jako provozovatele 

přenosových soustav podniky, které byly podle níže uvedeného 

certifikačního postupu certifikovány regulačním orgánem jako 

podniky splňující požadavky článku 43. Určení provozovatelů 

přenosových soustav se oznámí Komisi a zveřejní v Úředním 

věstníku Evropské unie. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10b odst. 

6 
(6) Energetický regulační úřad udělí certifikát nezávislosti, jestliže v 

certifikaci zahájené na žádost žadatel prokáže, že splňuje podmínky 

nezávislosti podle § 24a odst. 2 nebo § 58a až 58n. 

PT  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10c odst. 

9 
(9) Výrokovou část rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a 

stanovisko Komise uveřejní Energetický regulační úřad způsobem 

umožňujícím dálkový přístup a v Energetickém regulačním věstníku. 

Pokud Energetický regulační úřad rozhodl odlišně od stanoviska 

Komise, uveřejní rovněž odůvodnění rozhodnutí. 

  

Článek 52 odst. 

3 
3. Provozovatelé přenosových soustav oznámí regulačnímu 

orgánu každou plánovanou transakci, která by si mohla vyžádat nové 

posouzení jejich souladu s požadavky článku 43. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 10a odst. 

2 
(2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní 

soustavy je povinen oznámit Energetickému regulačnímu úřadu 

každou změnu skutečnosti, o které se dozví a v důsledku které přestal 

splňovat některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2 nebo 

§ 58a až 58n. 

PT  

Článek 52 odst. 

4 
4. Regulační orgány sledují, zda provozovatelé přenosových 

soustav trvale splňují požadavky článku 43. K zajištění souladu s 

těmito požadavky zahájí certifikační postup: 

458/2000 
ve znění 

§ 10a odst. 

3 
(3) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní 

soustavy je povinen oznámit Energetickému regulačnímu úřadu 

veškeré okolnosti, které vedou k tomu, že nad ním nabude kontrolu 

osoba nebo osoby z třetí země, nebo že dojde ke změně osoby nebo 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

a) na základě oznámení podaného provozovatelem přenosové 

soustavy podle odstavce 3; 

b) z vlastního podnětu, pokud je jim známo, že plánovaná 

změna práv nebo vlivu ve vztahu k vlastníkům přenosových soustav 

nebo provozovatelům přenosových soustav může vést k porušení 

článku 43, nebo pokud mají důvod se domnívat, že k tomuto porušení 

mohlo dojít; nebo 

c) na odůvodněnou žádost Komise. 

211/2011 
131/2015 

osob z třetí země vykonávajících kontrolu nad provozovatelem 

přenosové soustavy nebo přepravní soustavy, nebo změnu jiných 

podstatných okolností. O této skutečnosti je Energetický regulační 

úřad povinen informovat Evropskou Komisi (dále jen „Komise“). 

 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10b odst. 

2 
(2) Energetický regulační úřad zahájí certifikaci z moci úřední 

a) má-li důvodně za to, že provozovatel přenosové soustavy nebo 

provozovatel přepravní soustavy přestal nebo přestane splňovat 

některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2 nebo § 58a až 

58n, nebo 

b) z podnětu Komise. 

  

Článek 52 odst. 

5 
5. Regulační orgány přijmou rozhodnutí o certifikaci 

provozovatele přenosové soustavy do čtyř měsíců ode dne oznámení 

podaného provozovatelem přenosové soustavy nebo ode dne žádosti 

Komise. Po uplynutí této lhůty se má za to, že certifikace byla 

udělena. Výslovné nebo implicitní rozhodnutí regulačního orgánu 

může nabýt účinnosti až po dokončení postupu stanoveného v 

odstavci 6. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10b odst. 

4  
(4) Energetický regulační úřad vyhotoví koncept výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění a oznámí jej Komisi a účastníkovi řízení. 

Před oznámením konceptu výrokové části rozhodnutí a odůvodnění 

Komisi umožní Energetický regulační úřad účastníkovi řízení se k 

němu vyjádřit. Energetický regulační úřad vyhotoví koncept 

výrokové části rozhodnutí a odůvodnění do 4 měsíců od 

a) zahájení certifikace na žádost, 

b) obdržení podnětu Komise, nebo 

c) obdržení oznámení provozovatele přenosové soustavy nebo 

provozovatele přepravní soustavy. 

PT  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10b odst. 

5 
(5) Pokud v certifikaci zahájené na žádost nevyhotoví Energetický 

regulační úřad koncept výrokové části rozhodnutí a odůvodnění do 4 

měsíců ode dne jejího zahájení, platí, že do vydání rozhodnutí žadatel 

splňuje podmínku pro provozování přenosové nebo přepravní 

soustavy podle § 10a odst. 1. Pokud v certifikaci zahájené z moci 

úřední nevyhotoví Energetický regulační úřad koncept výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění do 4 měsíců od obdržení podnětu Komise 

nebo od oznámení provozovatele přenosové soustavy nebo 

provozovatele přepravní soustavy, platí, že Energetický regulační 

úřad neprokázal důvody pro zrušení certifikátu nezávislosti. Tuto 

skutečnost Energetický regulační úřad neprodleně oznámí Komisi a 

předá jí veškeré použité podklady. Dále se v certifikaci postupuje 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

Článek 52 odst. 

6 
6. Výslovné nebo implicitní rozhodnutí o certifikaci 

provozovatele přenosové soustavy oznámí regulační orgán 

neprodleně Komisi spolu s veškerými významnými informacemi, 

které se rozhodnutí týkají. Komise rozhoduje postupem podle článku 

51 nařízení (EU) 2019/943. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10b odst. 

4  
(4) Energetický regulační úřad vyhotoví koncept výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění a oznámí jej Komisi a účastníkovi řízení. 

Před oznámením konceptu výrokové části rozhodnutí a odůvodnění 

Komisi umožní Energetický regulační úřad účastníkovi řízení se k 

němu vyjádřit. Energetický regulační úřad vyhotoví koncept 

výrokové části rozhodnutí a odůvodnění do 4 měsíců od 

a) zahájení certifikace na žádost, 

b) obdržení podnětu Komise, nebo 

c) obdržení oznámení provozovatele přenosové soustavy nebo 

provozovatele přepravní soustavy. 

PT  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10b odst. 

5 
(5) Pokud v certifikaci zahájené na žádost nevyhotoví Energetický 

regulační úřad koncept výrokové části rozhodnutí a odůvodnění do 4 

měsíců ode dne jejího zahájení, platí, že do vydání rozhodnutí žadatel 

splňuje podmínku pro provozování přenosové nebo přepravní 

soustavy podle § 10a odst. 1. Pokud v certifikaci zahájené z moci 

úřední nevyhotoví Energetický regulační úřad koncept výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění do 4 měsíců od obdržení podnětu Komise 

nebo od oznámení provozovatele přenosové soustavy nebo 

provozovatele přepravní soustavy, platí, že Energetický regulační 

úřad neprokázal důvody pro zrušení certifikátu nezávislosti. Tuto 

skutečnost Energetický regulační úřad neprodleně oznámí Komisi a 

předá jí veškeré použité podklady. Dále se v certifikaci postupuje 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. 

  

Článek 52 odst. 

7 
7. Regulační orgány a Komise mohou od provozovatelů 

přenosových soustav a podniků vykonávajících funkci výroby nebo 

dodávek požadovat jakékoli informace významné pro plnění úkolů 

podle tohoto článku. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10b odst. 

1  
(1) Certifikace se zahajuje na žádost provozovatele přenosové 

soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy nebo osoby, která 

hodlá provozovat přenosovou soustavu nebo přepravní soustavu. 

PT  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10b odst. 

2 
(2) Energetický regulační úřad zahájí certifikaci z moci úřední 

a) má-li důvodně za to, že provozovatel přenosové soustavy nebo 

provozovatel přepravní soustavy přestal nebo přestane splňovat 

některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2 nebo § 58a až 

58n, nebo 

b) z podnětu Komise. 

  

Článek 52 odst. 

8 
8. Regulační orgány a Komise zachovávají důvěrnost 

informací, které mají z obchodního hlediska citlivou povahu. 
458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17 odst. 

13 
(13) Zaměstnanec zařazený do Energetického regulačního úřadu nebo 

osoba v jiném právním vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu 

(dále jen „zaměstnanec Energetického regulačního úřadu“), na jehož 

základě vykonává pro Energetický regulační úřad činnost, při níž se 

dozví chráněnou informaci, je povinna o nich zachovat mlčenlivost. 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního nebo jiného 

vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu. Povinnost mlčenlivosti 

neplatí, jestliže tyto osoby podávají o takových skutečnostech a 

údajích svědectví orgánům činným v trestním řízení nebo v řízení 

před soudem, popřípadě jestliže na výzvu těchto orgánů nebo soudu 

podávají písemné vyjádření. Porušením povinnosti zachovávat 

mlčenlivost není poskytnutí chráněných informací Komisi, Agentuře, 

regulačním orgánům členských států, ministerstvu, jiným správním 

orgánům a operátorovi trhu pro účely výkonu jejich působnosti nebo 

povinností a pro plnění úkolů Energetického regulačního úřadu. V 

takovém případě je příjemce povinen zajistit stejnou úroveň ochrany 

chráněných informací jako předávající. 

Článek 53 odst. 

1 
1. Žádá-li o certifikaci vlastník přenosové soustavy nebo 

provozovatel přenosové soustavy kontrolovaný osobou nebo osobami 

ze třetí země nebo třetích zemí, uvědomí o tom regulační orgán 

Komisi. 

Regulační orgán rovněž Komisi neprodleně uvědomí o veškerých 

okolnostech, které by vedly k tomu, že osoba nebo osoby ze třetí země 

nebo třetích zemí získají nad přenosovou soustavou nebo 

provozovatelem přenosové soustavy kontrolu. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10c (1) Certifikace provozovatele přenosové soustavy nebo 

provozovatele přepravní soustavy kontrolovaného osobou nebo 

osobami z třetí země se zahajuje na žádost provozovatele přenosové 

soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy, nad nímž vykonává 

kontrolu osoba nebo osoby z třetí země, nebo osoby kontrolované 

osobou nebo osobami z třetí země, která hodlá provozovat 

přenosovou soustavu nebo přepravní soustavu. Energetický regulační 

úřad neprodleně informuje o zahájení certifikace Komisi. 

(2) Energetický regulační úřad zahájí certifikaci z moci úřední, dozví-
li se o skutečnostech, které vedou nebo mohou vést k tomu, že osoba 

nebo osoby z třetí země získají kontrolu nad provozovatelem 

přenosové soustavy nebo provozovatelem přepravní soustavy, a 

informuje o tom neprodleně Komisi. Pokud Energetický regulační 

úřad neshledá důvody k zahájení certifikace na základě oznámení 

provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele přepravní 

soustavy podle § 10a odst. 3, sdělí to do 30 dnů ode dne, kdy 

oznámení obdržel, Komisi a provozovateli přenosové soustavy nebo 

provozovateli přepravní soustavy. 

(3) Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu je podmíněno 

závazným stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen 

„ministerstvo“) o tom, zda získání nebo výkon kontroly ze strany 

osoby nebo osob ze třetí země nad provozovatelem přenosové nebo 

přepravní soustavy může ohrozit bezpečnost dodávek elektřiny nebo 

plynu v České republice a Evropské unii. Ministerstvo vydá závazné 

stanovisko do 2 měsíců ode dne doručení žádosti Energetického 

regulačního úřadu o jeho vydání. Nevydá-li ministerstvo závazné 

stanovisko ve lhůtě podle věty druhé, platí, že získání nebo výkon 

kontroly ze strany osoby nebo osob ze třetí země nad provozovatelem 

přenosové nebo přepravní soustavy neohrozí bezpečnost dodávek 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
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odst., písm., atd.) 
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* 
 

Poznámka 
 

elektřiny nebo plynu v České republice a Evropské unii. Závazné 

stanovisko ministerstvo vydává na základě posouzení 

a) práv a závazků Evropské unie ve vztahu k dané třetí zemi nebo 

zemím, které vyplývají z mezinárodního práva, včetně dohod 

uzavřených s jednou nebo několika třetími zeměmi, jichž je Evropská 

unie smluvní stranou a které upravují bezpečnost dodávek energií, 

b) práv a závazků České republiky ve vztahu k dané třetí zemi nebo 

zemím, které vyplývají z dohod uzavřených s touto třetí zemí nebo 

zeměmi, 

c) jiných skutečností nebo okolností hodných zvláštního zřetele. 

(4) Energetický regulační úřad vyhotoví koncept výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění do 4 měsíců ode dne zahájení certifikace a 
oznámí jej Komisi, ministerstvu a účastníkovi řízení. Před 

oznámením tohoto konceptu Komisi umožní Energetický regulační 

úřad účastníkovi řízení se k němu vyjádřit. Současně s oznámením 

konceptu výrokové části rozhodnutí a odůvodnění požádá 

Energetický regulační úřad Komisi o vydání stanoviska, zda 

a) žadatel nebo provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 

přepravní soustavy splňuje podmínky nezávislosti podle § 24a odst. 2 
nebo § 58a až 58n, 

b) udělení certifikátu nezávislosti neohrozí bezpečnost dodávek 

elektřiny nebo plynu do Evropské unie. 

(5) Nevydá-li Komise stanovisko do 2 měsíců ode dne obdržení 

žádosti o jeho vydání nebo do 4 měsíců v případě, že Komise požádá 

o vyjádření Agenturu pro spolupráci energetických regulačních 

orgánů (dále jen „Agentura“)20), orgány jiných členských států nebo 

dotčené osoby, platí, že nemá proti konceptu výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění námitky. 

(6) Energetický regulační úřad vydá rozhodnutí ve věci do 2 měsíců 

ode dne, kdy obdržel stanovisko Komise nebo kdy lhůta pro vydání 

stanoviska Komise uplynula. Přitom v co největší míře zohlední 

stanovisko Komise. 

(7) Energetický regulační úřad udělí certifikát nezávislosti, jestliže v 

certifikaci zahájené na žádost žadatel prokáže, že splňuje podmínky 

nezávislosti podle § 24a odst. 2, § 58b až 58m nebo § 58n odst. 2, a 

zároveň bylo zjištěno, že získání nebo výkon kontroly ze strany osoby 

nebo osob ze třetí země nad provozovatelem přenosové nebo 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

přepravní soustavy neohrozí bezpečnost dodávek elektřiny nebo 

plynu v České republice a Evropské unii. 

(8) V certifikaci zahájené z moci úřední Energetický regulační úřad 

certifikát nezávislosti zruší, pokud se prokáže, že provozovatel 

přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy nesplňuje 

některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2, § 58b až 58m 

anebo § 58n odst. 2, nebo v důsledku změn osoby anebo osob z třetí 

země vykonávajících kontrolu nad provozovatelem přenosové 

soustavy anebo provozovatelem přepravní soustavy, nebo změn 

jiných podstatných okolností může dojít k ohrožení bezpečnosti 

dodávek elektřiny nebo plynu v České republice a Evropské unii, 

jinak Energetický regulační úřad certifikaci zastaví. Rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu je podmíněno závazným 

stanoviskem ministerstva; ustanovení odstavce 3 se použije 

přiměřeně. 

(9) Výrokovou část rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a 

stanovisko Komise uveřejní Energetický regulační úřad způsobem 

umožňujícím dálkový přístup a v Energetickém regulačním věstníku. 

Pokud Energetický regulační úřad rozhodl odlišně od stanoviska 

Komise, uveřejní rovněž odůvodnění rozhodnutí. 

Článek 53 odst. 

2 
2. Provozovatel přenosové soustavy uvědomí regulační orgán 

o veškerých okolnostech, které by vedly k tomu, že osoba nebo osoby 

ze třetí země nebo třetích zemí získají nad přenosovou soustavou nebo 

provozovatelem přenosové soustavy kontrolu. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10c odst. 

1  
(1) Certifikace provozovatele přenosové soustavy nebo 

provozovatele přepravní soustavy kontrolovaného osobou nebo 

osobami z třetí země se zahajuje na žádost provozovatele přenosové 

soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy, nad nímž vykonává 

kontrolu osoba nebo osoby z třetí země, nebo osoby kontrolované 

osobou nebo osobami z třetí země, která hodlá provozovat 

přenosovou soustavu nebo přepravní soustavu. Energetický regulační 

úřad neprodleně informuje o zahájení certifikace Komisi. 

PT  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10c odst. 

2 
(2) Energetický regulační úřad zahájí certifikaci z moci úřední, dozví-
li se o skutečnostech, které vedou nebo mohou vést k tomu, že osoba 

nebo osoby z třetí země získají kontrolu nad provozovatelem 

přenosové soustavy nebo provozovatelem přepravní soustavy, a 

informuje o tom neprodleně Komisi. Pokud Energetický regulační 

úřad neshledá důvody k zahájení certifikace na základě oznámení 

provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele přepravní 

soustavy podle § 10a odst. 3, sdělí to do 30 dnů ode dne, kdy 

oznámení obdržel, Komisi a provozovateli přenosové soustavy nebo 

provozovateli přepravní soustavy. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

Článek 53 odst. 

3 
3. Regulační orgán přijme návrh rozhodnutí o certifikaci 

provozovatele přenosové soustavy nejpozději čtyři měsíce ode dne, 

kdy obdržel od provozovatele přenosové soustavy oznámení. 

Regulační orgán odmítne certifikaci provozovatele přenosové 

soustavy, pokud nebylo prokázáno: 

a) že dotčený subjekt splňuje požadavky podle článku 43; a 

b) regulačnímu orgánu nebo jinému příslušnému 

vnitrostátnímu orgánu určenému členským státem, že udělení 

certifikace neohrozí bezpečnost dodávek energie v členském státě a 

Unii. Při posuzování této otázky regulační orgán nebo jiný příslušný 

vnitrostátní orgán zohlední: 

i) práva a závazky Unie ve vztahu k dané třetí zemi, 

které vyplývají z mezinárodního práva, včetně jakékoli 

dohody uzavřené s jednou nebo několika třetími zeměmi, 

jíž je Unie smluvní stranou a jež se zabývá otázkami 

bezpečnosti dodávek energie; 

ii) práva a závazky členského státu ve vztahu k dané 

třetí zemi, které vyplývají z dohod uzavřených s ní, pokud 

jsou tyto dohody v souladu s právem Unie; a 

iii) jiné konkrétní skutečnosti a okolnosti daného 

případu a dotčené třetí země. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10c odst. 

3   
(3) Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu je podmíněno 

závazným stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen 

„ministerstvo“) o tom, zda získání nebo výkon kontroly ze strany 

osoby nebo osob ze třetí země nad provozovatelem přenosové nebo 

přepravní soustavy může ohrozit bezpečnost dodávek elektřiny nebo 

plynu v České republice a Evropské unii. Ministerstvo vydá závazné 

stanovisko do 2 měsíců ode dne doručení žádosti Energetického 

regulačního úřadu o jeho vydání. Nevydá-li ministerstvo závazné 

stanovisko ve lhůtě podle věty druhé, platí, že získání nebo výkon 

kontroly ze strany osoby nebo osob ze třetí země nad provozovatelem 

přenosové nebo přepravní soustavy neohrozí bezpečnost dodávek 

elektřiny nebo plynu v České republice a Evropské unii. Závazné 

stanovisko ministerstvo vydává na základě posouzení 

a) práv a závazků Evropské unie ve vztahu k dané třetí zemi nebo 

zemím, které vyplývají z mezinárodního práva, včetně dohod 

uzavřených s jednou nebo několika třetími zeměmi, jichž je Evropská 

unie smluvní stranou a které upravují bezpečnost dodávek energií, 

b) práv a závazků České republiky ve vztahu k dané třetí zemi nebo 

zemím, které vyplývají z dohod uzavřených s touto třetí zemí nebo 

zeměmi, 

c) jiných skutečností nebo okolností hodných zvláštního zřetele. 

PT  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10c odst. 

4 
(4) Energetický regulační úřad vyhotoví koncept výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění do 4 měsíců ode dne zahájení certifikace a 

oznámí jej Komisi, ministerstvu a účastníkovi řízení. Před 

oznámením tohoto konceptu Komisi umožní Energetický regulační 

úřad účastníkovi řízení se k němu vyjádřit. Současně s oznámením 

konceptu výrokové části rozhodnutí a odůvodnění požádá 

Energetický regulační úřad Komisi o vydání stanoviska, zda 

a) žadatel nebo provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 

přepravní soustavy splňuje podmínky nezávislosti podle § 24a odst. 2 

nebo § 58a až 58n, 

b) udělení certifikátu nezávislosti neohrozí bezpečnost dodávek 

elektřiny nebo plynu do Evropské unie. 

  

Článek 53 odst. 

4 
4. Regulační orgán o rozhodnutí, jakož i o všech příslušných 

informacích s ním souvisejících, neprodleně uvědomí Komisi. 
458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10c odst. 

6  
(6) Energetický regulační úřad vydá rozhodnutí ve věci do 2 měsíců 

ode dne, kdy obdržel stanovisko Komise nebo kdy lhůta pro vydání 

stanoviska Komise uplynula. Přitom v co největší míře zohlední 

stanovisko Komise. 

PT  
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  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10c odst. 

9 
(9) Výrokovou část rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a 

stanovisko Komise uveřejní Energetický regulační úřad způsobem 

umožňujícím dálkový přístup a v Energetickém regulačním věstníku. 

Pokud Energetický regulační úřad rozhodl odlišně od stanoviska 

Komise, uveřejní rovněž odůvodnění rozhodnutí. 

  

Článek 53 odst. 

5 
5. Členské státy stanoví, že dříve než regulační orgán přijme 

rozhodnutí o certifikaci, regulační orgán nebo určený příslušný orgán 

uvedený v odst. 3 písm. b) požádá o stanovisko Komise ohledně toho, 

zda: 

a) dotčený subjekt splňuje požadavky podle článku 43; a 

b) udělení certifikace neohrozí bezpečnost dodávek energie do 

Unie. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10c odst. 

4 
(4) Energetický regulační úřad vyhotoví koncept výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění do 4 měsíců ode dne zahájení certifikace a 

oznámí jej Komisi, ministerstvu a účastníkovi řízení. Před 

oznámením tohoto konceptu Komisi umožní Energetický regulační 

úřad účastníkovi řízení se k němu vyjádřit. Současně s oznámením 

konceptu výrokové části rozhodnutí a odůvodnění požádá 

Energetický regulační úřad Komisi o vydání stanoviska, zda 

a) žadatel nebo provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 

přepravní soustavy splňuje podmínky nezávislosti podle § 24a odst. 2 
nebo § 58a až 58n, 

b) udělení certifikátu nezávislosti neohrozí bezpečnost dodávek 

elektřiny nebo plynu do Evropské unie. 

PT  

Článek 53 odst. 

6 
6. Komise posoudí žádost podle odstavce 5 co nejdříve po 

obdržení. Do dvou měsíců po obdržení žádosti Komise poskytne 

stanovisko regulačnímu orgánu nebo, v případě, že byla žádost 

předložena určeným příslušným orgánem, tomuto orgánu. 

Při vypracovávání stanoviska může Komise požádat o vyjádření 

ACER, dotčený členský stát nebo zainteresované strany. V takovém 

případě se dvouměsíční lhůta prodlouží o další dva měsíce. 

Pokud Komise ve lhůtách uvedených v prvním a druhém pododstavci 
stanovisko nevydá, má se za to, že nemá vůči rozhodnutí regulačního 

orgánu žádné námitky. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10c odst. 

5 
(5) Nevydá-li Komise stanovisko do 2 měsíců ode dne obdržení 

žádosti o jeho vydání nebo do 4 měsíců v případě, že Komise požádá 

o vyjádření Agenturu pro spolupráci energetických regulačních 

orgánů (dále jen „Agentura“)20), orgány jiných členských států nebo 

dotčené osoby, platí, že nemá proti konceptu výrokové části 

rozhodnutí a odůvodnění námitky. 

PT  

Článek 53 odst. 

7 
7. Při posuzování toho, zda kontrola osobou nebo osobami ze 

třetí země nebo třetích zemí ohrozí bezpečnost dodávek energie do 

Unie, Komise zohlední: 

a) konkrétní skutečnosti daného případu a dotčené třetí země 

nebo třetích zemí; a 

b) práva a povinnosti Unie ve vztahu k této třetí zemi nebo 

třetím zemím, které vyplývají z mezinárodního práva, včetně 

případné dohody uzavřené s jednou nebo několika třetími zeměmi, jíž 

je Unie smluvní stranou a jež se zabývá otázkami bezpečnosti 

dodávek. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi členskými 

státy a Evropskou komisí 

NT  
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* 
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Článek 53 odst. 

8 
8. Regulační orgán přijme do dvou měsíců od uplynutí lhůty 

uvedené v odstavci 6 konečné rozhodnutí o certifikaci. Při přijímání 

konečného rozhodnutí regulační orgán co nejvíce zohlední stanovisko 

Komise. Členské státy mají v každém případě právo odmítnout 

certifikaci, pokud udělení certifikace ohrozí bezpečnost dodávek 

energie členského státu nebo bezpečnost dodávek jiného členského 

státu. Pokud členský stát určil, že posouzení podle odst. 3 písm. b) 

provede jiný příslušný vnitrostátní orgán, může požadovat, aby 

regulační orgán přijal konečné rozhodnutí v souladu s posouzením 

provedeným uvedeným příslušným vnitrostátním orgánem. Konečné 

rozhodnutí regulačního orgánu a stanovisko Komise se zveřejní 

společně. Pokud se konečné rozhodnutí liší od stanoviska Komise, 

dotčený členský stát poskytne a zveřejní kromě tohoto rozhodnutí i 

jeho odůvodnění. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10c odst. 

6 
(6) Energetický regulační úřad vydá rozhodnutí ve věci do 2 měsíců 

ode dne, kdy obdržel stanovisko Komise nebo kdy lhůta pro vydání 

stanoviska Komise uplynula. Přitom v co největší míře zohlední 

stanovisko Komise. 

PT  

Článek 53 odst. 

9 
9. Tímto článkem není nijak dotčeno právo členských států 

vykonávat v souladu s právem Unie vnitrostátní právní kontrolu za 

účelem ochrany legitimních zájmů týkajících se veřejné bezpečnosti. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 10c (7) Energetický regulační úřad udělí certifikát nezávislosti, jestliže v 

certifikaci zahájené na žádost žadatel prokáže, že splňuje podmínky 

nezávislosti podle § 24a odst. 2, § 58b až 58m nebo § 58n odst. 2, a 

zároveň bylo zjištěno, že získání nebo výkon kontroly ze strany osoby 
nebo osob ze třetí země nad provozovatelem přenosové nebo 

přepravní soustavy neohrozí bezpečnost dodávek elektřiny nebo 

plynu v České republice a Evropské unii. 

PT  

Článek 53 odst. 

10 
10. Tento článek se kromě odst. 3 písm. a) uplatňuje rovněž u 

členských států, které jsou předmětem výjimek podle článku 66. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi členskými 

státy a Evropskou komisí 

NT  

Článek 54 odst. 

1 
1. Provozovatelé přenosových soustav nesmějí vlastnit, 

vyvíjet, spravovat ani provozovat zařízení pro ukládání energie. 
9857   NT  

Článek 54 odst. 

2 
2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 

provozovatelům přenosových soustav povolit vlastnit, vyvíjet, 

spravovat nebo provozovat zařízení pro ukládání energie, která jsou 

plně integrovanými komponenty sítě a v jejichž případě regulační 

orgán udělil svůj souhlas, nebo pokud jsou splněny všechny tyto 

podmínky: 

a) po otevřeném, transparentním a nediskriminačním 

výběrovém řízení, které podléhá přezkumu a schválení regulačním 

orgánem, nebylo právo vlastnit, vyvíjet, spravovat, nebo provozovat 

taková zařízení uděleno jiným osobám, nebo jiné osoby nemohly tyto 

služby poskytnout za přijatelnou cenu a včas. 

b) taková zařízení nebo nefrekvenční podpůrné služby jsou 

pro provozovatele přenosových soustav nezbytné k tomu, aby mohli 

9857   NT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRTH681M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  ST 32019L0944.docx      str. 231 z 306   

Celex: 32019L0944 Lhůta pro implementaci 31.12.2020 Úřední věstník                      L 158 2019 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Stanislav Brejcha, 18.5.2020 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní 

trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU (přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Hana Konrádová, 18.5.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

plnit své povinnosti podle této směrnice, pokud jde o efektivní, 

spolehlivý a bezpečný provoz přenosové soustavy, a nepoužívají se 

pro nákup nebo prodej elektřiny na trzích s elektřinou, a 

c) regulační orgán posoudil nezbytnost takové odchylky, 

provedl předběžné posouzení použitelnosti výběrového řízení, včetně 

podmínek uvedeného výběrového řízení, a udělil svůj souhlas. 

Regulační orgán může vypracovat obecné pokyny nebo ustanovení o 

zadávání zakázek, aby provozovatelům přenosových soustav pomohl 

zajistit spravedlivé výběrové řízení. 

Článek 54 odst. 

3 
3. Rozhodnutí o udělení odchylky se oznamuje Komisi a 

ACER společně s relevantními informacemi o žádosti a důvodech pro 

udělení odchylky. 

9857   NT  

Článek 54 odst. 

4 
4. Regulační orgány v pravidelných intervalech nebo alespoň 

každých pět let provádějí veřejnou konzultaci ohledně stávajících 

zařízení pro ukládání energie, aby posoudily potenciální volné 

prostředky a zájem jiných osob o investování do takových zařízení. 

Pokud z veřejné konzultace na základě posouzení regulačním 

orgánem vyplyne, že vlastnit, vyvíjet, provozovat nebo spravovat tato 

zařízení nákladově efektivním způsobem mohou jiné osoby, regulační 

orgány zajistí, aby byly činnosti provozovatelů přenosových soustav 

v tomto ohledu během 18 měsíců postupně ukončeny. Jako součást 

podmínek tohoto postupu mohou regulační orgány provozovatelům 

přenosových soustav povolit, aby obdrželi přiměřenou finanční 

náhradu, zejména získali zpět zbytkovou hodnotu investic, které do 

zařízení pro ukládání energie vložili. 

9857   NT  

Článek 54 odst. 

5 
5. Odstavec 4 se nevztahuje na plně integrované komponenty 

sítě a ani na běžnou dobu amortizace nových zařízení pro ukládání 

využívajících baterie, u nichž bylo konečné investiční rozhodnutí 

přijato do roku 2024 za předpokladu, že taková zařízení pro ukládání 

využívající baterie: 

a) jsou k síti připojena nejpozději dva roky poté; 

b) jsou integrována do přenosové soustavy; 

c) jsou používána výhradně k okamžité obnově bezpečnosti 

sítě v reakci na nepředvídané události, k nimž v této síti dojde, pokud 

je toto obnovovací opatření zahájeno okamžitě a je ukončeno, jakmile 

lze problém vyřešit obvyklým redispečinkem, a 

9857   NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

d) nejsou využívána k nákupu nebo prodeji elektřiny na trzích 

s elektřinou včetně trhů pro zajišťování výkonové rovnováhy. 

Článek 55 odst. 

1 
1. Členské státy nebo jimi určené příslušné orgány, včetně 

regulačních orgánů uvedených v článku 57, mají právo na přístup k 

účetnictví elektroenergetických podniků podle článku 56, pokud je to 

nezbytné k plnění jejich úkolů. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 20 odst. 5  (5) Vlastník nebo propachtovatel energetického zařízení, který s 

držitelem licence, který používá k výkonu licencované činnosti toto 

energetické zařízení, tvoří holding nebo je členem téhož holdingu 

nebo jiného podnikatelského seskupení, je povinen uvést v účtovém 

rozvrhu účty pro účtování o nákladech a výnosech z vlastnictví nebo 

pachtu tohoto energetického zařízení. Takový vlastník nebo 

pronajímatel energetického zařízení je povinen poskytovat 

Energetickému regulačnímu úřadu na vyžádání úplné a pravdivé 

informace a podklady potřebné pro výkon jejich zákonem 

stanovených oprávnění, umožnit jim nahlížet do účetních a jiných 

dokladů, pořídit z nich kopie nebo opisy a poskytnout k nim 

vysvětlení. 

PT  

  458/2000 
ve znění  

131/2015 

§ 20 odst. 6  (6) Držitel licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, uskladňování 

plynu, činnosti operátora trhu, distribuci elektřiny, distribuci plynu, 

na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím podle zákona o 

podporovaných zdrojích energie, držitel licence na výrobu tepelné 

energie a držitel licence na rozvod tepelné energie, jehož celkový 

roční objem tržeb za všechny dodávky tepelné energie přesahuje 2 

500 000 Kč, je povinen sestavovat regulační výkazy a předkládat je 

Energetickému regulačnímu úřadu. Na žádost Energetického 

regulačního úřadu je osoba předkládající regulační výkazy povinna 

předložit jedno vyhotovení regulačních výkazů, ze kterého byly 

odstraněny údaje mající charakter obchodního tajemství nebo 

důvěrné informace. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 20 odst. 7 (7) Držitel licence uvedený v odstavci 1 je povinen každoročně 

předkládat do 30. června Energetickému regulačnímu úřadu ověřenou 

účetní závěrku a zprávu auditora za předcházející účetní období. 

Držitel licence na distribuci elektřiny nebo plynu, k jehož soustavě je 

připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků, výrobu nebo 

rozvod tepelné energie je povinen předkládat Energetickému 

regulačnímu úřadu ověřenou účetní závěrku a zprávu auditora za 

předcházející účetní období pouze na vyžádání. 

  

Článek 55 odst. 
2 

2. Členské státy nebo jimi určené příslušné orgány, včetně 

regulačních orgánů, musí zachovávat důvěrnost informací, které mají 

z obchodního hlediska citlivou povahu. Členské státy mohou upravit 

sdělování těchto informací, pokud je to nezbytné k plnění úkolů 

příslušných orgánů. 

458/2000 
ve znění  
131/2015 

§ 17 odst. 

13 
(13) Zaměstnanec zařazený do Energetického regulačního úřadu nebo 

osoba v jiném právním vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu 

(dále jen „zaměstnanec Energetického regulačního úřadu“), na jehož 

základě vykonává pro Energetický regulační úřad činnost, při níž se 

dozví chráněnou informaci, je povinna o nich zachovat mlčenlivost. 

Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního nebo jiného 

vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu. Povinnost mlčenlivosti 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

neplatí, jestliže tyto osoby podávají o takových skutečnostech a 

údajích svědectví orgánům činným v trestním řízení nebo v řízení 

před soudem, popřípadě jestliže na výzvu těchto orgánů nebo soudu 

podávají písemné vyjádření. Porušením povinnosti zachovávat 

mlčenlivost není poskytnutí chráněných informací Komisi, Agentuře, 

regulačním orgánům členských států, ministerstvu, jiným správním 

orgánům a operátorovi trhu pro účely výkonu jejich působnosti nebo 

povinností a pro plnění úkolů Energetického regulačního úřadu. V 

takovém případě je příjemce povinen zajistit stejnou úroveň ochrany 

chráněných informací jako předávající. 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17c (1) Energetický regulační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže a Česká národní banka si vzájemně poskytují podněty, 

informace a jiné formy součinnosti potřebné k plnění svých úkolů. Při 

předávání informací je příjemce povinen zajistit stejnou úroveň 

důvěrnosti jako předávající. 

(2) Energetický regulační úřad informuje Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže o 

a) jednáních účastníků trhu, o nichž lze mít důvodně za to, že narušují 

nebo omezují hospodářskou soutěž nebo k takovému omezení nebo 

narušení vedou. 

b) uplatňování omezujících nebo nepřiměřených podmínek ve 

smlouvách na trhu s elektřinou, plynem nebo v odvětví teplárenství, 

c) způsobech tvorby cen elektřiny, plynu a tepelné energie pro 

domácnosti. 

  

Článek 56 odst. 

1 
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby účetnictví 

elektroenergetických podniků bylo vedeno v souladu s odstavci 2 a 3. 
458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 20 odst. 1 (1) Držitel licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, uskladňování 

plynu nebo distribuci elektřiny nebo plynu, k jehož distribuční 

soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst zákazníků nebo 

jehož distribuční soustava je přímo připojena k přenosové soustavě 

nebo k přepravní soustavě a držitel licence na činnosti operátora trhu, 

je povinen uvést v účtovém rozvrhu účty pro účtování o nákladech a 

výnosech, výsledku hospodaření, aktivech a pasivech odděleně za 

každou z těchto licencovaných činností. Držitel licence na obchod s 

elektřinou, který je povinně vykupujícím podle zákona o 

podporovaných zdrojích energie, a držitel licence na činnosti 

operátora trhu jsou povinni účtovat o nákladech a výnosech a 
výsledku hospodaření odděleně za činnosti související s podporou 

elektřiny z podporovaných zdrojů energie. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 20 odst. 3 (3) Držitel licence na distribuci elektřiny nebo plynu, k jehož soustavě 

je připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků nebo jehož 

distribuční soustava je přímo připojena k přenosové soustavě nebo k 

přepravní soustavě, a držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné 

energie účtuje o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření 

odděleně zvlášť za každou z licencovaných činností v souladu se 

zvláštním právním předpisem9b). 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 20 odst. 4 (4) Pokud auditor při ověřování účetní závěrky9b) držitele licence 

uvedeného v odstavci 1 zjistí křížové subvence mezi jednotlivými 

licencovanými činnostmi vykonávanými týmž držitelem licence nebo 

mezi licencovanou činností a jinými podnikatelskými činnostmi 

vykonávanými týmž držitelem licence, které vedou k diskriminaci, 

uvede tuto skutečnost ve zprávě auditora. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 20 odst. 5 (5) Vlastník nebo propachtovatel energetického zařízení, který s 

držitelem licence, který používá k výkonu licencované činnosti toto 

energetické zařízení, tvoří holding nebo je členem téhož holdingu 

nebo jiného podnikatelského seskupení, je povinen uvést v účtovém 

rozvrhu účty pro účtování o nákladech a výnosech z vlastnictví nebo 

pachtu tohoto energetického zařízení. Takový vlastník nebo 

pronajímatel energetického zařízení je povinen poskytovat 

Energetickému regulačnímu úřadu na vyžádání úplné a pravdivé 

informace a podklady potřebné pro výkon jejich zákonem 

stanovených oprávnění, umožnit jim nahlížet do účetních a jiných 

dokladů, pořídit z nich kopie nebo opisy a poskytnout k nim 
vysvětlení. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 20 odst. 6  (6) Držitel licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, uskladňování 

plynu, činnosti operátora trhu, distribuci elektřiny, distribuci plynu, 

na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím podle zákona o 

podporovaných zdrojích energie, držitel licence na výrobu tepelné 

energie a držitel licence na rozvod tepelné energie, jehož celkový 

roční objem tržeb za všechny dodávky tepelné energie přesahuje 2 

500 000 Kč, je povinen sestavovat regulační výkazy a předkládat je 

Energetickému regulačnímu úřadu. Na žádost Energetického 

regulačního úřadu je osoba předkládající regulační výkazy povinna 

předložit jedno vyhotovení regulačních výkazů, ze kterého byly 

odstraněny údaje mající charakter obchodního tajemství nebo 

důvěrné informace. 

  

  458/2000 
ve znění 

§ 20 odst. 7 (7) Držitel licence uvedený v odstavci 1 je povinen každoročně 

předkládat do 30. června Energetickému regulačnímu úřadu ověřenou 

účetní závěrku a zprávu auditora za předcházející účetní období. 

Držitel licence na distribuci elektřiny nebo plynu, k jehož soustavě je 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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* 
 

Poznámka 
 

158/2009 
131/2015 

připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků, výrobu nebo 

rozvod tepelné energie je povinen předkládat Energetickému 

regulačnímu úřadu ověřenou účetní závěrku a zprávu auditora za 

předcházející účetní období pouze na vyžádání. 

Článek 56 odst. 

2 
2. Elektroenergetické podniky bez ohledu na režim vlastnictví 

nebo právní formu vypracují, předloží k auditu a zveřejní své roční 

účetní závěrky v souladu s ustanoveními vnitrostátních právních 

předpisů o ročních účetních závěrkách akciových společností a 

společností s ručením omezeným, přijatých podle směrnice 

2013/34/EU. 

Podniky, které nemají zákonnou povinnost zveřejňovat své roční 

účetní závěrky, uchovávají jedno vyhotovení k dispozici pro veřejnost 

ve svém sídle. 

458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 20 odst. 6  (6) Držitel licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, uskladňování 

plynu, činnosti operátora trhu, distribuci elektřiny, distribuci plynu, 

na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím podle zákona o 

podporovaných zdrojích energie, držitel licence na výrobu tepelné 

energie a držitel licence na rozvod tepelné energie, jehož celkový 

roční objem tržeb za všechny dodávky tepelné energie přesahuje 2 

500 000 Kč, je povinen sestavovat regulační výkazy a předkládat je 

Energetickému regulačnímu úřadu. Na žádost Energetického 

regulačního úřadu je osoba předkládající regulační výkazy povinna 

předložit jedno vyhotovení regulačních výkazů, ze kterého byly 

odstraněny údaje mající charakter obchodního tajemství nebo 

důvěrné informace. 

PT  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 20 odst. 7 (7) Držitel licence uvedený v odstavci 1 je povinen každoročně 

předkládat do 30. června Energetickému regulačnímu úřadu ověřenou 

účetní závěrku a zprávu auditora za předcházející účetní období. 

Držitel licence na distribuci elektřiny nebo plynu, k jehož soustavě je 

připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků, výrobu nebo 

rozvod tepelné energie je povinen předkládat Energetickému 

regulačnímu úřadu ověřenou účetní závěrku a zprávu auditora za 
předcházející účetní období pouze na vyžádání. 

  

Článek 56 odst. 

3 
3. Elektroenergetické podniky vedou ve svém vnitřním 

účetnictví odděleně své přenosové a distribuční činnosti tak, jak by to 

bylo požadováno, kdyby dotyčné činnosti prováděly samostatné 

podniky, s cílem zamezit diskriminaci, křížovým dotacím a 

narušování hospodářské soutěže. Vedou rovněž účetnictví, které 

může být konsolidované, o ostatních elektrizačních činnostech, které 

se netýkají přenosu ani distribuce. Výnosy z vlastnictví přenosové 

nebo distribuční soustavy se v účetnictví vykazují odděleně. Případně 

vedou konsolidované účetnictví pro ostatní jiné než elektrizační 

činnosti. Vnitřní účetnictví zahrne rozvahu a výsledovku pro každou 

činnost. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 20 odst. 1 (1) Držitel licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, uskladňování 

plynu nebo distribuci elektřiny nebo plynu, k jehož distribuční 

soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst zákazníků nebo 

jehož distribuční soustava je přímo připojena k přenosové soustavě 

nebo k přepravní soustavě a držitel licence na činnosti operátora trhu, 

je povinen uvést v účtovém rozvrhu účty pro účtování o nákladech a 

výnosech, výsledku hospodaření, aktivech a pasivech odděleně za 

každou z těchto licencovaných činností. Držitel licence na obchod s 

elektřinou, který je povinně vykupujícím podle zákona o 

podporovaných zdrojích energie, a držitel licence na činnosti 

operátora trhu jsou povinni účtovat o nákladech a výnosech a 

výsledku hospodaření odděleně za činnosti související s podporou 

elektřiny z podporovaných zdrojů energie. 

PT  

  458/2000 
ve znění 

§ 20 odst. 3 (3) Držitel licence na distribuci elektřiny nebo plynu, k jehož soustavě 

je připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků nebo jehož 

distribuční soustava je přímo připojena k přenosové soustavě nebo k 

přepravní soustavě, a držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

158/2009 
131/2015 

energie účtuje o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření 

odděleně zvlášť za každou z licencovaných činností v souladu se 

zvláštním právním předpisem9b). 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 20 odst. 6 (6) Držitel licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, uskladňování 

plynu, činnosti operátora trhu, distribuci elektřiny, distribuci plynu, 

na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím podle zákona o 

podporovaných zdrojích energie, držitel licence na výrobu tepelné 

energie a držitel licence na rozvod tepelné energie, jehož celkový 

roční objem tržeb za všechny dodávky tepelné energie přesahuje 2 

500 000 Kč, je povinen sestavovat regulační výkazy a předkládat je 

Energetickému regulačnímu úřadu. Na žádost Energetického 

regulačního úřadu je osoba předkládající regulační výkazy povinna 

předložit jedno vyhotovení regulačních výkazů, ze kterého byly 

odstraněny údaje mající charakter obchodního tajemství nebo 

důvěrné informace. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 20 odst. 7 (7) Držitel licence uvedený v odstavci 1 je povinen každoročně 

předkládat do 30. června Energetickému regulačnímu úřadu ověřenou 

účetní závěrku a zprávu auditora za předcházející účetní období. 

Držitel licence na distribuci elektřiny nebo plynu, k jehož soustavě je 

připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků, výrobu nebo 

rozvod tepelné energie je povinen předkládat Energetickému 

regulačnímu úřadu ověřenou účetní závěrku a zprávu auditora za 

předcházející účetní období pouze na vyžádání. 

  

Článek 56 odst. 
4 

4. Audit uvedený v odstavci 2 ověří zejména dodržování 

povinností zamezení diskriminace a křížových dotací, uvedených v 

odstavci 3. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 20 odst. 4 (4) Pokud auditor při ověřování účetní závěrky9b) držitele licence 

uvedeného v odstavci 1 zjistí křížové subvence mezi jednotlivými 

licencovanými činnostmi vykonávanými týmž držitelem licence nebo 

mezi licencovanou činností a jinými podnikatelskými činnostmi 

vykonávanými týmž držitelem licence, které vedou k diskriminaci, 
uvede tuto skutečnost ve zprávě auditora. 

 

PT  

Článek 57 odst. 

1 
1. Každý členský stát určí jediný regulační orgán na 

vnitrostátní úrovni. 
458/2000 § 17 odst. 1 (1) Zřizuje se Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon 

regulace v energetice se samostatnou kapitolou státního rozpočtu 

České republiky. 

PT  

Článek 57 odst. 

2 
2. Odstavcem 1 není dotčeno určení jiných regulačních orgánů 

na regionální úrovni v členských státech, pokud existuje jediný 

zástupce pro reprezentační a kontaktní účely na úrovni Unie v radě 

regulačních orgánů ACER v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) 

2019/943. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá 

NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

Článek 57 odst. 

3 
3. Odchylně od odstavce 1 může členský stát určit regulační 

orgány pro malé soustavy na geograficky samostatném území, které 

má v roce 2008 spotřebu menší než 3 % celkové spotřeby členského 

státu, jehož je součástí. To se nedotýká jmenování jediného zástupce 

pro reprezentační a kontaktní účely na úrovni Unie v radě regulačních 

orgánů ACER v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) 2019/943. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá 

NT  

Článek 57 odst. 

4 
4. Členské státy zaručí nezávislost regulačního orgánu a 

zajistí, aby své pravomoci vykonával nestranně a transparentně. Za 

tímto účelem členské státy zajistí, aby při plnění regulačních úkolů 

stanovených touto směrnicí a souvisejícími právními předpisy 

regulační orgán: 

a) byl právně odlišný od jiných veřejnoprávních nebo 

soukromoprávních subjektů a na nich funkčně nezávislý, 

b) zajistil, aby jeho zaměstnanci a osoby odpovědné za jeho 

řízení 

i) jednali nezávisle na jakémkoli tržním zájmu a 

ii) při plnění svých regulačních úkolů nevyhledávali 

ani nepřijímali přímé pokyny od vlády nebo jiného 

veřejnoprávního nebo soukromoprávního subjektu. Tímto 

požadavkem není dotčena případná úzká spolupráce s 

jinými příslušnými vnitrostátními orgány nebo všeobecné 

politické pokyny vydané vládou a které se netýkají 

regulačních pravomocí a povinností podle článku 59. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 3 (3) Při výkonu působnosti postupuje Energetický regulační úřad 

nezávisle a řídí se pouze zákony a ostatními právními předpisy. 

Energetický regulační úřad nesmí při výkonu své působnosti přijímat 

ani vyžadovat pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu České 

republiky, vlády ani od jakéhokoliv jiného orgánu výkonné moci 

nebo fyzické nebo právnické osoby. Energetický regulační úřad 

postupuje tak, aby byla zajištěna transparentnost a předvídatelnost 

výkonu jeho pravomocí. 

PT  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17b odst. 

1  
(1) V čele Energetického regulačního úřadu je Rada Energetického 

regulačního úřadu (dále jen „Rada“), která má pět členů. Jeden z členů 

Rady je předsedou Rady. Předseda řídí činnost Rady, v jeho 

nepřítomnosti řídí její činnost jím pověřený člen Rady. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17b odst. 

2 
(2) Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh 

ministra průmyslu a obchodu. Funkční období členů Rady je 5 let. 

Každý rok je jmenován jeden člen Rady. Do funkce předsedy Rady 

je člen Rady jmenován na dobu zbývající do konce jeho členství v 

Radě, nejvýše však na dobu 3 let. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17b odst. 

3 
(3) Do funkce člena Rady může být jmenován občan České republiky, 

který 

a) je plně svéprávný, 

b) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje občan, který byl 

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud jeho odsouzení 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

pro trestné činy nebylo zahlazeno anebo se na něj z jiného důvodu 

hledí, jako by nebyl odsouzen; za bezúhonného se dále nepovažuje 
občan, který nesplňuje podmínky stanovené zvláštním právním 

předpisem46), 

c) má nejméně 7 let praxe v oboru energetiky, z toho alespoň 3 roky 

v řídící nebo vedoucí funkci; za praxi v oboru energetiky se považuje 

trvalá činnost ve výrobě, přenosu, přepravě, distribuci, rozvodu či 

dodávce elektřiny, plynu nebo tepla, činnost v oblasti obchodu s 

elektřinou, plynem nebo teplem nebo činnost v orgánech státní správy 

a operátora trhu v těchto oborech, 

d) má ukončené vysokoškolské studium v magisterském studijním 

programu, 

e) nevykonává funkci nebo činnost neslučitelnou s výkonem funkce 
člena Rady, 

f) je v oboru energetiky uznávanou a zkušenou osobností. 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17b odst. 

4 
(4) Funkce člena Rady je neslučitelná s funkcí poslance nebo 
senátora, soudce, státního zástupce, jakoukoliv funkcí ve veřejné 

správě, s funkcí člena orgánů územní samosprávy a s členstvím v 

politické straně nebo v politickém hnutí. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17b odst. 

5 
(5) Funkce člena Rady zaniká 

a) uplynutím funkčního období, 

b) odvoláním, 

c) vzdáním se funkce, 

d) dnem, kdy se ujal funkce neslučitelné s funkcí člena Rady, 

e) nabytím právní moci rozsudku soudu o omezení jeho svéprávnosti 

nebo o spáchání úmyslného trestného činu, nebo 

f) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17b odst. 

6 
(6) Člen Rady nesmí být držitelem licence nebo vykonávat jinou 

podnikatelskou činnost v oblasti energetiky, nesmí se podílet na 

podnikání držitele licence nebo jiné osoby působící v oblasti 

energetiky, být členem jakýchkoli orgánů takové osoby nebo se jinak 
podílet na obchodním vedení takové osoby, ani poskytovat přímo 

nebo zprostředkovaně poradenskou nebo obdobnou činnost držiteli 

licence nebo jiné osobě působící v oblasti energetiky. Člen Rady 

nesmí zastávat jinou placenou funkci, být v pracovním poměru nebo 
jiném pracovněprávním vztahu ani vykonávat jinou výdělečnou 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

činnost s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, 

pedagogické, literární, publicistické a umělecké, pokud tato činnost 

nenarušuje důstojnost nebo neohrožuje důvěru v nezávislost a 
nestrannost Energetického regulačního úřadu. 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17b odst. 

7 
(7) Člena Rady vláda může odvolat v případě hrubého nebo 

opakovaného méně závažného porušení jeho povinností, nemoci 

trvale znemožňující vykonávání jeho úkolů nebo nevykonává-li svou 
funkci po dobu delší než 6 měsíců. Vláda na návrh ministra průmyslu 

a obchodu bezodkladně jmenuje nového člena Rady na zbývající část 

funkčního období odvolaného člena. 

  

Článek 57 odst. 

5 
5. Za účelem ochrany nezávislosti regulačních orgánů členské 

státy zejména zajistí, aby: 

a) regulační orgán mohl přijímat samostatná rozhodnutí 

nezávisle na jakémkoli politickém subjektu; 

b) regulační orgán měl všechny lidské a finanční zdroje 

potřebné k účinnému a účelnému plnění svých úkolů a výkonu svých 

pravomocí; 

c) regulační orgán měl samostatné roční rozpočtové 

prostředky a autonomii při plnění přiděleného rozpočtu; 

d) členové rady regulačního orgánu nebo – pokud regulační 

orgán radu nemá – nejvyššího vedení regulačního orgánu byli 

jmenováni na pevně stanovenou dobu v délce pěti až sedmi let, kterou 

lze jednou obnovit; 

e) členové rady regulačního orgánu nebo – pokud regulační 

orgán radu nemá – nejvyššího vedení regulačního orgánu byli 

jmenováni na základě objektivních, transparentních a zveřejněných 

kritérií v nezávislém a nestranném řízení, které zajistí, že uchazeči 

mají pro každou relevantní pozici v regulačním orgánu potřebnou 

kvalifikaci a zkušenosti; 

f) byla zavedena ustanovení o konfliktu zájmů, a aby 

povinnost mlčenlivosti členů rady regulačního orgánu nebo, pokud 

regulační orgán radu nemá, nejvyššího vedení regulačního orgánu 

pokračovala i po skončení jejich mandátu; 

g) členové rady regulačního orgánu nebo, pokud regulační 

orgán radu nemá, nejvyššího vedení regulačního orgánu mohli být 

odvoláni pouze na základě zavedených transparentních kritérií. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 3 (3) Při výkonu působnosti postupuje Energetický regulační úřad 

nezávisle a řídí se pouze zákony a ostatními právními předpisy. 

Energetický regulační úřad nesmí při výkonu své působnosti přijímat 

ani vyžadovat pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu České 

republiky, vlády ani od jakéhokoliv jiného orgánu výkonné moci 

nebo fyzické nebo právnické osoby. Energetický regulační úřad 

postupuje tak, aby byla zajištěna transparentnost a předvídatelnost 

výkonu jeho pravomocí. 

 

 

DT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

Pokud jde o první pododstavec písm. d), členské státy zajistí vhodný 

rotační systém pro radu nebo nejvyšší vedení. Členy rady nebo 

nejvyššího vedení, pokud regulační orgán radu nemá, je během jejich 

funkčního období možné z funkce odvolat jen v případě, že již neplní 

podmínky stanovené v tomto článku nebo se dopustili pochybení 

podle vnitrostátního práva. 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17b odst. 

1  
(1) V čele Energetického regulačního úřadu je Rada Energetického 

regulačního úřadu (dále jen „Rada“), která má pět členů. Jeden z členů 

Rady je předsedou Rady. Předseda řídí činnost Rady, v jeho 

nepřítomnosti řídí její činnost jím pověřený člen Rady. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17b odst. 

2 
(2) Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh 

ministra průmyslu a obchodu. Funkční období členů Rady je 5 let. 

Každý rok je jmenován jeden člen Rady. Do funkce předsedy Rady 

je člen Rady jmenován na dobu zbývající do konce jeho členství v 

Radě, nejvýše však na dobu 3 let. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17b odst. 

3 
(3) Do funkce člena Rady může být jmenován občan České republiky, 

který 

a) je plně svéprávný, 

b) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje občan, který byl 

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud jeho odsouzení 

pro trestné činy nebylo zahlazeno anebo se na něj z jiného důvodu 

hledí, jako by nebyl odsouzen; za bezúhonného se dále nepovažuje 
občan, který nesplňuje podmínky stanovené zvláštním právním 

předpisem46), 

c) má nejméně 7 let praxe v oboru energetiky, z toho alespoň 3 roky 

v řídící nebo vedoucí funkci; za praxi v oboru energetiky se považuje 

trvalá činnost ve výrobě, přenosu, přepravě, distribuci, rozvodu či 

dodávce elektřiny, plynu nebo tepla, činnost v oblasti obchodu s 

elektřinou, plynem nebo teplem nebo činnost v orgánech státní správy 

a operátora trhu v těchto oborech, 

d) má ukončené vysokoškolské studium v magisterském studijním 

programu, 

e) nevykonává funkci nebo činnost neslučitelnou s výkonem funkce 

člena Rady, 

f) je v oboru energetiky uznávanou a zkušenou osobností. 
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Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17b odst. 

4 
(4) Funkce člena Rady je neslučitelná s funkcí poslance nebo 
senátora, soudce, státního zástupce, jakoukoliv funkcí ve veřejné 

správě, s funkcí člena orgánů územní samosprávy a s členstvím v 

politické straně nebo v politickém hnutí. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17b odst. 

5 
(5) Funkce člena Rady zaniká 

a) uplynutím funkčního období, 

b) odvoláním, 

c) vzdáním se funkce, 

d) dnem, kdy se ujal funkce neslučitelné s funkcí člena Rady, 

e) nabytím právní moci rozsudku soudu o omezení jeho svéprávnosti 

nebo o spáchání úmyslného trestného činu, nebo 

f) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17b odst. 

6 
(6) Člen Rady nesmí být držitelem licence nebo vykonávat jinou 

podnikatelskou činnost v oblasti energetiky, nesmí se podílet na 

podnikání držitele licence nebo jiné osoby působící v oblasti 
energetiky, být členem jakýchkoli orgánů takové osoby nebo se jinak 

podílet na obchodním vedení takové osoby, ani poskytovat přímo 

nebo zprostředkovaně poradenskou nebo obdobnou činnost držiteli 

licence nebo jiné osobě působící v oblasti energetiky. Člen Rady 

nesmí zastávat jinou placenou funkci, být v pracovním poměru nebo 

jiném pracovněprávním vztahu ani vykonávat jinou výdělečnou 

činnost s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, 

pedagogické, literární, publicistické a umělecké, pokud tato činnost 

nenarušuje důstojnost nebo neohrožuje důvěru v nezávislost a 

nestrannost Energetického regulačního úřadu. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17b odst. 

7 
(7) Člena Rady vláda může odvolat v případě hrubého nebo 

opakovaného méně závažného porušení jeho povinností, nemoci 

trvale znemožňující vykonávání jeho úkolů nebo nevykonává-li svou 
funkci po dobu delší než 6 měsíců. Vláda na návrh ministra průmyslu 

a obchodu bezodkladně jmenuje nového člena Rady na zbývající část 

funkčního období odvolaného člena. 

  

  9857     

Článek 57 odst. 

6 
6. Členské státy mohou stanovit následnou kontrolu roční 

účetní závěrky regulačního orgánu, kterou provádí nezávislý auditor; 
9857   NT  
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Poznámka 
 

Článek 57 odst. 

7 
7. Do 5. července 2022 a poté každé čtyři roky předloží 

Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o dodržování zásady 

nezávislosti uvedené v tomto článku vnitrostátními orgány. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 
pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské 

komise 

NT  

Článek 58 Při plnění regulačních úkolů stanovených v této směrnici přijme 

regulační orgán v rámci svých povinností a pravomocí stanovených v 

článku 59, a to v úzké konzultaci s dalšími příslušnými vnitrostátními 

orgány, včetně orgánů pro ochranu hospodářské soutěže, jakož i 

orgánů, včetně regulačních orgánů, ze sousedních členských států, a 

pokud je to vhodné, také sousedních třetích zemí, a aniž jsou dotčeny 

jejich pravomoci, veškerá přiměřená opatření k dosažení těchto cílů: 

a) podpora, v úzké spolupráci s regulačními orgány ostatních 

členských států, Komisí a ACER, konkurenčního, flexibilního, 

bezpečného a ekologicky udržitelného vnitřního trhu s elektřinou v 

rámci Unie a účinného otevření trhu pro všechny zákazníky a 

dodavatele v Unii a zajištění náležitých podmínek pro to, aby 

elektrické sítě fungovaly efektivně, spolehlivě s přihlédnutím k 

dlouhodobým cílům; 

b) rozvoj konkurenčních a řádně fungujících regionálních 
přeshraničních trhů v rámci Unie za účelem dosažení cíle uvedeného 

v písmenu a); 

c) odstranění překážek bránících obchodování s elektřinou 

mezi členskými státy, včetně rozvoje vhodných přeshraničních 

přenosových kapacit k uspokojení poptávky a posilování integrace 
vnitrostátních trhů, což může usnadnit toky elektřiny v celé Unii; 

d) pomoc v úsilí o rozvoj bezpečných, spolehlivých a 

efektivních nediskriminačních soustav orientovaných na spotřebitele 

při nejnižších možných nákladech, podpora přiměřenosti soustav a v 

souladu s cíli všeobecné energetické politiky i podpora energetické 

účinnosti a integrace výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s malou 

i velkou kapacitou a distribuované výroby jak v přenosových, tak v 

distribučních sítích, jakož i podpora jejich provozu ve vztahu k 

ostatním energetickým sítím – plynárenským nebo tepelným; 

e) usnadnění přístupu nové výrobní kapacity a zařízení pro 

ukládání energie k síti, zejména odstranění překážek, které by mohly 

bránit přístupu nových subjektů vstupujících na trh a elektřině z 

obnovitelných zdrojů; 

f) zajištění toho, aby byly provozovatelům a uživatelům 

soustav poskytovány vhodné pobídky, jak krátkodobě, tak 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
165/2012 
131/2015  

§ 17 odst. 4 (4) Energetický regulační úřad zejména chrání oprávněné zájmy 

zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích. V působnosti 

Energetického regulačního úřadu je regulace cen, podpora 

hospodářské soutěže v energetických odvětvích, výkon dohledu nad 

trhy v energetických odvětvích, podpora využívání obnovitelných a 

druhotných zdrojů energie, podpora kombinované výroby elektřiny a 

tepla, podpora biometanu, podpora decentrální výroby elektřiny a 

ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech 

přiměřených požadavků na dodávku energií a ochrana oprávněných 

zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. Energetický 

regulační úřad vykonává působnost regulačního úřadu a dotčeného 

orgánu a je příslušným orgánem podle Nařízení o podmínkách 

přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a Nařízení o 

podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám, 
Nařízení o velkoobchodním trhu s energií a regulačním orgánem 

podle Nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek 

zemního plynu. 

PT  
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* 
 

Poznámka 
 

dlouhodobě, ke zvyšování výkonnosti soustav, zejména energetické 

účinnosti, a k podpoře integrace trhu; 

g) zajištění toho, aby pro zákazníky bylo přínosem účinné 

fungování příslušného vnitrostátního trhu, podpora účinné 

hospodářské soutěže a pomoc se zabezpečením vysoké úrovně 

ochrany spotřebitele v úzké spolupráci s příslušnými orgány na 

ochranu spotřebitele; 

h) pomoc při dosahování vysokých standardů univerzální 

služby a veřejné služby ve vztahu k dodávkám elektřiny, přispívání k 

ochraně zranitelných zákazníků a ke slučitelnosti postupů při výměně 

údajů potřebných pro změnu dodavatele zákazníka. 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 5 (5) Energetický regulační úřad v mezích své působnosti podporuje 

rozvoj vnitřního trhu s elektřinou a plynem v rámci Evropské unie a 

rozvoj regionálních trhů s energií, ve spolupráci s regulačními orgány 

dalších členských států podporuje koordinované přidělování 

přeshraničních kapacit, koordinaci tvorby pravidel provozování 

přenosových soustav v elektroenergetice a přepravních soustav v 
plynárenství. 

  

Článek 59 odst. 

1 
1. Regulační orgán má tyto povinnosti: 

a) stanovovat nebo schvalovat sazby za přenos nebo distribuci 

nebo příslušné metodiky, nebo obojí, a to při dodržování 

transparentních kritérií; 

b) zajistit, aby provozovatelé přenosové soustavy a 

provozovatelé distribuční soustavy a případně příslušní vlastníci 

soustavy, jakož i všechny elektroenergetické podniky a ostatní 

účastníci trhu plnili své povinnosti vyplývající z této směrnice, z 
nařízení (EU) 2019/943, z kodexů sítě a rámcových pokynů přijatých 

podle článků 59, 60 a 61 nařízení (EU) 2019/943 a z dalších 

příslušných právních předpisů Unie, včetně těch, které se týkají 

přeshraničních otázek, a z rozhodnutí ACER; 

c) v úzké spolupráci s ostatními regulačními orgány zajistit, 

aby síť ENTSO pro elektřinu a subjekt EU DSO plnily své povinnosti 

vyplývající z této směrnice, z nařízení (EU) 2019/943, z kodexů sítě 

a rámcových pokynů přijatých podle článků 59, 60 a 61 nařízení (EU) 

2019/943 a z dalších příslušných právních předpisů Unie, včetně těch, 

které se týkají přeshraničních otázek, a z rozhodnutí ACER, a 

společně zjišťovat případy, kdy síť ENTSO pro elektřinu a subjekt 

EU DSO neplní své povinnosti; pokud regulační orgány nejsou 

schopny dosáhnout dohody do čtyř měsíců od zahájení konzultací 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
165/2012 
131/2015 

§ 17 odst. 4  (4) Energetický regulační úřad zejména chrání oprávněné zájmy 

zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích. V působnosti 

Energetického regulačního úřadu je regulace cen, podpora 
hospodářské soutěže v energetických odvětvích, výkon dohledu nad 

trhy v energetických odvětvích, podpora využívání obnovitelných a 

druhotných zdrojů energie, podpora kombinované výroby elektřiny a 

tepla, podpora biometanu, podpora decentrální výroby elektřiny a 

ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech 

přiměřených požadavků na dodávku energií a ochrana oprávněných 

zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. Energetický 

regulační úřad vykonává působnost regulačního úřadu a dotčeného 

orgánu a je příslušným orgánem podle Nařízení o podmínkách 

přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou2a) a Nařízení o 

podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám2b), 

Nařízení o velkoobchodním trhu s energií a regulačním orgánem 

podle Nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek 

zemního plynu. 

DT  
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vedených za účelem společného zjištění nesouladu, postoupí se 

záležitost v souladu s čl. 6 odst. 10 nařízení (EU) 2019/942 ACER k 
rozhodnutí; 

d) schvalovat produkty a postup obstarávání nefrekvenčních 

podpůrných služeb; 

e) provádět kodexy sítě a rámcové pokyny přijaté podle článků 

59, 60 a 61 nařízení (EU) 2019/943 prostřednictvím vnitrostátních 

opatření nebo, je-li to zapotřebí, koordinovaných regionálních nebo 

celounijních opatření; 

f) spolupracovat na přeshraničních otázkách s regulačním 

orgánem nebo orgány příslušných členských států a s ACER, zejména 

prostřednictvím účasti na činnosti rady regulačních orgánů ACER 

podle článku 21 nařízení (EU) 2019/942; 

g) dodržovat a provádět jakákoli relevantní právně závazná 

rozhodnutí ACER a Komise; 

h) zajistit, aby provozovatelé přenosových soustav v 

maximální možné míře zpřístupnily kapacity propojovacích vedení v 

souladu s článkem 16 nařízení (EU) 2019/943. 

i) každoročně podávat příslušným orgánům členských států, 

Komisi a ACER zprávu o činnosti a plnění svých povinností. Tato 

zpráva obsahuje přijatá opatření a dosažené výsledky ve vztahu k 

jednotlivým úkolům uvedeným v tomto článku; 

j) zabezpečit, aby nedocházelo k žádným křížovým dotacím 

mezi přenosovými, distribučními a dodavatelskými činnostmi či 

jinými činnostmi v oblasti elektřiny nebo jinými činnostmi mimo 

oblast elektřiny; 

k) sledovat investiční plány provozovatelů přenosové 

soustavy a posuzovat ve své výroční zprávě investiční plány 

provozovatelů přenosové soustavy, pokud jde o jejich soulad s 
plánem rozvoje sítě pro celou Unii toto posouzení může obsahovat 

doporučení na změnu těchto investičních plánů; 

l) sledovat a posuzovat výkonnost provozovatelů 

přenosových soustav a provozovatelů distribučních soustav, pokud 

jde o rozvoj inteligentní sítě, která podporuje energetickou účinnost a 

integraci energie z obnovitelných zdrojů na základě omezeného 

souboru ukazatelů a každé dva roky zveřejnit národní zprávu včetně 

doporučení; 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

m) stanovovat nebo schvalovat standardy a požadavky na 

kvalitu služeb a kvalitu dodávek nebo k tomu přispívat spolu s 

ostatními příslušnými orgány, a dále sledovat dodržování pravidel pro 

bezpečnost a spolehlivost sítě a přezkoumávat jejich plnění v 

minulosti; 

n) sledovat úroveň transparentnosti, včetně velkoobchodních 

cen, a zajistit, aby elektroenergetické podniky dodržovaly povinnost 

transparentnosti; 

o) sledovat stupeň a účinnost otevřenosti trhu a hospodářské 

soutěže na velkoobchodní a maloobchodní úrovni, včetně burz pro 

obchodování s elektřinou, cen pro zákazníky v domácnostech včetně 

předplatitelských systémů, vliv smluv s dynamickým určováním ceny 

elektřiny a užívání inteligentních měřicích systémů, počtu případů 

změny dodavatele, počtu případů odpojení, poplatků za údržbu a její 

provádění, vztahu mezi cenami pro domácnosti a velkoobchodními 

cenami, vývoje síťových sazeb a odvodů a stížností zákazníků v 

domácnostech, jakož i jakákoli narušení nebo omezení hospodářské 

soutěže, včetně poskytování veškerých relevantních informací a 

upozorňování příslušných orgánů pro ochranu hospodářské soutěže 

na veškeré relevantní případy; 

p) sledovat výskyt omezujících smluvních podmínek, včetně 

výhradních doložek, které mohou bránit zákazníkům souběžně 

uzavírat smlouvy s více dodavateli nebo mohou omezit tuto jejich 

možnost a případně informovat o této praxi vnitrostátní orgány pro 

ochranu hospodářské soutěže; 

q) sledovat čas, který provozovatelé přenosových soustav a 

provozovatelé distribučních soustav potřebují na provedení připojení 

a oprav; 

r) napomáhat spolu s ostatními příslušnými orgány při 

zajišťování účinnosti a prosazování opatření na ochranu spotřebitele; 

s) zveřejňovat alespoň jednou ročně doporučení o souladu 

dodavatelských cen s článkem 5 a předávat případně tato doporučení 

orgánům pro ochranu hospodářské soutěže; 

t) zajišťovat nediskriminační přístup k údajům o spotřebě 

zákazníků, umožnění dobrovolného používání snadno 

srozumitelného harmonizovaného formátu na vnitrostátní úrovni pro 

údaje o spotřebě a rychlý přístup všech zákazníků k těmto údajům 

podle článků 23 a 24; 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

u) sledovat provádění pravidel, která se týkají úlohy a 

povinností provozovatelů přenosové soustavy, provozovatelů 

distribuční soustavy, dodavatelů a zákazníků a dalších účastníků trhu 

podle nařízení (EU) 2019/943; 

v) sledovat investice do kapacit výroby a ukládání ve vztahu k 

bezpečnosti dodávek; 

w) sledovat technickou spolupráci mezi provozovateli 

přenosových soustav Unie a třetích zemí; 

x) přispívat ke slučitelnosti postupů pro výměnu údajů 

týkajících se nejvýznamnějších procesů na trhu na regionální úrovni; 

y) sledovat dostupnost srovnávacích nástrojů splňujících 

požadavky stanovené v článku 14. 

z) sledovat, jak jsou odstraňovány neodůvodněné překážky a 

neodůvodněná omezení týkající se spotřeby elektřiny vyrobené z 

vlastních zdrojů a občanských energetických společenství; 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 5  (5) Energetický regulační úřad v mezích své působnosti podporuje 

rozvoj vnitřního trhu s elektřinou a plynem v rámci Evropské unie a 

rozvoj regionálních trhů s energií, ve spolupráci s regulačními orgány 

dalších členských států podporuje koordinované přidělování 

přeshraničních kapacit, koordinaci tvorby pravidel provozování 

přenosových soustav v elektroenergetice a přepravních soustav v 

plynárenství. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 6 (6) Energetický regulační úřad rozhoduje o 

a) udělení, změně, prodloužení nebo zrušení licence, 

b) uložení povinnosti dodávek nad rámec licence, 

c) uložení povinnosti poskytnout v naléhavých případech energetické 

zařízení pro výkon povinnosti dodávek nad rámec licence, 

d) regulaci cen podle zákona o cenách, 

e) dočasném pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran 

podle § 61a, 

f) dočasném omezení povinnosti přístupu pro nové plynové zařízení 

a schválení pravidel pro přidělování a správu kapacity a řízení 

překročení kapacity nového plynového zařízení podle § 67a, 

g) udělení nebo zrušení certifikátu nezávislosti, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

h) uznání oprávnění k podnikání zahraniční osoby v České republice 

podle § 7a. 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 7  (7) Energetický regulační úřad dále 

a) rozhoduje spory o uzavření smlouvy podle tohoto zákona mezi 

držiteli licencí nebo mezi držitelem licence a zákazníkem a spory o 

omezení, přerušení nebo obnovení dodávek nebo distribuce elektřiny, 

plynu nebo tepelné energie z důvodu neoprávněného odběru nebo 
neoprávněné distribuce, 

b) rozhoduje spory o splnění povinností ze smluv mezi držiteli licencí 

nebo mezi držitelem licence a zákazníkem podle tohoto zákona v 

případech, ve kterých by jinak byla k rozhodnutí sporu dána 

příslušnost soudu, pokud s pravomocí Energetického regulačního 

úřadu rozhodovat vzniklý spor souhlasí všichni účastníci řízení, 

c) rozhoduje spory o připojení nebo přístupu k přenosové soustavě 

nebo distribuční soustavě, přepravní soustavě, zásobníkům plynu a 

těžebním plynovodům, včetně sporů o přístupu k přeshraniční 

kapacitě pro přenos elektřiny, přepravu plynu nebo distribuci 
elektřiny nebo plynu, 

d) rozhoduje spory týkající se podpory výroby elektřiny z 

obnovitelných zdrojů nebo elektřiny z kombinované výroby elektřiny 

a tepla, elektřiny vyrobené z druhotných energetických zdrojů nebo 

tepla z obnovitelných zdrojů a spory o výši náhrady při dispečerském 

řízení výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie podle § 26 

odst. 6, 

e) na návrh zákazníka v postavení spotřebitele odebírajícího 

elektřinu, plyn nebo tepelnou energii pro spotřebu v domácnosti nebo 

zákazníka, který je fyzickou osobou podnikající, rozhoduje 

1. spory mezi zákazníkem a držitelem licence o splnění 

povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo 

distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, 

2. o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem 
licence, jehož předmětem je dodávka nebo distribuce 

elektřiny, plynu nebo tepelné energie, vznikl, trvá nebo 
zanikl, a kdy se tak stalo, 

f) vykonává dozor v energetických odvětvích v rozsahu podle § 18 a 

dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně 

spotřebitele v oblasti podnikání v energetických odvětvích, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

g) schvaluje nebo stanovuje Pravidla provozování přenosové 

soustavy a Pravidla provozování distribučních soustav v 

elektroenergetice, obchodní podmínky operátora trhu, Řád 

provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele zásobníku 

plynu a Řád provozovatele distribuční soustavy v plynárenství, 

h) provádí šetření týkající se fungování trhů s elektřinou nebo plynem 

a v případě zjištění nedostatků ukládá opatření k zajištění řádného 

fungování těchto trhů, 

i) schvaluje desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy a desetiletý 

plán rozvoje přepravní soustavy; schválení desetiletého plánu rozvoje 

přenosové soustavy nebo desetiletého plánu rozvoje přepravní 

soustavy je podmíněno závazným stanoviskem ministerstva, 

j) monitoruje 

1. uplatňování omezujících nebo nepřiměřených podmínek 

ve smlouvách na trhu s elektřinou, plynem a v odvětví 

teplárenství, omezujících nebo vylučujících práva 

zákazníka, 

2. technickou spolupráci mezi provozovateli přenosových 

nebo přepravních soustav v Evropské unii a ve vztahu k 

třetím zemím, 

3. stav hospodářské soutěže na velkoobchodním a 

maloobchodním trhu s elektřinou a s plynem, 

k) monitoruje a prověřuje podmínky přístupu k zásobníkům plynu a 
souvisejícím službám, 

l) zveřejňuje doporučení ohledně tvorby cen elektřiny a plynu pro 

domácnosti, 

m) zveřejňuje roční zprávu o výsledcích monitorovací činnosti v 

energetických odvětvích a roční a čtvrtletní zprávu o provozu soustav 

v energetických odvětvích způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

n) zveřejňuje přehledy o cenách tepelné energie včetně jejich 

srovnání, a to v členění podle lokalit a technických parametrů výroby 
a rozvodu tepelné energie, 

o) spolupracuje s regulačními orgány dalších členských států a 

Agenturou, konzultuje s nimi připravovaná rozhodnutí týkající se 

přeshraniční a regionální spolupráce a poskytuje jim informace a 

jinou nezbytnou součinnost pro plnění jejich úkolů, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

p) spolupracuje s Komisí a Agenturou, s ministerstvem a jinými 

správními úřady, 

q) spolupracuje s občanskými sdruženími a jinými právnickými 

osobami založenými za účelem ochrany práv spotřebitelů energií, 

r) vyžaduje stanovisko Agentury nebo podává podnět Komisi k 

přezkoumání rozhodnutí jiných regulačních orgánů členských států 

Evropské unie, má-li za to, že rozhodnutí jiného regulačního orgánu 

členského státu Evropské unie není v souladu s předpisy Evropské 

unie22) v oblasti vnitřního trhu s elektřinou nebo s plynem, 

s) monitoruje a vyhodnocuje dodržování kvality dodávek a služeb v 

elektroenergetice a plynárenství. 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 

10 
(10) Energetický regulační úřad předkládá jednou ročně Parlamentu 

České republiky, vládě, Komisi a Agentuře zprávu o své činnosti a 

hospodaření. Ve zprávě o činnosti a hospodaření Energetický 

regulační úřad uvede rovněž opatření přijatá při výkonu činností 

Energetického regulačního úřadu a dosažené výsledky, výsledky 

posouzení souladu plánů rozvoje přenosové soustavy a plánů rozvoje 

přepravní soustavy s plány rozvoje soustavy pro celou Evropskou unii 
podle Nařízení o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční 

obchod s elektřinou a Nařízení o podmínkách přístupu k 

plynárenským přepravním soustavám a výsledky provedených šetření 

týkajících se fungování trhů s elektřinou a s plynem. Zprávu o své 

činnosti Energetický regulační úřad zveřejní. Energetický regulační 

úřad předává jednou ročně Komisi národní zprávu o stavu 

elektroenergetiky a plynárenství, kterou současně zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17 odst. 

11 
(11) Energetický regulační úřad reguluje ceny za související službu v 

elektroenergetice, související službu v plynárenství a ceny elektřiny a 

plynu dodavatele poslední instance. Energetický regulační úřad je 

oprávněn na návrh provozovatele přepravní soustavy rozhodnout o 

odlišném postupu tvorby ceny za mezinárodní přepravu plynu, 

založeném na tržním způsobu. Energetický regulační úřad dále věcně 

usměrňuje ceny tepelné energie. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 

12 
(12) Energetický regulační úřad může kromě činností uvedených v 

odstavci 11 rozhodnout o regulaci cen dalších činností vykonávaných 

provozovatelem přenosové soustavy, provozovatelem přepravní 

soustavy, provozovatelem distribuční soustavy nebo činností 

operátora trhu, souvisejících s přenosem elektřiny, přepravou plynu, 

distribucí elektřiny nebo plynu nebo činnostmi operátora trhu, jestliže 

je to nezbytné k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu 
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* 
 

Poznámka 
 

elektrizační či plynárenské soustavy, zajištění nediskriminačního 

přístupu účastníků trhu do elektrizační či plynárenské soustavy nebo 

je-li trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nebo vyžaduje-
li to mimořádná tržní situace. 

  9857     

Článek 59 odst. 

2 
2. Pokud je to v některém členském státě stanoveno, mohou 

být povinnosti sledování uvedené v odstavci 1 prováděny jinými 

orgány než regulačními orgány. V takovém případě se informace, 

které jsou výsledkem takového sledování, zpřístupní co nejdříve 

regulačnímu orgánu. 

Aniž jsou dotčeny konkrétní pravomoci regulačního orgánu a v 

souladu se zásadou lepší právní úpravy, si regulační orgán při výkonu 

povinností uvedených v odstavci 1 zachovává svou nezávislost, a je-
li to vhodné, konzultuje s provozovateli přenosových soustav a 

případně úzce spolupracuje s jinými relevantními vnitrostátními 

orgány. 

Žádné schválení regulačním orgánem nebo ACEREM podle této 

směrnice nebrání tomu, aby v budoucnu regulační orgán v řádně 

odůvodněných případech použil své pravomoci podle tohoto článku 

nebo aby jakýkoli jiný příslušný orgán nebo Komise uložily sankce. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 3 (3) Při výkonu působnosti postupuje Energetický regulační úřad 

nezávisle a řídí se pouze zákony a ostatními právními předpisy. 

Energetický regulační úřad nesmí při výkonu své působnosti přijímat 

ani vyžadovat pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu České 

republiky, vlády ani od jakéhokoliv jiného orgánu výkonné moci 

nebo fyzické nebo právnické osoby. Energetický regulační úřad 

postupuje tak, aby byla zajištěna transparentnost a předvídatelnost 

výkonu jeho pravomocí. 

PT  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
165/2012 
131/2015 

§ 17 odst. 4 (4) Energetický regulační úřad zejména chrání oprávněné zájmy 

zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích. V působnosti 

Energetického regulačního úřadu je regulace cen, podpora 

hospodářské soutěže v energetických odvětvích, výkon dohledu nad 

trhy v energetických odvětvích, podpora využívání obnovitelných a 

druhotných zdrojů energie, podpora kombinované výroby elektřiny a 

tepla, podpora biometanu, podpora decentrální výroby elektřiny a 

ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech 

přiměřených požadavků na dodávku energií a ochrana oprávněných 

zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. Energetický 

regulační úřad vykonává působnost regulačního úřadu a dotčeného 

orgánu a je příslušným orgánem podle Nařízení o podmínkách 

přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou2a) a Nařízení o 

podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám2b), 

Nařízení o velkoobchodním trhu s energií a regulačním orgánem 

podle Nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek 

zemního plynu. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 5 (5) Energetický regulační úřad v mezích své působnosti podporuje 

rozvoj vnitřního trhu s elektřinou a plynem v rámci Evropské unie a 

rozvoj regionálních trhů s energií, ve spolupráci s regulačními orgány 

dalších členských států podporuje koordinované přidělování 

přeshraničních kapacit, koordinaci tvorby pravidel provozování 

přenosových soustav v elektroenergetice a přepravních soustav v 

plynárenství. 

  

Článek 59 odst. 

3 
3. Členské státy zajistí, aby regulačním orgánům byly uděleny 

pravomoci, které jim umožní účinně a rychle plnit povinnosti uvedené 

v tomto článku. Za tímto účelem má regulační orgán alespoň tyto 

pravomoci: 

a) vydávat závazná rozhodnutí týkající se 

elektroenergetických podniků; 

b) provádět šetření týkající se fungování trhů s elektřinou a 

rozhodovat o jakýchkoli nutných a přiměřených opatřeních na 

podporu účinné hospodářské soutěže a zajištění řádného fungování 

trhu a ukládat tato opatření. Pokud je to vhodné, má regulační orgán 

rovněž pravomoc spolupracovat při provádění šetření souvisejících s 

právními předpisy o hospodářské soutěži s vnitrostátním orgánem pro 

ochranu hospodářské soutěže a regulačními orgány pro finanční trhy 

nebo Komisí; 

c) vyžadovat od elektroenergetických podniků jakékoli 

informace, jež jsou důležité pro plnění jeho úkolů, včetně odůvodnění 

odmítnutí poskytnout přístup třetím osobám, a jakékoli informace o 

opatřeních nezbytných pro posílení sítě; 

d) ukládat účinné, přiměřené a odrazující sankce 

elektroenergetickým podnikům, které neplní své povinnosti 

vyplývající z této směrnice, z nařízení (EU) 2019/943 nebo z 
jakýchkoli relevantních právně závazných rozhodnutí regulačního 

orgánu nebo ACER, nebo uložení takových sankcí navrhnout 

příslušnému soudu. To zahrnuje pravomoci ukládat nebo navrhovat 

uložení sankcí až do výše 10 % ročního obratu provozovatele 
přenosové soustavy vůči provozovateli přenosové soustavy nebo až 

do výše 10 % ročního obratu vertikálně integrovaného podniku vůči 

vertikálně integrovanému podniku za případné neplnění příslušných 

povinností podle této směrnice; a 

e) mít odpovídající práva vyšetřovat a příslušné pravomoci k 

šetření pro řešení sporů podle čl. 60 odst. 2 a 3. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 3 (3) Při výkonu působnosti postupuje Energetický regulační úřad 

nezávisle a řídí se pouze zákony a ostatními právními předpisy. 
Energetický regulační úřad nesmí při výkonu své působnosti přijímat 

ani vyžadovat pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu České 

republiky, vlády ani od jakéhokoliv jiného orgánu výkonné moci 

nebo fyzické nebo právnické osoby. Energetický regulační úřad 

postupuje tak, aby byla zajištěna transparentnost a předvídatelnost 

výkonu jeho pravomocí. 

PT  
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Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
165/2012 
131/2015 

§ 17 odst. 4 (4) Energetický regulační úřad zejména chrání oprávněné zájmy 

zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích. V působnosti 

Energetického regulačního úřadu je regulace cen, podpora 

hospodářské soutěže v energetických odvětvích, výkon dohledu nad 

trhy v energetických odvětvích, podpora využívání obnovitelných a 

druhotných zdrojů energie, podpora kombinované výroby elektřiny a 

tepla, podpora biometanu, podpora decentrální výroby elektřiny a 

ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech 

přiměřených požadavků na dodávku energií a ochrana oprávněných 

zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. Energetický 

regulační úřad vykonává působnost regulačního úřadu a dotčeného 

orgánu a je příslušným orgánem podle Nařízení o podmínkách 

přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou2a) a Nařízení o 

podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám2b), 

Nařízení o velkoobchodním trhu s energií a regulačním orgánem 

podle Nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek 

zemního plynu. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 6 (6) Energetický regulační úřad rozhoduje o 

a) udělení, změně, prodloužení nebo zrušení licence, 

b) uložení povinnosti dodávek nad rámec licence, 

c) uložení povinnosti poskytnout v naléhavých případech energetické 

zařízení pro výkon povinnosti dodávek nad rámec licence, 

d) regulaci cen podle zákona o cenách, 

e) dočasném pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran 

podle § 61a, 

f) dočasném omezení povinnosti přístupu pro nové plynové zařízení 

a schválení pravidel pro přidělování a správu kapacity a řízení 

překročení kapacity nového plynového zařízení podle § 67a, 

g) udělení nebo zrušení certifikátu nezávislosti, 

h) uznání oprávnění k podnikání zahraniční osoby v České republice 

podle § 7a. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 7 (7) Energetický regulační úřad dále 

a) rozhoduje spory o uzavření smlouvy podle tohoto zákona mezi 

držiteli licencí nebo mezi držitelem licence a zákazníkem a spory o 

omezení, přerušení nebo obnovení dodávek nebo distribuce elektřiny, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

plynu nebo tepelné energie z důvodu neoprávněného odběru nebo 
neoprávněné distribuce, 

b) rozhoduje spory o splnění povinností ze smluv mezi držiteli licencí 

nebo mezi držitelem licence a zákazníkem podle tohoto zákona v 

případech, ve kterých by jinak byla k rozhodnutí sporu dána 

příslušnost soudu, pokud s pravomocí Energetického regulačního 

úřadu rozhodovat vzniklý spor souhlasí všichni účastníci řízení, 

c) rozhoduje spory o připojení nebo přístupu k přenosové soustavě 

nebo distribuční soustavě, přepravní soustavě, zásobníkům plynu a 
těžebním plynovodům, včetně sporů o přístupu k přeshraniční 

kapacitě pro přenos elektřiny, přepravu plynu nebo distribuci 
elektřiny nebo plynu, 

d) rozhoduje spory týkající se podpory výroby elektřiny z 

obnovitelných zdrojů nebo elektřiny z kombinované výroby elektřiny 

a tepla, elektřiny vyrobené z druhotných energetických zdrojů nebo 

tepla z obnovitelných zdrojů a spory o výši náhrady při dispečerském 

řízení výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie podle § 26 

odst. 6, 

e) na návrh zákazníka v postavení spotřebitele odebírajícího 

elektřinu, plyn nebo tepelnou energii pro spotřebu v domácnosti nebo 

zákazníka, který je fyzickou osobou podnikající, rozhoduje 

1. spory mezi zákazníkem a držitelem licence o splnění 

povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo 

distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, 

2. o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem 

licence, jehož předmětem je dodávka nebo distribuce 

elektřiny, plynu nebo tepelné energie, vznikl, trvá nebo 
zanikl, a kdy se tak stalo, 

f) vykonává dozor v energetických odvětvích v rozsahu podle § 18 a 

dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně 

spotřebitele v oblasti podnikání v energetických odvětvích, 

g) schvaluje nebo stanovuje Pravidla provozování přenosové 

soustavy a Pravidla provozování distribučních soustav v 

elektroenergetice, obchodní podmínky operátora trhu, Řád 

provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele zásobníku 

plynu a Řád provozovatele distribuční soustavy v plynárenství, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

h) provádí šetření týkající se fungování trhů s elektřinou nebo plynem 

a v případě zjištění nedostatků ukládá opatření k zajištění řádného 

fungování těchto trhů, 

i) schvaluje desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy a desetiletý 

plán rozvoje přepravní soustavy; schválení desetiletého plánu rozvoje 

přenosové soustavy nebo desetiletého plánu rozvoje přepravní 

soustavy je podmíněno závazným stanoviskem ministerstva, 

j) monitoruje 

1. uplatňování omezujících nebo nepřiměřených podmínek 

ve smlouvách na trhu s elektřinou, plynem a v odvětví 

teplárenství, omezujících nebo vylučujících práva 

zákazníka, 

2. technickou spolupráci mezi provozovateli přenosových 

nebo přepravních soustav v Evropské unii a ve vztahu k 

třetím zemím, 

3. stav hospodářské soutěže na velkoobchodním a 

maloobchodním trhu s elektřinou a s plynem, 

k) monitoruje a prověřuje podmínky přístupu k zásobníkům plynu a 
souvisejícím službám, 

l) zveřejňuje doporučení ohledně tvorby cen elektřiny a plynu pro 

domácnosti, 

m) zveřejňuje roční zprávu o výsledcích monitorovací činnosti v 
energetických odvětvích a roční a čtvrtletní zprávu o provozu soustav 

v energetických odvětvích způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

n) zveřejňuje přehledy o cenách tepelné energie včetně jejich 

srovnání, a to v členění podle lokalit a technických parametrů výroby 
a rozvodu tepelné energie, 

o) spolupracuje s regulačními orgány dalších členských států a 

Agenturou, konzultuje s nimi připravovaná rozhodnutí týkající se 

přeshraniční a regionální spolupráce a poskytuje jim informace a 

jinou nezbytnou součinnost pro plnění jejich úkolů, 

p) spolupracuje s Komisí a Agenturou, s ministerstvem a jinými 

správními úřady, 

q) spolupracuje s občanskými sdruženími a jinými právnickými 

osobami založenými za účelem ochrany práv spotřebitelů energií, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

r) vyžaduje stanovisko Agentury nebo podává podnět Komisi k 

přezkoumání rozhodnutí jiných regulačních orgánů členských států 

Evropské unie, má-li za to, že rozhodnutí jiného regulačního orgánu 

členského státu Evropské unie není v souladu s předpisy Evropské 

unie22) v oblasti vnitřního trhu s elektřinou nebo s plynem, 

s) monitoruje a vyhodnocuje dodržování kvality dodávek a služeb v 

elektroenergetice a plynárenství. 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17 odst. 

11  
(11) Energetický regulační úřad reguluje ceny za související službu v 

elektroenergetice, související službu v plynárenství a ceny elektřiny a 

plynu dodavatele poslední instance. Energetický regulační úřad je 

oprávněn na návrh provozovatele přepravní soustavy rozhodnout o 
odlišném postupu tvorby ceny za mezinárodní přepravu plynu, 

založeném na tržním způsobu. Energetický regulační úřad dále věcně 

usměrňuje ceny tepelné energie. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 

12 
(12) Energetický regulační úřad může kromě činností uvedených v 

odstavci 11 rozhodnout o regulaci cen dalších činností vykonávaných 

provozovatelem přenosové soustavy, provozovatelem přepravní 

soustavy, provozovatelem distribuční soustavy nebo činností 

operátora trhu, souvisejících s přenosem elektřiny, přepravou plynu, 

distribucí elektřiny nebo plynu nebo činnostmi operátora trhu, jestliže 

je to nezbytné k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu 

elektrizační či plynárenské soustavy, zajištění nediskriminačního 

přístupu účastníků trhu do elektrizační či plynárenské soustavy nebo 

je-li trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nebo vyžaduje-
li to mimořádná tržní situace. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 18a (1) Energetický regulační úřad provádí šetření na trzích s elektřinou 

nebo plynem za účelem zjištění, zda na těchto trzích existuje účinná 

hospodářská soutěž.  
(2) Pro účely šetření si před jeho zahájením Energetický regulační 

úřad vyžádá vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

ministerstva a České národní banky, je-li to vhodné a účelné.  
(3) Je-li výsledkem šetření zjištění, že na trhu s elektřinou nebo 

plynem neexistuje účinná hospodářská soutěž, a k rozhodnutí ve věci 

není příslušný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Energetický 

regulační úřad rozhodnutím ve správním řízení nebo opatřením 

obecné povahy uloží opatření, která s přihlédnutím k okolnostem 
nejlépe povedou k odstranění příčin takového stavu. Energetický 

regulační úřad uloží opatření podle věty první formou opatření 

obecné povahy v případě, pokud nelze uložit opatření rozhodnutím 

konkrétní osobě. Osobami, jejichž práva, povinnosti nebo oprávněné 

zájmy mohou být opatřením obecné povahy dotčeny, jsou pouze 

držitelé licencí a osoby zřízené za účelem organizace burzovních 
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* 
 

Poznámka 
 

obchodů s elektřinou nebo plynem nebo deriváty vztahujícími se 

k elektřině nebo plynu. 
(4) Pominou-li důvody, pro které Energetický regulační úřad opatření 

uložil, rozhodne Energetický regulační úřad o jejich změně nebo 

zrušení, popřípadě stanoví lhůtu, kdy uložená opatření zaniknou. 
 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 18b (1) Provádí-li Energetický regulační úřad šetření na trhu s elektřinou 

nebo plynem, je účastník trhu s elektřinou nebo plynem, fyzická nebo 

právnická osoba, jejíž předmětem podnikání je plnění propanu, 
butanu a jejich směsí, a účastník trhu podle Nařízení o 

velkoobchodním trhu s energií povinen podrobit se šetření 

Energetického regulačního úřadu v obchodních prostorách. 
(2) Byl-li ustanoven nezávislý provozovatel přepravní soustavy, jsou 

provozovatel přepravní soustavy a další osoby, které jsou součástí 

téhož koncernu, povinni podrobit se šetření Energetického 

regulačního úřadu v obchodních prostorách.  
(3) V rámci šetření na místě v obchodních prostorách jsou 

zaměstnanci Energetického regulačního úřadu, případně další 

Energetickým regulačním úřadem pověřené osoby, oprávněni 
a) vstupovat do obchodních prostor osoby, u které šetření probíhá, 
b) ověřit, zda se v případě dokumentů a záznamů jedná o obchodní 

záznamy, 
c) nahlížet do obchodních záznamů, které se v obchodních prostorách 

nacházejí nebo jsou z nich přístupné, bez ohledu na to, v jaké formě 

jsou uloženy, 
d) kopírovat nebo získávat v jakékoli formě kopie nebo výpisy 

z obchodních záznamů, 
e) pečetit obchodní prostory, popřípadě skříně, schránky nebo 
obchodní záznamy v nich se nacházející na dobu a v rozsahu 
nezbytném k provedení šetření, 
f) požadovat od osob, u kterých šetření probíhá, a osob v 

pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k nim, případně osob, 

které byly pověřeny vykonávat v jejich prospěch činnosti související 

s předmětem šetření, v nezbytném rozsahu součinnost potřebnou 

k provedení šetření, jakož i vysvětlení k obchodním záznamům. 
(4) Osoby, u kterých šetření na místě v obchodních prostorách 

probíhá, jsou povinny poskytnout Energetickému regulačnímu úřadu 

při provádění šetření nezbytnou součinnost k výkonu jeho oprávnění 

podle odstavce 3 a výkon těchto oprávnění strpět. 
(5) Za účelem šetření na místě v obchodních prostorách jsou 

zaměstnanci Energetického regulačního úřadu oprávněni zjednat si 
do těchto prostor přístup, otevřít uzavřené skříně nebo schránky, 

popřípadě si jiným způsobem zjednat přístup k obchodním 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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* 
 

Poznámka 
 

záznamům. Každý, v jehož objektu se takové obchodní prostory 

nalézají, je povinen strpět šetření v těchto prostorách; nesplní-li tuto 
povinnost, jsou zaměstnanci Energetického regulačního úřadu 

oprávněni zjednat si k nim přístup. 
(6) Před zahájením šetření na místě v obchodních prostorách písemně 

sdělí Energetický regulační úřad osobě, v jejíž obchodních prostorách 

má šetření na místě proběhnout, právní důvod a účel šetření a poučí 

ji o jejích právech a povinnostech podle tohoto zákona, včetně 

možnosti uložení pořádkové pokuty. 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 
183/2017 

§ 91 odst. 

14 
(14) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 100000000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého 

provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem přepravní 

soustavy za poslední ukončené účetní období, jde-li o přestupek 

uvedený v odstavci 3 písm. b), d), nebo m), odstavci 7 písm. b), d), q) 
nebo r), nebo odstavci 8, 

b) 50000000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého držitelem 

licence za poslední ukončené účetní období, jde-li o přestupek 

uvedený v odstavci 2, 3 písm. a), c), e) až l), odstavci 4 až 6, odstavci 

7 písm. a), c), e) až p) nebo odstavci 9 až 11, 

c) 15000000 Kč, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 1 nebo 

odstavci 12, 

d) 3000000 Kč, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 13. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
183/2017 

§ 91b odst. 

2 
(2) Za přestupek uvedený v odstavci 1 písm. a) nebo b) lze uložit 

pokutu až do výše 100000000 Kč nebo 10 % z čistého obratu 

dosaženého osobou, která je součástí vertikálně integrovaného 

plynárenského podnikatele nebo koncernu společně s 

provozovatelem přepravní soustavy, za poslední ukončené účetní 

období. Za přestupek uvedený v odstavci 1 písm. c) nebo d) lze uložit 

pokutu až do výše 50000000 Kč nebo 1 % z čistého obratu 

dosaženého osobou, která je součástí vertikálně integrovaného 

podnikatele nebo vertikálně integrovaného plynárenského 

podnikatele nebo koncernu společně s provozovatelem distribuční 

soustavy nebo zásobníku plynu, za poslední ukončené účetní období. 

  

Článek 59 odst. 

4 
4. Regulační orgán působící v členském státě, v němž má sídlo 

síť ENTSO pro elektřinu nebo subjekt EU DSO, má pravomoc těmto 

subjektům ukládat účinné, přiměřené a odrazující sankce, pokud 

neplní své povinnosti vyplývající z této směrnice, z nařízení (EU) 

2019/943 nebo z jakýchkoli relevantních právně závazných 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ENTSO-E ani EU DSO subjekt 
v CZ nesídlí. 

NT  
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* 
 

Poznámka 
 

rozhodnutí regulačního orgánu nebo ACER, nebo navrhnout, aby 
takové sankce uložil příslušný soud. 

Článek 59 odst. 

5 
5. Je-li podle článku 44 určen nezávislý provozovatel 

soustavy, musí regulační orgán vedle povinností, které má plnit podle 

odstavců 1 a 3 tohoto článku, rovněž: 

a) sledovat dodržování povinností, které pro vlastníka 

přenosové soustavy a nezávislého provozovatele soustavy vyplývají 

z tohoto článku, a v souladu s odst. 3 písm. d) ukládat sankce za jejich 
nedodržení; 

b) sledovat vztahy a komunikaci mezi nezávislým 

provozovatelem soustavy a vlastníkem přenosové soustavy s cílem 

zajistit, aby nezávislý provozovatel soustavy plnil své povinnosti, a 

zejména schvalovat smlouvy a jednat jako orgán pro řešení sporů 

mezi nezávislým provozovatelem soustavy a vlastníkem přenosové 

soustavy, pokud jde o případné stížnosti podané kteroukoli ze stran 

podle čl. 60 odst. 2; 

c) aniž je dotčen postup podle čl. 44 odst. 2 písm. c), ve vztahu 

k prvnímu desetiletému plánu rozvoje sítě schvalovat investiční plány 

a víceletý plán rozvoje sítě předkládaný nejméně jednou za dva roky 

nezávislým provozovatelem soustavy; 

d) zajistit, aby sazby za přístup do sítě vybírané nezávislými 

provozovateli soustav zahrnovaly odměnu pro vlastníka nebo 

vlastníky sítě, která je přiměřená užívání aktiv dané sítě a jakýmkoli 

novým investicím do těchto aktiv, pokud jsou vynaloženy hospodárně 

a efektivně; 

e) mít pravomoc provádět inspekce, včetně neohlášených 

inspekcí, v prostorách vlastníka přenosové soustavy a nezávislého 

provozovatele soustavy; a 

f) sledovat využívání poplatků za přetížení vybraných 

nezávislým provozovatelem soustavy podle čl. 19 odst. 2 nařízení 

(EU) 2019/943. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. Opatření fakultativní povahy 

jenž není v prostředí CZ uplatňováno. 
NT  

Článek 59 odst. 

6 
6. Pokud byl určen provozovatel přenosové soustavy v 

souladu s kapitolou VI oddílem 3, musí mít regulační orgán kromě 

povinností a pravomocí podle odstavců 1 a 3 tohoto článku alespoň 

tyto povinnosti a pravomoci: 

a) ukládat sankce v souladu s odst. 3 písm. d) za diskriminační 

chování ve prospěch vertikálně integrovaného podniku; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. Opatření fakultativní povahy 

neuplatnitelné v CZ prostředí monopolu ČEPS v přenosu elektřiny. 
NT  
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* 
 

Poznámka 
 

b) sledovat komunikaci mezi provozovatelem přenosové 

soustavy a vertikálně integrovaným podnikem s cílem zajistit, aby 

provozovatel přenosové soustavy plnil své povinnosti; 

c) vystupovat jako orgán pro řešení sporů mezi vertikálně 

integrovaným podnikem a provozovatelem přenosové soustavy, 

pokud jde o jakoukoli stížnost podle čl. 60 odst. 2; 

d) sledovat obchodní a finanční vztahy včetně půjček mezi 

vertikálně integrovaným podnikem a provozovatelem přenosové 

soustavy; 

e) schvalovat veškeré obchodní a finanční dohody mezi 

vertikálně integrovaným podnikem a provozovatelem přenosové 

soustavy za předpokladu, že tyto dohody jsou v souladu s tržními 

podmínkami; 

f) požadovat odůvodnění od vertikálně integrovaného 

podniku, pokud obdrží oznámení od kontrolora shody v souladu s čl. 

50 odst. 4. Toto odůvodnění musí obsahovat zejména důkazní 

materiály o tom, že nenastalo žádné diskriminační chování 

zvýhodňující vertikálně integrovaný podnik; 

g) provádět inspekce, včetně neohlášených inspekcí, v 

prostorách vertikálně integrovaného podniku a provozovatele 

přenosové soustavy; a 

h) zadat všechny nebo konkrétní úkoly provozovatele 
přenosové soustavy nezávislému provozovateli soustavy 

jmenovanému v souladu s článkem 44 v případě trvalého neplnění 

povinností podle této směrnice provozovatelem přenosové soustavy, 

zejména v případě opakovaného diskriminačního chování ve 
prospěch vertikálně integrovaného podniku. 

Článek 59 odst. 

7 
7. Kromě případů, kdy je pro stanovování a schvalování 

podmínek nebo metodik pro provádění kodexů sítě a rámcových 

pokynů podle kapitoly VII nařízení (EU) 2019/943, jak stanoví čl. 5 

odst. 2 nařízení (EU) 2019/942, jsou regulační orgány příslušné pro 

stanovování nebo schvalování alespoň vnitrostátních metodik 

používaných pro výpočet nebo stanovení podmínek s dostatečným 

předstihem předtím, než vstoupí v platnost, pro: 

a) připojení a přístup k vnitrostátním sítím, včetně sazeb za 

přenos a distribuci nebo jejich metodiky výpočtu, přičemž tyto sazby 

nebo metodiky musí umožňovat provádění nezbytných investic do sítí 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
165/2012 
131/2015 

§ 17 odst. 4  (4) Energetický regulační úřad zejména chrání oprávněné zájmy 

zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích. V působnosti 

Energetického regulačního úřadu je regulace cen, podpora 

hospodářské soutěže v energetických odvětvích, výkon dohledu nad 

trhy v energetických odvětvích, podpora využívání obnovitelných a 

druhotných zdrojů energie, podpora kombinované výroby elektřiny a 

tepla, podpora biometanu, podpora decentrální výroby elektřiny a 

ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech 

přiměřených požadavků na dodávku energií a ochrana oprávněných 

zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. Energetický 

regulační úřad vykonává působnost regulačního úřadu a dotčeného 

orgánu a je příslušným orgánem podle Nařízení o podmínkách 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

tak, aby díky těmto investicím bylo možné zabezpečit 

životaschopnost sítí; 

b) poskytování podpůrných služeb, které musí být realizovány 

co nejhospodárněji a poskytují vhodné podněty pro uživatele sítě, aby 

vyrovnali svůj vstup a odběr, takové podpůrné služby musí být 

poskytovány spravedlivým a nediskriminačním způsobem a vycházet 

z objektivních kritérií; a 

c) přístup k přeshraničním infrastrukturám, včetně postupů 

pro přidělování kapacity a řízení přetížení. 

přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou2a) a Nařízení o 

podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám2b), 

Nařízení o velkoobchodním trhu s energií a regulačním orgánem 

podle Nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek 

zemního plynu. 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 5 (5) Energetický regulační úřad v mezích své působnosti podporuje 

rozvoj vnitřního trhu s elektřinou a plynem v rámci Evropské unie a 

rozvoj regionálních trhů s energií, ve spolupráci s regulačními orgány 

dalších členských států podporuje koordinované přidělování 

přeshraničních kapacit, koordinaci tvorby pravidel provozování 

přenosových soustav v elektroenergetice a přepravních soustav v 

plynárenství. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 9 (9) Energetický regulační úřad vydává Energetický regulační věstník, 

ve kterém uveřejňuje zejména cenová rozhodnutí. Energetický 

regulační úřad zabezpečuje vydání Energetického regulačního 

věstníku prostřednictvím portálu veřejné správy. Dnem zveřejnění v 

Energetickém regulačním věstníku je den vydání příslušné částky 

Energetického regulačního věstníku uvedený v jejím záhlaví 

prostřednictvím portálu veřejné správy. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17 odst. 

11 
(11) Energetický regulační úřad reguluje ceny za související službu v 

elektroenergetice, související službu v plynárenství a ceny elektřiny a 

plynu dodavatele poslední instance. Energetický regulační úřad je 

oprávněn na návrh provozovatele přepravní soustavy rozhodnout o 

odlišném postupu tvorby ceny za mezinárodní přepravu plynu, 

založeném na tržním způsobu. Energetický regulační úřad dále věcně 

usměrňuje ceny tepelné energie. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 

12 
(12) Energetický regulační úřad může kromě činností uvedených v 

odstavci 11 rozhodnout o regulaci cen dalších činností vykonávaných 

provozovatelem přenosové soustavy, provozovatelem přepravní 

soustavy, provozovatelem distribuční soustavy nebo činností 

operátora trhu, souvisejících s přenosem elektřiny, přepravou plynu, 

distribucí elektřiny nebo plynu nebo činnostmi operátora trhu, jestliže 

je to nezbytné k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu 

elektrizační či plynárenské soustavy, zajištění nediskriminačního 

přístupu účastníků trhu do elektrizační či plynárenské soustavy nebo 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

je-li trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nebo vyžaduje-
li to mimořádná tržní situace. 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 19a odst. 

9 
(9) Zásady cenové regulace stanoví postupy regulace cen související 

služby v elektroenergetice a související služby v plynárenství pro 

regulační období a způsoby stanovení cen pro provozovatele 

přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, 

provozovatele distribuční soustavy a operátora trhu. Energetický 

regulační úřad zpracovává zásady cenové regulace vždy pro každé 

regulační období tak, aby vytvořil podmínky pro transparentní, 

předvídatelné a dlouhodobě stabilní investiční prostředí v odvětví 

elektroenergetiky a plynárenství. 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011  

§ 98a odst. 

2 písm. a)  
(2) Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou 

a) způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a 

odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy licencí, způsoby určení 

vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo 

užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti 

prohlášení odpovědného zástupce, a vzory žádostí k udělení, změně a 

zrušení licence a žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v 
jiném členském státě Evropské unie, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 

§ 98a odst. 

2 písm. b) 
b) obsahové náležitosti Pravidel provozování přenosové soustavy, 

Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele 

přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu 

provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora 

trhu, 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 98a odst. 

2 písm. c) 
c) požadovanou kvalitu dodávek a služeb v elektroenergetice a 

plynárenství, výši náhrad za její nedodržení, postupy a lhůty pro 

uplatnění nároku na náhradu, postupy a lhůty pro zveřejňování a 

vykazování dodržování kvality dodávek a služeb, 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 98a odst. 

2 písm. f) 
f) způsob regulace cen v energetických odvětvích, postupy pro 

regulaci cen a termíny a rozsah údajů předávaných držiteli licencí pro 

rozhodnutí o cenách, stanovení limitní ceny pro věcné usměrňování 

cen v teplárenství, přípravu a provádění programů zvýšení 

energetické účinnosti, podporu a sledování energetických služeb a 

jiných opatření ke zvýšení energetické účinnosti, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 98a odst. 

2 písm. g) 
g) podmínky připojení výroben elektřiny, výroben plynu, 

distribučních soustav, zásobníků plynu a odběrných míst zákazníků k 

elektrizační nebo plynárenské soustavě, způsob stanovení podílu 

nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

příkonu nebo výkonu elektřiny nebo plynu a pravidla pro posuzování 

souběžných požadavků na připojení, 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 98a odst. 

2 písm. h) 
h) Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví 

1. podmínky přístupu k přenosové soustavě a k 

distribučním soustavám, rozsah zveřejňovaných informací 

pro umožnění přístupu k přenosové a k distribuční soustavě 

a způsoby řešení nedostatku kapacit v elektrizační soustavě, 

2. termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu 

s elektřinou a termíny uzavírání smluv a jejich registrace u 

operátora trhu, 

3. postupy a podmínky pro přenesení a převzetí 

odpovědnosti za odchylku, 

4. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování 

odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny, postupy pro 

vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, včetně 

zúčtování a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a 

při předcházení stavu nouze, 

5. postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby 

zúčtování regulační energie, 

6. pravidla organizace krátkodobého trhu s elektřinou a 

vyrovnávacího trhu a způsoby jejich vypořádání, 

7. pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů 

dodávek elektřiny, 

11. skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny služby 

distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v elektroenergetice 
a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s elektřinou 

pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a 

hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s elektřinou, 

  

Článek 59 odst. 

8 
8. Metodiky či podmínky uvedené v odstavci 7 jsou 

zveřejňovány. 
458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 9 

 

(9) Energetický regulační úřad vydává Energetický regulační věstník, 

ve kterém uveřejňuje zejména cenová rozhodnutí. Energetický 

regulační úřad zabezpečuje vydání Energetického regulačního 

věstníku prostřednictvím portálu veřejné správy. Dnem zveřejnění v 

Energetickém regulačním věstníku je den vydání příslušné částky 

Energetického regulačního věstníku uvedený v jejím záhlaví 

prostřednictvím portálu veřejné správy. 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 
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Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17e odst. 
2 písm. a) 

(2) Energetický regulační úřad je při výkonu své působnosti povinen 

konzultovat 

a) návrh zásad cenové regulace a návrhy cenových rozhodnutí, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17e odst. 
3 

(3) Pro účely konzultací podle odstavce 2 Energetický regulační úřad 

zřídí a spravuje diskusní místo, kde způsobem umožňujícím dálkový 

přístup zveřejňuje návrhy opatření, umožňuje předkládání 

připomínek a uveřejňuje výsledky konzultace. Energetický regulační 

úřad stanoví pravidla pro vedení konzultací na diskusním místě, 

pokud nejsou stanovena tímto zákonem, jiným právním předpisem 

nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 
4 

(4) Každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem podle 

odstavce 2 písm. a), b) nebo e) nebo plánem podle odstavce 2 písm. 

d) přímo dotčeny, může u Energetického regulačního úřadu uplatnit 

připomínky s jejich odůvodněním. Připomínkami, které se návrhu 

nebo plánu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž 

oprávněné zájmy nemohou být návrhem nebo plánem přímo dotčeny, 

nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se 

Energetický regulační úřad není povinen zabývat. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 
5 

(5) Připomínky lze uplatnit ve lhůtě 15 dnů ode dne uveřejnění návrhu 

podle odstavce 2 písm. a), b) nebo e) nebo plánu podle odstavce 2 

písm. d). Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je Energetický regulační úřad 

oprávněn tuto dobu přiměřeně zkrátit. Lhůta k uplatnění připomínek 

však nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 
6 

(6) Výsledky vypořádání připomínek zveřejní Energetický regulační 

úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů po uplynutí 

lhůty podle odstavce 5. Energetický regulační úřad může návrh podle 

odstavce 2 písm. a), b) nebo e) nebo plán podle odstavce 2 písm. d) 

upravit s přihlédnutím k vyhodnocení připomínek. Pokud by takovou 

úpravou došlo k podstatné změně návrhu nebo plánu, může 

Energetický regulační úřad rozhodnout o opakované konzultaci 

návrhu nebo plánu. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 
7 

(7) Při konzultaci návrhu zásad cenové regulace se postupuje podle 
odstavců 8 až 11. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 
8 

(8) Energetický regulační úřad zveřejní nejpozději 16 měsíců před 

začátkem regulačního období způsobem umožňujícím dálkový 

přístup návrh zásad cenové regulace a stanoví lhůtu pro podání 

připomínek veřejnosti, která nesmí být kratší než 60 dnů. Energetický 

regulační úřad umožní podávání připomínek prostřednictvím 
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Poznámka 
 

diskusního místa podle odstavce 3. K připomínkám podaným po této 

lhůtě se nepřihlíží. 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 
9 

(9) Zveřejnění návrhu zásad cenové regulace Energetický regulační 

úřad oznámí provozovateli přenosové soustavy, provozovateli 

přepravní soustavy, provozovatelům distribučních soustav a 

operátorovi trhu, vyzve je k uplatnění připomínek a stanoví lhůtu pro 

jejich podání, která nesmí být kratší než 60 dnů. K připomínkám 

podaným po této lhůtě se nepřihlíží. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 
10 

(10) K projednání připomínek veřejnosti a subjektů podle odstavce 9 

uspořádá Energetický regulační úřad do 30 dnů po uplynutí lhůt pro 

podání připomínek veřejné projednání. Informaci o místu a čase 

konání veřejného projednání Energetický regulační úřad zveřejní 

způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně 14 dnů před jeho 

konáním. Veřejného projednání se mohou účastnit subjekty uvedené 

v odstavci 9 a ten, kdo ve stanovené lhůtě podal k návrhu zásad 

cenové regulace připomínky. O průběhu veřejného projednání vede 

Energetický regulační úřad písemný záznam. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 
11 

(11) Po veřejném projednání připomínek provede Energetický 

regulační úřad písemné vypořádání připomínek podaných k návrhu 

zásad cenové regulace a zveřejní jej včetně jeho odůvodnění 

způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů od uskutečnění 

veřejného projednání. Součástí písemného vypořádání připomínek je 

písemný záznam o průběhu veřejného projednání. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 
12 

(12) Energetický regulační úřad je povinen cenová rozhodnutí 

vydávaná podle tohoto zákona, s výjimkou věcně usměrňovaných cen 

tepelné energie, vydat nejpozději do 30. listopadu roku 

předcházejícího roku, pro který v cenovém rozhodnutí Energetický 

regulační úřad regulované ceny stanoví. Cenová rozhodnutí týkající 

se věcně usměrňovaných cen tepelné energie a regulovaných cen 

podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o 

změně některých zákonů, je Energetický regulační úřad povinen 

vydat nejpozději do 30. září roku předcházejícího roku, pro který v 

cenovém rozhodnutí Energetický regulační úřad regulované ceny 

stanoví. 

  

Článek 59 odst. 

9 
9. Regulační orgány s cílem zvýšit transparentnost trhu a 

poskytnout všem zainteresovaným stranám všechny potřebné 

informace, rozhodnutí nebo návrhy rozhodnutí, které se týkají sazeb 

za přenos a distribuci, uvedené v čl. 60 odst. 3 veřejně zpřístupní 

podrobnou metodiku a související náklady použité pro výpočet 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. g)  
(7) Energetický regulační úřad dále 

g) schvaluje nebo stanovuje Pravidla provozování přenosové 

soustavy a Pravidla provozování distribučních soustav v 

elektroenergetice, obchodní podmínky operátora trhu, Řád 

DT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

příslušných síťových sazeb a při tom zachovají důvěrnost informací, 

které mají z obchodního hlediska citlivou povahu. 
provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele zásobníku 

plynu a Řád provozovatele distribuční soustavy v plynárenství, 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. h)  
h) provádí šetření týkající se fungování trhů s elektřinou nebo plynem 

a v případě zjištění nedostatků ukládá opatření k zajištění řádného 

fungování těchto trhů, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. l)  
l) zveřejňuje doporučení ohledně tvorby cen elektřiny a plynu pro 

domácnosti, 
  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. m) 
m) zveřejňuje roční zprávu o výsledcích monitorovací činnosti v 

energetických odvětvích a roční a čtvrtletní zprávu o provozu soustav 

v energetických odvětvích způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 9 (9) Energetický regulační úřad vydává Energetický regulační věstník, 

ve kterém uveřejňuje zejména cenová rozhodnutí. Energetický 

regulační úřad zabezpečuje vydání Energetického regulačního 

věstníku prostřednictvím portálu veřejné správy. Dnem zveřejnění v 

Energetickém regulačním věstníku je den vydání příslušné částky 

Energetického regulačního věstníku uvedený v jejím záhlaví 

prostřednictvím portálu veřejné správy. 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17 odst. 

13 
(13) Zaměstnanec zařazený do Energetického regulačního úřadu nebo 

osoba v jiném právním vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu 

(dále jen „zaměstnanec Energetického regulačního úřadu“), na jehož 

základě vykonává pro Energetický regulační úřad činnost, při níž se 

dozví chráněnou informaci, je povinna o nich zachovat mlčenlivost. 
Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního nebo jiného 

vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu. Povinnost mlčenlivosti 

neplatí, jestliže tyto osoby podávají o takových skutečnostech a 

údajích svědectví orgánům činným v trestním řízení nebo v řízení 

před soudem, popřípadě jestliže na výzvu těchto orgánů nebo soudu 

podávají písemné vyjádření. Porušením povinnosti zachovávat 

mlčenlivost není poskytnutí chráněných informací Komisi, Agentuře, 

regulačním orgánům členských států, ministerstvu, jiným správním 

orgánům a operátorovi trhu pro účely výkonu jejich působnosti nebo 

povinností a pro plnění úkolů Energetického regulačního úřadu. V 

takovém případě je příjemce povinen zajistit stejnou úroveň ochrany 

chráněných informací jako předávající. 

  

  458/2000 
ve znění 

§ 98a odst. 

2 písm. f)  
(2) Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

158/2009 
131/2015 

f) způsob regulace cen v energetických odvětvích, postupy pro 

regulaci cen a termíny a rozsah údajů předávaných držiteli licencí pro 

rozhodnutí o cenách, stanovení limitní ceny pro věcné usměrňování 

cen v teplárenství, přípravu a provádění programů zvýšení 

energetické účinnosti, podporu a sledování energetických služeb a 

jiných opatření ke zvýšení energetické účinnosti, 

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011  
131/2015 

§ 98a odst. 

2 písm. h) 
h) Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví 

1. podmínky přístupu k přenosové soustavě a k 

distribučním soustavám, rozsah zveřejňovaných informací 

pro umožnění přístupu k přenosové a k distribuční soustavě 

a způsoby řešení nedostatku kapacit v elektrizační soustavě, 

4. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování 

odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny, postupy pro 

vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, včetně 

zúčtování a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a 

při předcházení stavu nouze, 

11. skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny služby 

distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v elektroenergetice 

a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s elektřinou 

pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a 

hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s elektřinou, 

  

  9857     

Článek 59 odst. 

10 
10. Regulační orgány sledují řízení přetížení ve vnitrostátních 

elektrizačních soustavách, včetně propojovacích vedení, a provádění 

pravidel pro řízení přetížení. Za tímto účelem předkládají 

provozovatelé přenosových soustav nebo organizátoři trhu svá 

pravidla pro řízení přetížení, včetně přidělování kapacity, regulačním 

orgánům. Regulační orgány mohou požadovat změny těchto pravidel. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
165/2012 
131/2015 

§ 17 odst. 4 (4) Energetický regulační úřad zejména chrání oprávněné zájmy 

zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích. V působnosti 

Energetického regulačního úřadu je regulace cen, podpora 

hospodářské soutěže v energetických odvětvích, výkon dohledu nad 

trhy v energetických odvětvích, podpora využívání obnovitelných a 

druhotných zdrojů energie, podpora kombinované výroby elektřiny a 

tepla, podpora biometanu, podpora decentrální výroby elektřiny a 

ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech 

přiměřených požadavků na dodávku energií a ochrana oprávněných 

zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. Energetický 

regulační úřad vykonává působnost regulačního úřadu a dotčeného 

orgánu a je příslušným orgánem podle Nařízení o podmínkách 

přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou2a) a Nařízení o 

podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám2b), 

Nařízení o velkoobchodním trhu s energií a regulačním orgánem 

podle Nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek 

zemního plynu. 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 5 (5) Energetický regulační úřad v mezích své působnosti podporuje 

rozvoj vnitřního trhu s elektřinou a plynem v rámci Evropské unie a 

rozvoj regionálních trhů s energií, ve spolupráci s regulačními orgány 

dalších členských států podporuje koordinované přidělování 

přeshraničních kapacit, koordinaci tvorby pravidel provozování 

přenosových soustav v elektroenergetice a přepravních soustav v 

plynárenství. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. g) 
(7) Energetický regulační úřad dále 

g) schvaluje nebo stanovuje Pravidla provozování přenosové 

soustavy a Pravidla provozování distribučních soustav v 

elektroenergetice, obchodní podmínky operátora trhu, Řád 

provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele zásobníku 

plynu a Řád provozovatele distribuční soustavy v plynárenství, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. h) 
h) provádí šetření týkající se fungování trhů s elektřinou nebo plynem 

a v případě zjištění nedostatků ukládá opatření k zajištění řádného 

fungování těchto trhů, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 
písm. j) bod 

2 

j) monitoruje 

2. technickou spolupráci mezi provozovateli přenosových nebo 

přepravních soustav v Evropské unii a ve vztahu k třetím zemím, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 20a odst. 

4 písm. h) 
(4) Operátor trhu je povinen 

h) zpracovávat podklady pro návrh Pravidel trhu s elektřinou a 

Pravidel trhu s plynem a předávat je ministerstvu a Energetickému 

regulačnímu úřadu, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 20a odst. 

4 písm. i) 
i) zajišťovat a poskytovat účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem 

skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu a další 

nezbytné informace související s vyúčtováním dodávek a odběrů 

elektřiny nebo plynu a s právem zákazníka na změnu dodavatele, 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 1 

písm. a)  
(1) Provozovatel přenosové soustavy 

a) zajišťuje bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz, obnovu a rozvoj 

přenosové soustavy a zajišťuje propojení přenosové soustavy s jinými 

soustavami, a za tím účelem zabezpečuje podpůrné služby a 

dlouhodobou schopnost přenosové soustavy uspokojovat přiměřenou 

poptávku po přenosu elektřiny, spolupracuje s provozovateli 

propojených přenosových soustav a spolupracuje na integraci 

vnitřního evropského trhu s elektřinou, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 § 24 odst. 1 

písm. c) 
c) řídí toky elektřiny v přenosové soustavě při respektování přenosů 

elektřiny mezi propojenými soustavami ostatních států a ve 

spolupráci s provozovateli distribučních soustav v elektrizační 

soustavě, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 24 odst. 1 
písm. e) 

e) účastní se vyrovnávacího mechanismu a uskutečňuje platby podle 

vyrovnávacího mechanismu mezi provozovateli přenosových soustav 

v souladu s Nařízením o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční 

obchod s elektřinou a při zachování bezpečnosti a spolehlivosti 

přenosové soustavy poskytuje přeshraniční přenos elektřiny 

účastníkům trhu s elektřinou, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 24 odst. 

10 písm. f) 
(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

f) zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem 

zveřejňovat Pravidla provozování přenosové soustavy a vykonávat 

licencovanou činnost v souladu s těmito pravidly, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 24 odst. 

10 písm. g) 
g) poskytovat provozovatelům jiných přenosových soustav a 

provozovatelům distribučních soustav, se kterými je jeho soustava 

propojena, informace nezbytné k zajištění vzájemné spolupráce při 

provozu a rozvoji sítí, 

  

  458/2000 § 24 odst. 

10 písm. h) 
h) informovat ministerstvo a Energetický regulační úřad o omezení 

dovozu nebo vývozu elektřiny, 
  

  458/2000 § 24 odst. 

10 písm. k) 
k) průběžně zveřejňovat informace o možnostech přenosu elektřiny 

přenosovou soustavou způsobem stanoveným v Pravidlech 

provozování přenosové soustavy, 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 24 odst. 

10 písm. u) 
u) poskytovat součinnost operátorovi trhu při organizování 

vnitrodenního trhu s elektřinou a vyrovnávacího trhu s regulační 

energií, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 24 odst. 

10 písm. w) 
w) poskytovat všem účastníkům trhu s elektřinou informace týkající 

se provozování přenosové soustavy nezbytné pro řádné fungování 

trhu s elektřinou; touto povinností není dotčena povinnost 

provozovatele přenosové soustavy dodržovat mlčenlivost podle 

písmene o), 

  

Článek 60 odst. 

1 
1. Regulační orgány mají právo požádat v případě potřeby 

provozovatele přenosových soustav a provozovatele distribučních 

soustav, aby změnili podmínky, včetně sazeb nebo metodik výpočtu 

uvedených v článku 59 této směrnice, tak, aby byly přiměřené a 

používaly se nediskriminačním způsobem v souladu s článkem 18 

nařízení (EU) 2019/943. Pokud dojde při stanovování sazeb za přenos 

a distribuci ke zpoždění, jsou regulační orgány oprávněny stanovit 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
165/2012 
131/2015 

§ 17 odst. 4 (4) Energetický regulační úřad zejména chrání oprávněné zájmy 

zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích. V působnosti 

Energetického regulačního úřadu je regulace cen, podpora 

hospodářské soutěže v energetických odvětvích, výkon dohledu nad 
trhy v energetických odvětvích, podpora využívání obnovitelných a 

druhotných zdrojů energie, podpora kombinované výroby elektřiny a 

tepla, podpora biometanu, podpora decentrální výroby elektřiny a 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

nebo schválit prozatímní sazby za přenos a distribuci nebo metodiky 

a rozhodnout o přiměřených kompenzačních opatřeních, pokud se 

konečné sazby za přenos a distribuci nebo metodiky od těchto 

prozatímních sazeb nebo metodik liší. 

ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech 

přiměřených požadavků na dodávku energií a ochrana oprávněných 

zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. Energetický 

regulační úřad vykonává působnost regulačního úřadu a dotčeného 

orgánu a je příslušným orgánem podle Nařízení o podmínkách 

přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou2a) a Nařízení o 

podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám2b), 

Nařízení o velkoobchodním trhu s energií a regulačním orgánem 

podle Nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek 

zemního plynu. 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 6 

písm. d) 
(6) Energetický regulační úřad rozhoduje o 

d) regulaci cen podle zákona o cenách, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. g) 
(7) Energetický regulační úřad dále 

g) schvaluje nebo stanovuje Pravidla provozování přenosové 

soustavy a Pravidla provozování distribučních soustav v 

elektroenergetice, obchodní podmínky operátora trhu, Řád 

provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele zásobníku 

plynu a Řád provozovatele distribuční soustavy v plynárenství, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. h) 
h) provádí šetření týkající se fungování trhů s elektřinou nebo plynem 

a v případě zjištění nedostatků ukládá opatření k zajištění řádného 

fungování těchto trhů, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 98a odst. 

2 písm. f) 
(2) Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou 

f) způsob regulace cen v energetických odvětvích, postupy pro 

regulaci cen a termíny a rozsah údajů předávaných držiteli licencí pro 

rozhodnutí o cenách, stanovení limitní ceny pro věcné usměrňování 

cen v teplárenství, přípravu a provádění programů zvýšení 

energetické účinnosti, podporu a sledování energetických služeb a 

jiných opatření ke zvýšení energetické účinnosti, 

  

  458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 98a odst. 

2 písm. h) 

bod 11 

h) Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví 

11. skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny služby 

distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v elektroenergetice 

a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s elektřinou 

pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a 

hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s elektřinou, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 18 odst. 1 

písm. a) 
(1) Energetický regulační úřad vykonává dozor nad dodržováním 

a) tohoto zákona v odvětvích elektroenergetiky, plynárenství a 

teplárenství a povinností stanovených zákonem o ochraně 

spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství, 

 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 18 odst. 1 

písm. c) 
c) Nařízení o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s 

elektřinou, Nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským 

přepravním soustavám a Nařízení o opatřeních na zajištění 

bezpečnosti dodávek zemního plynu a Nařízení o velkoobchodním 

trhu s energií a přímo použitelných předpisů vydaných na jejich 

základě nebo k jejich provedení, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 18a odst. 

1  
(1) Energetický regulační úřad provádí šetření na trzích s elektřinou 

nebo plynem za účelem zjištění, zda na těchto trzích existuje účinná 

hospodářská soutěž. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 18a odst. 

2 
(2) Pro účely šetření si před jeho zahájením Energetický regulační 

úřad vyžádá vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

ministerstva a České národní banky, je-li to vhodné a účelné. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 18a odst. 

3 
(3) Je-li výsledkem šetření zjištění, že na trhu s elektřinou nebo 

plynem neexistuje účinná hospodářská soutěž, a k rozhodnutí ve věci 

není příslušný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Energetický 

regulační úřad rozhodnutím ve správním řízení nebo opatřením 

obecné povahy uloží opatření, která s přihlédnutím k okolnostem 

nejlépe povedou k odstranění příčin takového stavu. Energetický 

regulační úřad uloží opatření podle věty první formou opatření 

obecné povahy v případě, pokud nelze uložit opatření rozhodnutím 

konkrétní osobě. Osobami, jejichž práva, povinnosti nebo oprávněné 

zájmy mohou být opatřením obecné povahy dotčeny, jsou pouze 
držitelé licencí a osoby zřízené za účelem organizace burzovních 

obchodů s elektřinou nebo plynem nebo deriváty vztahujícími se k 

elektřině nebo plynu. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 18a odst. 

4 
(4) Pominou-li důvody, pro které Energetický regulační úřad opatření 

uložil, rozhodne Energetický regulační úřad o jejich změně nebo 

zrušení, popřípadě stanoví lhůtu, kdy uložená opatření zaniknou. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 18b odst. 

1 
(1) Provádí-li Energetický regulační úřad šetření na trhu s elektřinou 

nebo plynem, je účastník trhu s elektřinou nebo plynem, fyzická nebo 

právnická osoba, jejíž předmětem podnikání je plnění propanu, 

butanu a jejich směsí, a účastník trhu podle Nařízení o 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

velkoobchodním trhu s energií povinen podrobit se šetření 

Energetického regulačního úřadu v obchodních prostorách. 

Článek 60 odst. 

2 
2. Každá osoba, která je nespokojena s provozovatelem 

přenosové nebo distribuční soustavy v souvislosti s povinnostmi 

daného provozovatele podle této směrnice, může podat stížnost 

regulačnímu orgánu, který jako orgán pro řešení sporů vydá 

rozhodnutí do dvou měsíců po obdržení stížnosti. Tuto lhůtu je možné 

prodloužit o dva měsíce, pokud regulační orgán požaduje další 

informace. Tuto prodlouženou lhůtu je možné se souhlasem 

stěžovatele dále prodloužit. Rozhodnutí regulačního orgánu má 

závazný účinek, pokud není zrušeno v rámci odvolání. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. a)  
(7) Energetický regulační úřad dále 

a) rozhoduje spory o uzavření smlouvy podle tohoto zákona mezi 

držiteli licencí nebo mezi držitelem licence a zákazníkem a spory o 

omezení, přerušení nebo obnovení dodávek nebo distribuce 

elektřiny, plynu nebo tepelné energie z důvodu neoprávněného 

odběru nebo neoprávněné distribuce, 

1. spory mezi zákazníkem a držitelem licence o splnění povinností 

ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, 

plynu nebo tepelné energie, 

2. o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem licence, 
jehož předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo 

tepelné energie, vznikl, trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo, 

PT  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. b) 
b) rozhoduje spory o splnění povinností ze smluv mezi držiteli 

licencí nebo mezi držitelem licence a zákazníkem podle tohoto 

zákona v případech, ve kterých by jinak byla k rozhodnutí sporu 

dána příslušnost soudu, pokud s pravomocí Energetického 

regulačního úřadu rozhodovat vzniklý spor souhlasí všichni 

účastníci řízení, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. c) 
c) rozhoduje spory o připojení nebo přístupu k přenosové soustavě 

nebo distribuční soustavě, přepravní soustavě, zásobníkům plynu a 

těžebním plynovodům, včetně sporů o přístupu k přeshraniční 

kapacitě pro přenos elektřiny, přepravu plynu nebo distribuci 
elektřiny nebo plynu, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. d) 
d) rozhoduje spory týkající se podpory výroby elektřiny z 

obnovitelných zdrojů nebo elektřiny z kombinované výroby 

elektřiny a tepla, elektřiny vyrobené z druhotných energetických 

zdrojů nebo tepla z obnovitelných zdrojů a spory o výši náhrady při 

dispečerském řízení výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie podle § 26 odst. 6, 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. e) 
e) na návrh zákazníka v postavení spotřebitele odebírajícího 

elektřinu, plyn nebo tepelnou energii pro spotřebu v domácnosti 

nebo zákazníka, který je fyzickou osobou podnikající, rozhoduje 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 18 (1) Energetický regulační úřad vykonává dozor nad dodržováním   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

131/2015 
183/2017 

a) tohoto zákona v odvětvích elektroenergetiky, plynárenství a 

teplárenství a povinností stanovených zákonem o ochraně 

spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství, 

b) zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů 
České republiky v oblasti cen, 

c) Nařízení o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s 

elektřinou, Nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským 

přepravním soustavám a Nařízení o opatřeních na zajištění 

bezpečnosti dodávek zemního plynu a Nařízení o velkoobchodním 

trhu s energií a přímo použitelných předpisů vydaných na jejich 

základě nebo k jejich provedení, 

d) povinností vyplývajících z rozhodnutí Komise nebo Agentury 
vydaných na základě právních předpisů podle písmene c) nebo 

povinností vyplývajících z rozhodnutí Energetického regulačního 

úřadu vydaného podle § 18 odst. 3 nebo § 18a odst. 3, 

e) zákona o podporovaných zdrojích energie28). 

(2) Energetický regulační úřad provádí kontroly z vlastního podnětu 

nebo na návrh ministerstva. Pokud Energetický regulační úřad 

vykonal kontrolu na návrh ministerstva, je povinen jej seznámit s 

výsledky kontroly a předat mu protokol o kontrole. 

(3) Energetický regulační úřad na základě zjištění porušení právních 

předpisů podle odstavce 1 nebo porušení povinností z rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu nebo rozhodnutí Komise nebo 

Agentury ukládá 

a) pokuty, 

b) opatření k nápravě, jejichž účelem je odstranění protiprávního 

stavu, a stanoví přiměřenou lhůtu nebo jiné nutné podmínky k 

zajištění jejich splnění; povinnosti plynoucí z opatření k nápravě 

původci protiprávního stavu přecházejí na jeho právního nástupce. Je-
li právních nástupců více, odpovídají za splnění povinnosti 

vyplývající z opatření k nápravě společně a nerozdílně. 

(4) Zaměstnanci Energetického regulačního úřadu vykonávající 

dozor v energetických odvětvích se prokazují služebním průkazem 

vydaným Energetickým regulačním úřadem. 

(5) Při výkonu kontroly podle Nařízení o velkoobchodním trhu s 

energií je Energetický regulační úřad dále oprávněn 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

a) vyžadovat od osoby, která je v pracovněprávním nebo obdobném 

vztahu ke kontrolované osobě, objasnění skutečností týkajících se 

údajů, dokumentů nebo věcí vztahujících se k předmětu kontroly; tato 

osoba může takové objasnění odepřít, pokud by si tím způsobila 

nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo přestupek, 

b) vyžadovat od povinné osoby podle zákona o kontrole předložení 

existujících záznamů, zpráv nebo s nimi spojených údajů 
přenášených prostřednictvím sítě elektronických komunikací, 

záznamů o telefonních hovorech nebo záznamů dat na paměťových 

médiích, a týkajících se předmětu kontroly, 

c) pečetit obchodní prostory, popřípadě skříně, schránky nebo 

obchodní záznamy v nich se nacházející na dobu a v rozsahu 

nezbytném k provedení kontroly. 

(6) Lhůta pro vyřízení námitek kontrolované osoby proti kontrolnímu 

protokolu nadřízenou osobou kontrolujícího činí 30 dnů a ve zvláště 

složitých případech 60 dnů ode dne jejich doručení. 

(7) Za účelem provedení kontroly podle Nařízení o velkoobchodním 

trhu s energií na místě v obchodních prostorech jsou zaměstnanci 

Energetického regulačního úřadu provádějící kontrolu, pokud jim 

není poskytnuta součinnost, oprávněni zjednat si do těchto prostor a 
k dokumentům přístup. 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 18a (1) Energetický regulační úřad provádí šetření na trzích s elektřinou 

nebo plynem za účelem zjištění, zda na těchto trzích existuje účinná 

hospodářská soutěž. 

(2) Pro účely šetření si před jeho zahájením Energetický regulační 

úřad vyžádá vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

ministerstva a České národní banky, je-li to vhodné a účelné. 

(3) Je-li výsledkem šetření zjištění, že na trhu s elektřinou nebo 

plynem neexistuje účinná hospodářská soutěž, a k rozhodnutí ve věci 

není příslušný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Energetický 

regulační úřad rozhodnutím ve správním řízení nebo opatřením 

obecné povahy uloží opatření, která s přihlédnutím k okolnostem 

nejlépe povedou k odstranění příčin takového stavu. Energetický 

regulační úřad uloží opatření podle věty první formou opatření 

obecné povahy v případě, pokud nelze uložit opatření rozhodnutím 

konkrétní osobě. Osobami, jejichž práva, povinnosti nebo oprávněné 

zájmy mohou být opatřením obecné povahy dotčeny, jsou pouze 

držitelé licencí a osoby zřízené za účelem organizace burzovních 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

obchodů s elektřinou nebo plynem nebo deriváty vztahujícími se k 

elektřině nebo plynu. 

(4) Pominou-li důvody, pro které Energetický regulační úřad 

opatření uložil, rozhodne Energetický regulační úřad o jejich změně 

nebo zrušení, popřípadě stanoví lhůtu, kdy uložená opatření 

zaniknou. 

Článek 60 odst. 

3 
3. Každá osoba, které se to týká a která má právo si stěžovat 

na rozhodnutí o metodikách přijaté podle článku 59, nebo na 

navrhované sazby nebo metodiky, má-li regulační orgán konzultační 

povinnost, může ve lhůtě nejvýše dvou měsíců od zveřejnění 

rozhodnutí nebo návrhu rozhodnutí nebo v kratší lhůtě stanovené 

členskými státy podat stížnost a žádat přezkoumání rozhodnutí. Tato 

stížnost nemá odkladný účinek. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17e odst. 

2 písm. a) 
(2) Energetický regulační úřad je při výkonu své působnosti povinen 

konzultovat 

a) návrh zásad cenové regulace a návrhy cenových rozhodnutí, 

 

DT  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 17e odst. 

2 písm. e) 
e) další návrhy opatření nebo postupů Energetického regulačního 

úřadu, pokud povinnost konzultace stanoví tento zákon, jiný právní 

předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo pokud tak 

Energetický regulační úřad rozhodne. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011  

§ 17e odst. 

3  
(3) Pro účely konzultací podle odstavce 2 Energetický regulační úřad 

zřídí a spravuje diskusní místo, kde způsobem umožňujícím dálkový 

přístup zveřejňuje návrhy opatření, umožňuje předkládání 

připomínek a uveřejňuje výsledky konzultace. Energetický regulační 

úřad stanoví pravidla pro vedení konzultací na diskusním místě, 

pokud nejsou stanovena tímto zákonem, jiným právním předpisem 

nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 

4 
(4) Každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem podle 

odstavce 2 písm. a), b) nebo e) nebo plánem podle odstavce 2 písm. 

d) přímo dotčeny, může u Energetického regulačního úřadu uplatnit 

připomínky s jejich odůvodněním. Připomínkami, které se návrhu 

nebo plánu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž 

oprávněné zájmy nemohou být návrhem nebo plánem přímo dotčeny, 

nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se 

Energetický regulační úřad není povinen zabývat. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 

5 
(5) Připomínky lze uplatnit ve lhůtě 15 dnů ode dne uveřejnění návrhu 

podle odstavce 2 písm. a), b) nebo e) nebo plánu podle odstavce 2 

písm. d). Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je Energetický regulační úřad 

oprávněn tuto dobu přiměřeně zkrátit. Lhůta k uplatnění připomínek 

však nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. 

  

  9857     
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

Článek 60 odst. 

4 
4. Členské státy vytvoří vhodné a účinné mechanismy pro 

regulaci, kontrolu a transparentnost tak, aby zabránily veškerému 

zneužívání dominantního postavení a bezohlednému chování, 

zejména ke škodě spotřebitelů. Tyto mechanismy berou v úvahu 

ustanovení Smlouvy o fungování EU, a zejména její článek 102. 

458/2000 § 17 odst. 1 (1) Zřizuje se Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon 

regulace v energetice se samostatnou kapitolou státního rozpočtu 

České republiky. 

  

 

PT  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
165/2012 
131/2015 

§ 17 odst. 4 (4) Energetický regulační úřad zejména chrání oprávněné zájmy 

zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích. V působnosti 

Energetického regulačního úřadu je regulace cen, podpora 

hospodářské soutěže v energetických odvětvích, výkon dohledu nad 

trhy v energetických odvětvích, podpora využívání obnovitelných a 

druhotných zdrojů energie, podpora kombinované výroby elektřiny a 

tepla, podpora biometanu, podpora decentrální výroby elektřiny a 

ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech 

přiměřených požadavků na dodávku energií a ochrana oprávněných 

zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. Energetický 

regulační úřad vykonává působnost regulačního úřadu a dotčeného 

orgánu a je příslušným orgánem podle Nařízení o podmínkách 

přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou2a) a Nařízení o 

podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám2b), 

Nařízení o velkoobchodním trhu s energií a regulačním orgánem 

podle Nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek 

zemního plynu. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. f) 
(7) Energetický regulační úřad dále 

f) vykonává dozor v energetických odvětvích v rozsahu podle § 18 a 

dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně 

spotřebitele v oblasti podnikání v energetických odvětvích, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. h) 
h) provádí šetření týkající se fungování trhů s elektřinou nebo plynem 

a v případě zjištění nedostatků ukládá opatření k zajištění řádného 

fungování těchto trhů, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. j) bod 

1 

j) monitoruje 

1. uplatňování omezujících nebo nepřiměřených podmínek ve 

smlouvách na trhu s elektřinou, plynem a v odvětví teplárenství, 

omezujících nebo vylučujících práva zákazníka, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. m) 
m) zveřejňuje roční zprávu o výsledcích monitorovací činnosti v 

energetických odvětvích a roční a čtvrtletní zprávu o provozu soustav 
v energetických odvětvích způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
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Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. q) 
q) spolupracuje s občanskými sdruženími a jinými právnickými 

osobami založenými za účelem ochrany práv spotřebitelů energií, 
  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 

12 
(12) Energetický regulační úřad může kromě činností uvedených v 

odstavci 11 rozhodnout o regulaci cen dalších činností vykonávaných 

provozovatelem přenosové soustavy, provozovatelem přepravní 

soustavy, provozovatelem distribuční soustavy nebo činností 

operátora trhu, souvisejících s přenosem elektřiny, přepravou plynu, 

distribucí elektřiny nebo plynu nebo činnostmi operátora trhu, jestliže 

je to nezbytné k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu 

elektrizační či plynárenské soustavy, zajištění nediskriminačního 

přístupu účastníků trhu do elektrizační či plynárenské soustavy nebo 

je-li trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nebo vyžaduje-
li to mimořádná tržní situace. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17c  (1) Energetický regulační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže a Česká národní banka si vzájemně poskytují podněty, 

informace a jiné formy součinnosti potřebné k plnění svých úkolů. Při 

předávání informací je příjemce povinen zajistit stejnou úroveň 

důvěrnosti jako předávající. 

(2) Energetický regulační úřad informuje Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže o 

a) jednáních účastníků trhu, o nichž lze mít důvodně za to, že narušují 

nebo omezují hospodářskou soutěž nebo k takovému omezení nebo 

narušení vedou, 

b) uplatňování omezujících nebo nepřiměřených podmínek ve 

smlouvách na trhu s elektřinou, plynem nebo v odvětví teplárenství, 

c) způsobech tvorby cen elektřiny, plynu a tepelné energie pro 

domácnosti. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 18 odst. 1  (1) Energetický regulační úřad vykonává dozor nad dodržováním 

a) tohoto zákona v odvětvích elektroenergetiky, plynárenství a 

teplárenství a povinností stanovených zákonem o ochraně 

spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství, 

b) zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů 
České republiky v oblasti cen, 

c) Nařízení o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s 

elektřinou, Nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským 

přepravním soustavám a Nařízení o opatřeních na zajištění 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

bezpečnosti dodávek zemního plynu a Nařízení o velkoobchodním 

trhu s energií a přímo použitelných předpisů vydaných na jejich 

základě nebo k jejich provedení,  
d) povinností vyplývajících z rozhodnutí Komise nebo Agentury 

vydaných na základě právních předpisů podle písmene c) nebo 

povinností vyplývajících z rozhodnutí Energetického regulačního 

úřadu vydaného podle § 18 odst. 3 nebo § 18a odst. 3, 

e) zákona o podporovaných zdrojích energie28). 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 18 odst. 2  (2) Energetický regulační úřad provádí kontroly z vlastního podnětu 

nebo na návrh ministerstva. Pokud Energetický regulační úřad 

vykonal kontrolu na návrh ministerstva, je povinen jej seznámit s 

výsledky kontroly a předat mu protokol o kontrole. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 18 odst. 3 (3) Energetický regulační úřad na základě zjištění porušení právních 

předpisů podle odstavce 1 nebo porušení povinností z rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu nebo rozhodnutí Komise nebo 
Agentury ukládá 

a) pokuty, 

b) opatření k nápravě, jejichž účelem je odstranění protiprávního 

stavu, a stanoví přiměřenou lhůtu nebo jiné nutné podmínky k 

zajištění jejich splnění; povinnosti plynoucí z opatření k nápravě 

původci protiprávního stavu přecházejí na jeho právního nástupce. Je-
li právních nástupců více, odpovídají za splnění povinnosti 

vyplývající z opatření k nápravě společně a nerozdílně. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 18 odst. 4 (4) Zaměstnanci Energetického regulačního úřadu vykonávající 

dozor v energetických odvětvích se prokazují služebním průkazem 

vydaným Energetickým regulačním úřadem. 

  

  458/2000 
ve znění  

131/2015 
183/2017 

§ 18 odst. 5 (5) Při výkonu kontroly podle Nařízení o velkoobchodním trhu s 

energií je Energetický regulační úřad dále oprávněn 

a) vyžadovat od osoby, která je v pracovněprávním nebo obdobném 

vztahu ke kontrolované osobě, objasnění skutečností týkajících se 

údajů, dokumentů nebo věcí vztahujících se k předmětu kontroly; tato 

osoba může takové objasnění odepřít, pokud by si tím způsobila 

nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo přestupek, 

b) vyžadovat od povinné osoby podle zákona o kontrole předložení 

existujících záznamů, zpráv nebo s nimi spojených údajů 

přenášených prostřednictvím sítě elektronických komunikací, 
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* 
 

Poznámka 
 

záznamů o telefonních hovorech nebo záznamů dat na paměťových 

médiích, a týkajících se předmětu kontroly, 

c) pečetit obchodní prostory, popřípadě skříně, schránky nebo 

obchodní záznamy v nich se nacházející na dobu a v rozsahu 

nezbytném k provedení kontroly. 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 18a odst. 

1 
(1) Energetický regulační úřad provádí šetření na trzích s elektřinou 

nebo plynem za účelem zjištění, zda na těchto trzích existuje účinná 

hospodářská soutěž. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 18a odst. 

3 
(3) Je-li výsledkem šetření zjištění, že na trhu s elektřinou nebo 

plynem neexistuje účinná hospodářská soutěž, a k rozhodnutí ve věci 

není příslušný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Energetický 

regulační úřad rozhodnutím ve správním řízení nebo opatřením 

obecné povahy uloží opatření, která s přihlédnutím k okolnostem 

nejlépe povedou k odstranění příčin takového stavu. Energetický 

regulační úřad uloží opatření podle věty první formou opatření 

obecné povahy v případě, pokud nelze uložit opatření rozhodnutím 

konkrétní osobě. Osobami, jejichž práva, povinnosti nebo oprávněné 

zájmy mohou být opatřením obecné povahy dotčeny, jsou pouze 

držitelé licencí a osoby zřízené za účelem organizace burzovních 

obchodů s elektřinou nebo plynem nebo deriváty vztahujícími se k 

elektřině nebo plynu. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 18a odst. 

4 
(4) Pominou-li důvody, pro které Energetický regulační úřad opatření 

uložil, rozhodne Energetický regulační úřad o jejich změně nebo 

zrušení, popřípadě stanoví lhůtu, kdy uložená opatření zaniknou. 

  

Článek 60 odst. 

5 
5. Členské státy zajistí, aby v souladu s vnitrostátním právem 

byla přijata vhodná opatření, včetně správních opatření nebo trestních 

řízení proti odpovědným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud 

nejsou dodržena pravidla o důvěrnosti stanovená touto směrnicí. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 
165/2012 
131/2015 

§ 17 odst. 4 (4) Energetický regulační úřad zejména chrání oprávněné zájmy 

zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích. V působnosti 

Energetického regulačního úřadu je regulace cen, podpora 

hospodářské soutěže v energetických odvětvích, výkon dohledu nad 

trhy v energetických odvětvích, podpora využívání obnovitelných a 

druhotných zdrojů energie, podpora kombinované výroby elektřiny a 

tepla, podpora biometanu, podpora decentrální výroby elektřiny a 

ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech 

přiměřených požadavků na dodávku energií a ochrana oprávněných 

zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. Energetický 

regulační úřad vykonává působnost regulačního úřadu a dotčeného 

orgánu a je příslušným orgánem podle Nařízení o podmínkách 

přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou2a) a Nařízení o 

podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám2b), 

Nařízení o velkoobchodním trhu s energií a regulačním orgánem 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

podle Nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek 

zemního plynu. 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. g) 
(7) Energetický regulační úřad dále 

g) schvaluje nebo stanovuje Pravidla provozování přenosové 

soustavy a Pravidla provozování distribučních soustav v 

elektroenergetice, obchodní podmínky operátora trhu, Řád 

provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele zásobníku 

plynu a Řád provozovatele distribuční soustavy v plynárenství, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. h) 
h) provádí šetření týkající se fungování trhů s elektřinou nebo plynem 

a v případě zjištění nedostatků ukládá opatření k zajištění řádného 

fungování těchto trhů, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. p) 
p) spolupracuje s Komisí a Agenturou, s ministerstvem a jinými 

správními úřady, 
  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17 odst. 7 

písm. s) 
s) monitoruje a vyhodnocuje dodržování kvality dodávek a služeb v 

elektroenergetice a plynárenství. 
  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17 odst. 

13 
(13) Zaměstnanec zařazený do Energetického regulačního úřadu nebo 

osoba v jiném právním vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu 

(dále jen „zaměstnanec Energetického regulačního úřadu“), na jehož 

základě vykonává pro Energetický regulační úřad činnost, při níž se 

dozví chráněnou informaci, je povinna o nich zachovat mlčenlivost. 

Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního nebo jiného 

vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu. Povinnost mlčenlivosti 

neplatí, jestliže tyto osoby podávají o takových skutečnostech a 

údajích svědectví orgánům činným v trestním řízení nebo v řízení 

před soudem, popřípadě jestliže na výzvu těchto orgánů nebo soudu 

podávají písemné vyjádření. Porušením povinnosti zachovávat 

mlčenlivost není poskytnutí chráněných informací Komisi, Agentuře, 

regulačním orgánům členských států, ministerstvu, jiným správním 

orgánům a operátorovi trhu pro účely výkonu jejich působnosti nebo 

povinností a pro plnění úkolů Energetického regulačního úřadu. V 

takovém případě je příjemce povinen zajistit stejnou úroveň ochrany 

chráněných informací jako předávající. 

  

  458/2000 § 11 odst. 1 

písm. g) 
(1) Držitel licence je povinen 

g) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech charakteru obchodního, 

technického a finančního, o kterých se dozvěděl od svých zákazníků, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 90 odst. 3 (3) Fyzická osoba se jako zaměstnanec Energetického regulačního 

úřadu nebo po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k 

Energetickému regulačnímu úřadu dopustí přestupku tím, že poruší 

povinnost mlčenlivosti podle § 17 odst. 13. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
183/2017 

§ 91 odst. 1 

písm. c) 
(1) Držitel licence se dopustí přestupku tím, že 

c) nesplní některou z povinností podle § 11 odst. 1 až 4, 

  

Článek 60 odst. 

6 
6. Stížnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 se podávají, aniž je 

dotčen výkon práva na opravný prostředek podle práva Unie nebo 

práva členských států. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  

ustanovení má proklamativní, deklaratorní charakter 

NT  

Článek 60 odst. 

7 
7. Rozhodnutí přijímaná regulačními orgány musí být řádně 

odůvodněná a oprávněná, aby byl možný jejich soudní přezkum. Tato 

rozhodnutí se zpřístupní veřejnosti při zachování důvěrnosti 

informací, které mají z obchodního hlediska citlivou povahu. 

500/2004 § 68 odst. 1 (1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení 

účastníků. 
DT  

  500/2004 
ve znění 

183/2017 

§ 68 odst. 3 (3) V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, 

podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při 

jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, 

jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s 

jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. V případě, že podkladem 

rozhodnutí jsou písemnosti a záznamy, které jsou za podmínek v § 17 

odst. 3 uchovávány odděleně mimo spis, v odůvodnění rozhodnutí se 

na tyto podklady odkáže takovým způsobem, aby nebyl zmařen účel 

jejich utajení; není-li to možné, uvedou se v odůvodnění rozhodnutí 

pouze v obecné rovině skutečnosti, které z těchto podkladů vyplývají. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17e odst. 

1 písm. b)   
(1) Energetický regulační úřad zveřejňuje 

b) pravomocná rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vydaná 

při výkonu dozoru v energetických odvětvích a dozoru v oblasti 
ochrany spotřebitele na úseku podnikání v elektroenergetice a 

plynárenství, 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17e odst. 

1 písm. c) 
c) další pravomocná rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, 

pokud mají po právní stránce zásadní význam, 
  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17e odst. 

1 písm. d 
d) výkladová stanoviska Energetického regulačního úřadu k 

ustanovením právních předpisů v oblasti jeho působnosti, která 

zohledňuje ve své rozhodovací činnosti, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 
131/2015 

§ 17e odst. 

2 
(2) Energetický regulační úřad je při výkonu své působnosti povinen 

konzultovat 

a) návrh zásad cenové regulace a návrhy cenových rozhodnutí, 

b) návrhy prováděcích právních předpisů v oblasti jeho působnosti, 

c) návrh Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel 

provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní 

soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu 

provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora 
trhu nebo návrhy jejich změn, 

d) desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy, 

e) další návrhy opatření nebo postupů Energetického regulačního 

úřadu, pokud povinnost konzultace stanoví tento zákon, jiný právní 

předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo pokud tak 

Energetický regulační úřad rozhodne. 

  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17e odst. 

3 
(3) Pro účely konzultací podle odstavce 2 Energetický regulační úřad 

zřídí a spravuje diskusní místo, kde způsobem umožňujícím dálkový 

přístup zveřejňuje návrhy opatření, umožňuje předkládání 

připomínek a uveřejňuje výsledky konzultace. Energetický regulační 

úřad stanoví pravidla pro vedení konzultací na diskusním místě, 

pokud nejsou stanovena tímto zákonem, jiným právním předpisem 

nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 

4 
(4) Každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem podle 

odstavce 2 písm. a), b) nebo e) nebo plánem podle odstavce 2 písm. 

d) přímo dotčeny, může u Energetického regulačního úřadu uplatnit 
připomínky s jejich odůvodněním. Připomínkami, které se návrhu 

nebo plánu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž 

oprávněné zájmy nemohou být návrhem nebo plánem přímo dotčeny, 

nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se 
Energetický regulační úřad není povinen zabývat. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 

5 
(5) Připomínky lze uplatnit ve lhůtě 15 dnů ode dne uveřejnění návrhu 

podle odstavce 2 písm. a), b) nebo e) nebo plánu podle odstavce 2 

písm. d). Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je Energetický regulační úřad 

oprávněn tuto dobu přiměřeně zkrátit. Lhůta k uplatnění připomínek 

však nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 

6 
(6) Výsledky vypořádání připomínek zveřejní Energetický regulační 

úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů po uplynutí 

lhůty podle odstavce 5. Energetický regulační úřad může návrh podle 

odstavce 2 písm. a), b) nebo e) nebo plán podle odstavce 2 písm. d) 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

upravit s přihlédnutím k vyhodnocení připomínek. Pokud by takovou 

úpravou došlo k podstatné změně návrhu nebo plánu, může 

Energetický regulační úřad rozhodnout o opakované konzultaci 

návrhu nebo plánu. (7) Při konzultaci návrhu zásad cenové regulace 
se postupuje podle odstavců 8 až 11. 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 

8 
(8) Energetický regulační úřad zveřejní nejpozději 16 měsíců před 

začátkem regulačního období způsobem umožňujícím dálkový 

přístup návrh zásad cenové regulace a stanoví lhůtu pro podání 

připomínek veřejnosti, která nesmí být kratší než 60 dnů. Energetický 

regulační úřad umožní podávání připomínek prostřednictvím 

diskusního místa podle odstavce 3. K připomínkám podaným po této 

lhůtě se nepřihlíží. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 

9 
(9) Zveřejnění návrhu zásad cenové regulace Energetický regulační 

úřad oznámí provozovateli přenosové soustavy, provozovateli 

přepravní soustavy, provozovatelům distribučních soustav a 

operátorovi trhu, vyzve je k uplatnění připomínek a stanoví lhůtu pro 

jejich podání, která nesmí být kratší než 60 dnů. K připomínkám 

podaným po této lhůtě se nepřihlíží. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 

10 
(10) K projednání připomínek veřejnosti a subjektů podle odstavce 9 
uspořádá Energetický regulační úřad do 30 dnů po uplynutí lhůt pro 

podání připomínek veřejné projednání. Informaci o místu a čase 

konání veřejného projednání Energetický regulační úřad zveřejní 

způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně 14 dnů před jeho 

konáním. Veřejného projednání se mohou účastnit subjekty uvedené 

v odstavci 9 a ten, kdo ve stanovené lhůtě podal k návrhu zásad 

cenové regulace připomínky. O průběhu veřejného projednání vede 

Energetický regulační úřad písemný záznam. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 

11 
(11) Po veřejném projednání připomínek provede Energetický 

regulační úřad písemné vypořádání připomínek podaných k návrhu 

zásad cenové regulace a zveřejní jej včetně jeho odůvodnění 

způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů od uskutečnění 

veřejného projednání. Součástí písemného vypořádání připomínek je 

písemný záznam o průběhu veřejného projednání. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 

12 
(12) Energetický regulační úřad je povinen cenová rozhodnutí 

vydávaná podle tohoto zákona, s výjimkou věcně usměrňovaných 

cen tepelné energie, vydat nejpozději do 30. listopadu roku 

předcházejícího roku, pro který v cenovém rozhodnutí Energetický 

regulační úřad regulované ceny stanoví. Cenová rozhodnutí týkající 

se věcně usměrňovaných cen tepelné energie a regulovaných cen 

podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

změně některých zákonů, je Energetický regulační úřad povinen 

vydat nejpozději do 30. září roku předcházejícího roku, pro který v 

cenovém rozhodnutí Energetický regulační úřad regulované ceny 

stanoví. 

  9857     

Článek 60 odst. 

8 
8. Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní úrovni existovaly 

vhodné mechanismy, v jejichž rámci má strana, které se rozhodnutí 

regulačního orgánu týká, právo podat opravný prostředek k subjektu, 

který je na zúčastněných stranách a jakékoli vládě nezávislý. 

150/2002 § 65 odst. 1 (1) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v 

důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem 

správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují 

jeho práva nebo povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se 

žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení 

jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak. 

 

DT  

  150/2002 § 65 odst. 2 (2) Žalobu proti rozhodnutí správního orgánu může podat i účastník 

řízení před správním orgánem, který není k žalobě oprávněn podle 

odstavce 1, tvrdí-li, že postupem správního orgánu byl zkrácen na 

právech, která jemu příslušejí, takovým způsobem, že to mohlo mít 

za následek nezákonné rozhodnutí. 

  

  99/1963 
ve znění  

151/2002  
293/2013 

§ 244 (1) Rozhodl-li orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného 

celku, orgán zájmové nebo profesní samosprávy, popřípadě smírčí 

orgán zřízený podle zvláštního právního předpisu (dále jen "správní 

orgán") podle zvláštního zákona o sporu nebo o jiné právní věci, která 

vyplývá ze vztahů soukromého práva (§ 7 odst. 1), a nabylo-li 
rozhodnutí správního orgánu právní moci, může být tatáž věc 

projednána na návrh v občanském soudním řízení. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 

4 
(4) Každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem podle 

odstavce 2 písm. a), b) nebo e) nebo plánem podle odstavce 2 písm. 

d) přímo dotčeny, může u Energetického regulačního úřadu uplatnit 

připomínky s jejich odůvodněním. Připomínkami, které se návrhu 

nebo plánu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž 

oprávněné zájmy nemohou být návrhem nebo plánem přímo dotčeny, 

nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se 

Energetický regulační úřad není povinen zabývat. 

 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 

5 
(5) Připomínky lze uplatnit ve lhůtě 15 dnů ode dne uveřejnění návrhu 

podle odstavce 2 písm. a), b) nebo e) nebo plánu podle odstavce 2 

písm. d). Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je Energetický regulační úřad 

oprávněn tuto dobu přiměřeně zkrátit. Lhůta k uplatnění připomínek 

však nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17e odst. 

6 
(6) Výsledky vypořádání připomínek zveřejní Energetický regulační 

úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů po uplynutí 

lhůty podle odstavce 5. Energetický regulační úřad může návrh podle 

odstavce 2 písm. a), b) nebo e) nebo plán podle odstavce 2 písm. d) 

upravit s přihlédnutím k vyhodnocení připomínek. Pokud by takovou 

úpravou došlo k podstatné změně návrhu nebo plánu, může 

Energetický regulační úřad rozhodnout o opakované konzultaci 

návrhu nebo plánu. 

  

  458/2000 
ve znění 

131/2015 

§ 17c  (1) Energetický regulační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže a Česká národní banka si vzájemně poskytují podněty, 

informace a jiné formy součinnosti potřebné k plnění svých úkolů. Při 

předávání informací je příjemce povinen zajistit stejnou úroveň 

důvěrnosti jako předávající. 

(2) Energetický regulační úřad informuje Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže o 

a) jednáních účastníků trhu, o nichž lze mít důvodně za to, že narušují 

nebo omezují hospodářskou soutěž nebo k takovému omezení nebo 

narušení vedou, 

b) uplatňování omezujících nebo nepřiměřených podmínek ve 

smlouvách na trhu s elektřinou, plynem nebo v odvětví teplárenství, 

c) způsobech tvorby cen elektřiny, plynu a tepelné energie pro 

domácnosti. 

  

  9857     

Článek 61 odst. 

1 
1. Regulační orgány úzce spolupracují a vzájemně se 

konzultují, zejména v rámci ACER, a poskytují si navzájem i ACER 

jakékoli informace nezbytné pro plnění svých úkolů podle této 

směrnice. U předávaných informací zajistí přijímající orgán stejnou 

úroveň důvěrnosti, jaká je vyžadována od orgánu, který informaci 

poskytl. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. o) 
(7) Energetický regulační úřad dále 

(o) spolupracuje s regulačními orgány dalších členských států a 

Agenturou, konzultuje s nimi připravovaná rozhodnutí týkající se 

přeshraniční a regionální spolupráce a poskytuje jim informace a 

jinou nezbytnou součinnost pro plnění jejich úkolů, 

PT  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. p) 
p) spolupracuje s Komisí a Agenturou, s ministerstvem a jinými 

správními úřady, 
  

Článek 61 odst. 

2 
2. Regulační orgány spolupracují přinejmenším na regionální 

úrovni s cílem: 

a) podporovat tvorbu provozních ujednání vedoucích k 

umožnění optimálního řízení sítě, podporovat společné burzy pro 

obchodování s elektřinou a přidělování přeshraničních kapacit a s 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. o) 
(7) Energetický regulační úřad dále 

(o) spolupracuje s regulačními orgány dalších členských států a 

Agenturou, konzultuje s nimi připravovaná rozhodnutí týkající se 

přeshraniční a regionální spolupráce a poskytuje jim informace a 

jinou nezbytnou součinnost pro plnění jejich úkolů, 

PT  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

cílem umožnit odpovídající úroveň propojovací kapacity, mimo jiné 

prostřednictvím nových propojení, v rámci regionu a mezi regiony, s 

cílem umožnit rozvoj účinné hospodářské soutěže a zlepšení 

bezpečnosti dodávek, aniž by docházelo k diskriminaci mezi 

dodavateli z různých členských států; 

b) koordinovat společný dohled nad subjekty, které 

vykonávají funkce na regionální úrovni; 

c) ve spolupráci s ostatními dotčenými orgány koordinovat 

společný dohled nad národními a regionálními posouzeními zdrojové 

přiměřenosti a Evropským posouzením zdrojové přiměřenosti; 

d) koordinovat vypracování všech kodexů sítě a rámcových 

pokynů pro příslušné provozovatele přenosových soustav a další 

účastníky na trhu; a 

e) koordinovat vypracování pravidel pro řízení přetížení. 

 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. p) 
p) spolupracuje s Komisí a Agenturou, s ministerstvem a jinými 

správními úřady, 
  

Článek 61 odst. 

3 
3. Regulační orgány jsou oprávněny uzavírat dohody o 

vzájemné spolupráci za účelem rozvoje spolupráce v oblasti regulace. 
458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. o) 
(7) Energetický regulační úřad dále 

(o) spolupracuje s regulačními orgány dalších členských států a 

Agenturou, konzultuje s nimi připravovaná rozhodnutí týkající se 

přeshraniční a regionální spolupráce a poskytuje jim informace a 

jinou nezbytnou součinnost pro plnění jejich úkolů, 

PT  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. p) 
p) spolupracuje s Komisí a Agenturou, s ministerstvem a jinými 

správními úřady, 
  

Článek 61 odst. 

4 
4. Opatření uvedená v odstavci 2 se provádějí podle potřeby v 

úzké konzultaci s dalšími příslušnými vnitrostátními orgány, a aniž 

jsou dotčeny konkrétní pravomoci těchto vnitrostátních orgánů. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. o) 
(7) Energetický regulační úřad dále 

(o) spolupracuje s regulačními orgány dalších členských států a 

Agenturou, konzultuje s nimi připravovaná rozhodnutí týkající se 

přeshraniční a regionální spolupráce a poskytuje jim informace a 

jinou nezbytnou součinnost pro plnění jejich úkolů, 

PT  

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. p) 
p) spolupracuje s Komisí a Agenturou, s ministerstvem a jinými 

správními úřady, 
  

Článek 61 odst. 

5 
5. Komise má pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 67 s cílem doplnit tuto směrnici stanovením 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. o) 
(7) Energetický regulační úřad dále 

(o) spolupracuje s regulačními orgány dalších členských států a 

Agenturou, konzultuje s nimi připravovaná rozhodnutí týkající se 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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odst., písm., atd.) 
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* 
 

Poznámka 
 

rámcových pokynů ohledně rozsahu povinností regulačních orgánů 

týkajících se vzájemné spolupráce a spolupráce s ACER. 
přeshraniční a regionální spolupráce a poskytuje jim informace a 
jinou nezbytnou součinnost pro plnění jejich úkolů, 

  458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. p) 
p) spolupracuje s Komisí a Agenturou, s ministerstvem a jinými 

správními úřady, 
  

Článek 62 odst. 

1 
1. Regionální regulační orgány operačního regionu soustavy, 

v níž je zřízeno regionální koordinační centrum, v úzké koordinaci 

mezi sebou navzájem: 

a) schvalují návrh na zřízení regionálních koordinačních 

center v souladu s čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) 2019/943; 

b) schvalují náklady spojené s činností regionálních 

koordinačních center, které hradí provozovatelé přenosových soustav 

a jež jsou zohledňovány při výpočtu sazeb, a to pokud jsou přiměřené 

a odpovídající; 

c) schvalují postup rozhodování na základě spolupráce; 

d) zajišťují, aby regionální koordinační centra byla vybavena 

veškerými lidskými, technickými, fyzickými a finančními zdroji 

potřebnými pro plnění jejich povinností podle této směrnice a pro 

nezávislý a nestranný výkon jejich úkolů; 

e) spolu s dalšími regulačními orgány operačního regionu 

soustavy navrhují další úkoly a další pravomoci, které by členské 

státy operačního regionu soustavy mohly regionálním koordinačním 

centrům přidělit; 

f) zajišťují plnění povinností podle této směrnice a dalších 

příslušných právních předpisů Unie, zejména pokud jde o 

přeshraniční otázky, a společně zjišťují případy, kdy regionální 

koordinační centra neplní své povinnosti; pokud regulační orgány 

nejsou schopny dosáhnout dohody do čtyř měsíců od zahájení 

konzultací vedených za účelem společného zjištění nesouladu, 

postoupí se záležitost v souladu s čl. 6 odst. 10 nařízení (EU) 

2019/942 ACER k rozhodnutí; 

g) sledují zajišťování koordinace soustavy a v souladu s 

článkem 46 nařízení (EU)  2019/943 o tom každoročně podávají 

zprávu agentuře. 

9857   NT  

Článek 62 odst. 

2 
2. Členské státy zajistí, aby regulačním orgánům byly uděleny 

pravomoci, které jim umožní účinně a rychle plnit povinnosti uvedené 

9857   NT  
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Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

v odstavci 1. Za tímto účelem mají regulační orgány alespoň tyto 

pravomoci: 

a) požadovat od regionálních koordinačních center informace; 

b) provádět inspekce, včetně neohlášených inspekcí, v 

prostorách regionálních koordinačních center; 

c) vydávat společná rozhodnutí závazná pro regionální 

koordinační centra. 

Článek 62 odst. 

3 
3. Regulační orgán působící v členském státě, v němž má sídlo 

regionální koordinační centrum, má pravomoc ukládat účinné, 

přiměřené a odrazující sankce regionálnímu koordinačnímu centru 

pokud neplní své povinnosti vyplývající z této směrnice, z nařízení 

(EU) 2019/943 nebo z jakýchkoli relevantních právně závazných 

rozhodnutí regulačního orgánu nebo agentury ACER, nebo 

navrhnout, aby takové sankce uložil příslušný soud. 

9857   NT  

Článek 63 odst. 

1 
1. Kterýkoli regulační orgán a Komise si mohou vyžádat 

stanovisko ACER k tomu, zda je rozhodnutí regulačního orgánu v 

souladu s kodexy sítě a rámcovými pokyny uvedenými v této směrnici 

nebo v kapitole VII nařízení (EU) 2019/943. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. r) 
(7) Energetický regulační úřad dále 
r) vyžaduje stanovisko Agentury nebo podává podnět Komisi k 

přezkoumání rozhodnutí jiných regulačních orgánů členských států 

Evropské unie, má-li za to, že rozhodnutí jiného regulačního orgánu 

členského státu Evropské unie není v souladu s předpisy Evropské 

unie22) v oblasti vnitřního trhu s elektřinou nebo s plynem, 

PT  

Článek 63 odst. 

2 
2. ACER poskytne do tří měsíců ode dne přijetí žádosti své 

stanovisko regulačnímu orgánu, který si je vyžádal, nebo případně 

Komisi a rovněž regulačnímu orgánu, který dotyčné rozhodnutí přijal. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ustanovení se netýká členských 

států Evropské unie, ale upravuje pravomoce / postupy orgánů 

Evropské unie 

NT  

Článek 63 odst. 

3 
3. Pokud se regulační orgán, který rozhodnutí přijal, neřídí 

stanoviskem agentury ACER do čtyř měsíců ode dne, kdy je obdržel, 

uvědomí o tom ACER Komisi. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ustanovení se netýká členských 

států Evropské unie, ale upravuje pravomoce / postupy orgánů 

Evropské unie 

NT  

Článek 63 odst. 
4 

4. Kterýkoli regulační orgán může Komisi uvědomit, má-li za 
to, že rozhodnutí důležité pro přeshraniční obchod přijaté jiným 

regulačním orgánem není v souladu s kodexy sítě a rámcovými 

pokyny uvedenými v této směrnici nebo v kapitole VII nařízení (EU) 

2019/943, a to do dvou měsíců ode dne tohoto rozhodnutí. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 17 odst. 7 

písm. r) 
(7) Energetický regulační úřad dále 
r) vyžaduje stanovisko Agentury nebo podává podnět Komisi k 

přezkoumání rozhodnutí jiných regulačních orgánů členských států 

Evropské unie, má-li za to, že rozhodnutí jiného regulačního orgánu 

členského státu Evropské unie není v souladu s předpisy Evropské 

unie22) v oblasti vnitřního trhu s elektřinou nebo s plynem, 

PT  

Článek 63 odst. 

5 
5. Pokud Komise do dvou měsíců poté, co ji uvědomila ACER 

v souladu s odstavcem 3 nebo regulační orgán v souladu s odstavcem 

4, nebo z vlastního podnětu do tří měsíců ode dne rozhodnutí shledá, 

že dané rozhodnutí určitého regulačního orgánu vyvolává vážné 

pochybnosti z hlediska jeho souladu s kodexy sítě a rámcovými 

pokyny uvedenými v této směrnici nebo v kapitole VII nařízení (EU) 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie 

NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

2019/943, může Komise rozhodnout o dalším přezkoumání dané věci. 

V takovém případě vyzve regulační orgán a účastníky řízení před 

regulačním orgánem, aby předložili vyjádření. 

Článek 63 odst. 

6 
6. Pokud se Komise rozhodla danou věc dále přezkoumat, 

nejpozději do čtyř měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí vydá 

konečné rozhodnutí: 

a) nevznášet námitky proti rozhodnutí regulačního orgánu; 

nebo 

b) vyžadovat, aby dotčený regulační orgán zrušil své 

rozhodnutí z důvodu nedodržení kodexů sítě a rámcových pokynů. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie 

NT  

Článek 63 odst. 

7 
7. Pokud Komise nepřijala rozhodnutí o dalším přezkoumání 

dané věci ani konečné rozhodnutí ve lhůtách stanovených v 

odstavcích 5 a 6, má se za to, že proti rozhodnutí regulačního orgánu 

nevznesla námitky. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 
pravomoce / postupy orgánů Evropské unie 

NT  

Článek 63 odst. 

8 
8. Regulační orgán vyhoví rozhodnutí Komise vyžadujícímu 

zrušení jeho rozhodnutí do dvou měsíců a uvědomí o tom Komisi. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 63 odst. 
9 

9. Komise má pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 67, kterými tuto směrnici doplní stanovením 

rámcových pokynů, které podrobně určí postup pro uplatňování 

tohoto článku. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ustanovení se netýká členských 

států Evropské unie, ale upravuje pravomoce / postupy orgánů 

Evropské unie 

NT  

Článek 64 odst. 

1 
1. Členské státy vyžadují, aby dodavatelé uchovávali pro 

potřeby vnitrostátních orgánů, včetně regulačního orgánu, 

vnitrostátních orgánů pro ochranu hospodářské soutěže a Komise, pro 

plnění jejich úkolů alespoň po dobu pěti let náležité údaje týkající se 

všech transakcí podle smluv na dodávky elektřiny a transakcí s 

deriváty na elektřinu s velkoobchodními zákazníky a provozovateli 
přenosových soustav. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 11 odst. 3 (3) Držitel licence na výrobu elektřiny, výrobu plynu, obchod s 

elektřinou nebo obchod s plynem je povinen uchovávat po dobu 5 let 

údaje o plnění podle smluv uzavřených s účastníky velkoobchodního 

trhu s elektřinou nebo plynem, s provozovatelem přenosové soustavy, 

provozovatelem přepravní soustavy nebo s provozovateli zásobníků 

plynu, jejichž předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu nebo 

deriváty vztažené k elektřině nebo plynu, a na vyžádání těchto orgánů 

uchovávané údaje poskytovat. 

PT  

Článek 64 odst. 

2 
2. Údaje musí obsahovat podrobnosti o vlastnostech 

příslušných transakcí, jako například pravidla upravující trvání, 

dodání a vypořádání, množství, data a časy uskutečnění a ceny 

transakcí a informace k identifikaci dotčeného velkoobchodního 

zákazníka, jakož i stanovené podrobnosti o všech nevypořádaných 

smlouvách na dodávky elektřiny a derivátech na elektřinu. 

458/2000 
ve znění 

211/2011 

§ 11 odst. 3 (3) Držitel licence na výrobu elektřiny, výrobu plynu, obchod s 

elektřinou nebo obchod s plynem je povinen uchovávat po dobu 5 let 

údaje o plnění podle smluv uzavřených s účastníky velkoobchodního 

trhu s elektřinou nebo plynem, s provozovatelem přenosové soustavy, 
provozovatelem přepravní soustavy nebo s provozovateli zásobníků 

plynu, jejichž předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu nebo 

deriváty vztažené k elektřině nebo plynu, a na vyžádání těchto orgánů 

uchovávané údaje poskytovat. 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

Článek 64 odst. 

3 
3. Regulační orgán může rozhodnout, že části těchto informací 

poskytne účastníkům trhu, ovšem za podmínky, že se nezveřejní 

informace, které mají z obchodního hlediska citlivou povahu a které 

se týkají jednotlivých účastníků trhu nebo jednotlivých transakcí. 

Tento odstavec se nevztahuje na informace o finančních nástrojích, 

které spadají do oblasti působnosti směrnice 2014/65/EU. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá 
 

NT  

Článek 64 odst. 

4 
4. Tento článek nezakládá vůči orgánům uvedeným v odstavci 

1 další povinnosti pro subjekty spadající do oblasti působnosti 

směrnice 2014/65/EU. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení má proklamativní, deklaratorní charakter 

NT  

Článek 64 odst. 

5 
5. Potřebují-li orgány uvedené v odstavci 1 přístup k údajům, 

které uchovávají subjekty spadající do oblasti působnosti směrnice 

2014/65/EU poskytnou požadované údaje orgánům uvedeným v 

odstavci 1 orgány příslušné podle uvedené směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 
 ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá 
 

NT  

Článek 65 odst. 

1 
1. Opatření, která mohou členské státy přijmout podle této 

směrnice za účelem zajištění rovných podmínek, musí být v souladu 

se Smlouvou o fungování EU, zejména pak s článkem 36 Smlouvy o 

fungování EU, a právními předpisy Unie. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  

ustanovení má proklamativní, deklaratorní charakter 

NT  

Článek 65 odst. 

2 
2. Opatření uvedená v odstavci 1 musí být přiměřená, 

nediskriminační a transparentní. Tato opatření mohou být uvedena v 

účinnost pouze po oznámení Komisi a vyžadují její schválení. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení má proklamativní, deklaratorní charakter 

NT  

Článek 65 odst. 

3 
3. Komise se k oznámení podle odstavce 2 vyjádří do dvou 

měsíců od jeho obdržení. Tato lhůta začíná běžet dnem následujícím 

po obdržení úplných informací. Pokud se Komise v této dvouměsíční 

lhůtě nevyjádří, má se za to, že vůči oznámeným opatřením nevznesla 

námitky. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie 

NT  

Článek 66 odst. 

1 
1. Členské státy, které prokáží, že pro provoz jejich malých 

připojených soustav a malých izolovaných soustav existují vážné 

obtíže, mohou požádat o výjimky z odpovídajících ustanovení kapitol 

IV, V a VI a článků 7 a 8; 

Malé izolované soustavy a Francie, s ohledem na Korsiku, mohou 

rovněž požádat o výjimku z článků 4, 5 a 6. 

Komise uvědomí členské státy o těchto žádostech před svým 

rozhodnutím při současném zachování důvěrnosti. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané 

tímto ustanovením nevyužívá 
 

NT  

Článek 66 odst. 

2 
2. Výjimky udělené Komisí a uvedené v odstavci 1 musí být 

časově omezené a musí se na ně vztahovat podmínky, které mají za 

cíl posílení hospodářské soutěže na vnitřním trhu a jeho integraci a 

musí zajistit, že výjimky nebudou bránit přechodu na obnovitelné 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie 

NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

zdroje energie, vyšší flexibilitě, ukládání energie, elektromobilitě a 

odezvě strany poptávky. 

V případě nejvzdálenějších regionů ve smyslu článku 349 Smlouvy o 

fungování EU, které nemohou být propojeny s unijními trhy s 

elektřinou, není výjimka časově omezena a vztahují se na ni 

podmínky s cílem zajistit, aby daná výjimka nebránila přechodu na 

obnovitelné zdroje energie. 

Rozhodnutí o udělení výjimky se zveřejní v Úředním věstníku 

Evropské unie. 

Článek 66 odst. 

3 
3. Článek 43 se nepoužije v případě Kypru, Lucemburska a 

Malty. Články 6 a 35 se kromě toho nepoužijí v případě Malty a 

články 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 a 52 se nepoužijí v případě Kypru. 

Pro účely čl. 43 odst. 1 písm. b) nezahrnuje pojem „podnik 

vykonávající funkci výroby nebo dodávek“ konečné zákazníky 

vykonávající funkci výroby nebo dodávek elektřiny přímo nebo 

prostřednictvím podniku, nad nímž vykonávají kontrolu, a to 

individuálně nebo společně, za předpokladu, že koneční zákazníci, 

včetně jejich podílů na elektřině vyrobené v kontrolovaném podniku, 

jsou v ročním průměru čistí spotřebitelé elektřiny a že ekonomická 

hodnota elektřiny, kterou prodávají třetím osobám, je nepodstatná v 

poměru k jejich ostatním podnikatelským činnostem. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k 

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice 
 

NT  

Článek 66 odst. 

4 
4. Do dne 1. ledna 2025 nebo do pozdějšího data stanoveného 

v rozhodnutí podle odstavce 1 tohoto článku se článek 5 nepoužije v 

případě Kypru a Korsiky. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k 

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice 
 

NT  

Článek 66 odst. 

5 
5. Článek 4 se nepoužije v případě Malty do 5. července 2027. 
Toto období může být prodlouženo o další dodatečné období 

nepřesahující osm let. Prodloužení o další dodatečné období se 

provede rozhodnutím podle odstavce 1. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení není určeno České republice, resp. vztahuje se výlučně k 

území jiného členského státu Evropské unie bez přesahů do právních 

vztahů v České republice 
 

NT  

Článek 67 odst. 

1 
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena 

Komisi za podmínek stanovených v tomto článku. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie 

NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

Článek 67 odst. 

2 
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v 

čl. 61 odst. 5 a čl. 63 odst. 9 je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode 

dne 4. července 2019. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 
pravomoce / postupy orgánů Evropské unie 

NT  

Článek 67 odst. 

3 
3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení 

pravomoci uvedené v čl. 61 odst. 5 a čl. 63 odst. 9 kdykoli zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 

určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v 

Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v 

něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie 

NT  

Článek 67 odst. 

4 
4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede 

konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v 

souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 

13. dubna 2016.o zdokonalení tvorby právních předpisů 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie 

NT  

Článek 67 odst. 

5 
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně 

oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie 

NT  

Článek 67 odst. 

6 
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 61 odst. 5 a čl. 

63 odst. 9 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode 

dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament 

i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky 

nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o dva měsíce. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. ustanovení se netýká členských 

států Evropské unie, ale upravuje pravomoce / postupy orgánů 

Evropské unie 

NT  

Článek 68 odst. 

1 
1. Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve 

smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. ustanovení se netýká členských 

států Evropské unie, ale upravuje pravomoce / postupy orgánů 

Evropské unie 

NT  

Článek 68 odst. 

2 
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 

nařízení (EU) č. 182/2011. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. ustanovení se netýká členských 

států Evropské unie, ale upravuje pravomoce / postupy orgánů 

Evropské unie 

NT  

Článek 69 odst. 

1 
1. Komise sleduje a přezkoumává uplatňování této směrnice a 

předkládá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o celkovém 

pokroku jako přílohu zprávy o stavu energetické unie uvedené v 

článku 35 nařízení (EU) 2018/1999. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie 

NT  

Článek 69 odst. 

2 
2. Komise do 31. prosince 2025 přezkoumá provádění této 

směrnice a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu a 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

případně předloží společně se zprávou či v návaznosti na ni 

legislativní návrh. 

V přezkumu Komise posoudí zejména, zda zákazníci, a to především 

zranitelní zákazníci nebo zákazníci postižení energetickou chudobou, 

jsou ustanoveními této směrnice dostatečně chráněni. 

ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje 

pravomoce / postupy orgánů Evropské unie 

Článek 70 odst. 

1 
Směrnice 2012/27/EU se mění takto: 

1) Článek 9 se mění takto: 

a) název se nahrazuje tímto: 

„Měření zemního plynu“ 

b) v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto: 

„1. Členské státy zajistí, je-li to technicky možné, 

finančně únosné a úměrné potenciálním úsporám energie, 

aby byli koneční zákazníci odebírající zemní plyn vybaveni 

cenově konkurenceschopnými individuálními měřiči, které 

přesně zobrazují skutečnou spotřebu energie konečného 

zákazníka a poskytují informace o skutečném čase použití.“ 

c) odstavec 2 se mění takto: 

i) návětí se nahrazuje tímto: 

„2. Pokud a v rozsahu, v jakém zavedou inteligentní 

měřicí systémy a inteligentní měřiče pro zemní plyn v 

souladu se směrnicí 2009/73/ES, členské státy:“; 

ii) písmena c) a d) se zrušují“. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 

NT  

Článek 70 odst. 

2 
2) Článek 10 se mění takto: 

a) název se nahrazuje tímto: 

„Informace o vyúčtování zemního plynu“; 

b) v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto: 

„1. V případě, že koneční zákazníci nemají 

inteligentní měřiče uvedené ve směrnici 2009/73/ES, 

členské státy do 31. prosince 2014 zajistí, aby informace o 

vyúčtování zemního plynu byly v souladu s bodem 1.1 

přílohy VII spolehlivé, přesné a založené na skutečné 

spotřebě, pokud je to technicky proveditelné a ekonomicky 

odůvodněné.“; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný charakter a 

nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 

NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

c) v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto: 

„2. Měřiče nainstalované v souladu se směrnicí 

2009/73/ES umožňují získávání přesných informací o 

vyúčtování na základě skutečné spotřeby. Členské státy 

zajistí, aby koneční zákazníci měli možnost snadného 

přístupu k doplňujícím informacím o historické spotřebě 

umožňujícím podrobnou vlastní kontrolu.“. 

Článek 70 odst. 

3 
3) V článku 11 se název nahrazuje tímto: 

„Náklady na přístup k informacím o měření a vyúčtování zemního 

plynu“; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný charakter a 

nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 

NT  

Článek 70 odst. 

4 
4) V článku 13 se slova „v článcích 7 až 11“ nahrazují slovy 

„v článcích 7 až 11a“. 
  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný charakter a 

nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 

NT  

Článek 70 odst. 

5 
5) Článek 15 se mění takto: 

a) odstavec 5 se mění takto: 

i) první a druhý pododstavec se zrušuje; 

ii) třetí pododstavec se nahrazuje tímto: 

„Provozovatelé přenosové soustavy a provozovatelé 

distribučních soustav musí splňovat požadavky stanovené v 

příloze XII.“ 

b) odstavec 8 se zrušuje. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný charakter a 

nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 

NT  

Článek 70 odst. 

6 
6) V příloze VII se název nahrazuje tímto: 

„Minimální požadavky na vyúčtování a informace o vyúčtování na 

základě skutečné spotřeby zemního plynu“. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný charakter a 

nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 

NT  

Článek 71 odst. 

1 
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy 

nezbytné pro dosažení souladu s články 2 až 5, čl. 6 odst. 2 a 3, čl. 7 

odst. 1, čl. 8 odst. 2 písm. j) a l), čl. 9 odst. 2, čl. 10 odst. 2 až 12, 

články 11 až 24, články 26, 28 a 29, články 31 až 34, a 36, čl. 38 odst. 

2, články 40 a 42, čl. 46 odst. 2 písm. d), články 51 a 54, články 57 až 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný charakter a 

nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

59, články 61 až 63, čl. 70 body 1 až 3, bodem 5 písm. b) a bodem 6 

a přílohami I až II do 31. prosince 2020. Neprodleně sdělí Komisi 

jejich znění. 

Členské státy však uvedou v účinnost právní a správní předpisy 

nezbytné pro dosažení souladu s: 

a) čl. 70 bodem 5 písm. a) do 31. prosince 2019; 

b) čl. 70 bodem 4 do 25. října 2020. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve 

stávajících právních a správních předpisech na směrnici nahrazenou 

touto směrnicí se považují za odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu 

a znění prohlášení si stanoví členské státy. 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 

Článek 71 odst. 

2 
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení 

vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti 

této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný charakter a 

nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 

NT  

Článek 72 Směrnice 2009/72/ES se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2021, 

aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůty pro 

provedení směrnice ve vnitrostátním právu a dne její použitelnosti 

uvedených v příloze III. 

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici 

v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný charakter a 

nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 

NT  

Článek 73 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 

Ustanovení čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 2 až 5, čl. 8 odst. 1, čl. 8 odst. 2 
písm. a) až i) a k) a čl. 8 odst. 3 a 4, čl. 9 odst. 1, 3, 4 a 5, čl. 10 odst. 

2 až 10, článků 25, 27, 30, 35 a 37, čl. 38 odst. 1, 3 a 4, článků 39, 41, 

43, 44 a 45, čl. 46 odst. 1, čl. 46 odst. 2 písm. a), b) a c) a e) až h), čl. 

46 odst. 3 až 6, článků 47 až 50, 52, 53, 55, 56, 60, 64 a 65 se použijí 

od 1 ledna 2021. 

Čl. 70 body 1 až 3, bod 5 písm. b) a bod 6 se použije od 1. ledna 2021. 

Čl. 70 bod 5 písm. a) se použije od 1. ledna 2020. 

Čl. 70 bod 4 se použije od 26. října 2020. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. 

Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný charakter a 

nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 

NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Poznámka 
 

Článek 74 Tato směrnice je určena členským státům.   Nerelevantní z hlediska transpozice. 

Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný charakter a 

nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo 

právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob 

pověřených výkonem veřejné správy. 

NT  

Příloha I odst. 1 1. Minimální informace obsažené ve vyúčtování a v 

informacích o vyúčtování 

1.1. Ve vyúčtováních se konečným zákazníkům výrazně sdělují 

tyto klíčové informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování: 

a) cena k úhradě, a je-li to možné, rozčlenění této ceny a jasná 

informace o tom, že na všechny zdroje energie se mohou také 

vztahovat pobídky, které nejsou financovány z odvodů uvedených v 

podrobném rozčlenění ceny; 

b) datum splatnosti.  

1.2 Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se konečným 

zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové informace, které jsou 

zřetelným způsobem odděleny od jiných částí vyúčtování a informací 

o vyúčtování: 

a) spotřeba elektřiny za zúčtovací období; 

b) název a kontaktní údaje dodavatele, včetně linky podpory 

pro spotřebitele a e-mailové adresy; 

c) název sazby; 

d) případně datum ukončení smlouvy; 

e) informace o možnosti změny dodavatele a výhodách z toho 
plynoucích; 

f) kód konečného zákazníka pro změnu dodavatele nebo 

jedinečný identifikační kód jeho odběrného místa; 

g) informace o právech konečného zákazníka ve vztahu k 

mimosoudnímu urovnání sporu, včetně kontaktních údajů příslušného 

subjektu podle článku 26. 

h) jednotné kontaktní místo podle článku 25; 

i) adresa internetové stránky nebo jiný odkaz na místo, kde lze 

najít srovnávací nástroje podle článku 14. 

70/2016 § 3 odst. 1 Vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb 

v energetických odvětvích 

§ 3 Doklad o vyúčtování 

(1)Doklad o vyúčtování poskytovaný obchodníkem s elektřinou, 

výrobcem elektřiny nebo provozovatelem distribuční soustavy 

zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě 

nízkého napětí, a doklad o vyúčtování poskytovaný obchodníkem s 

plynem, výrobcem plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy 

zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel se 

skládá 

 

a) ze základní části označené ČÁST A, 
 

b) z podrobné části označené ČÁST B a 
 

c) z doprovodné části označené ČÁST C. 

DT  
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odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení 

* 
 

Poznámka 
 

1.3 V případech, kdy je vyúčtování založeno na skutečné 

spotřebě nebo dálkovém odečtu provozovatelem, se ve vyúčtováních 

a periodických vyúčtováních nebo společně s nimi nebo jako odkaz v 

nich zpřístupňují konečným zákazníkům tyto informace: 

a) grafické porovnání aktuální spotřeby elektřiny konečného 

zákazníka se spotřebou ve stejném období předchozího roku; 

b) kontaktní údaje spotřebitelských organizací, energetických 

agentur nebo podobných subjektů, včetně adres internetových 

stránek, u nichž lze získat informace o dostupných opatřeních ke 

zvýšení energetické účinnosti u spotřebičů energie; 

c) srovnání s průměrným normalizovaným nebo referenčním 

konečným zákazníkem stejné uživatelské kategorie.; 

  70/2016 § 6 Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice zákazníkovi, jehož odběrné elektrické 

zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí 

(1) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a 

související služby v elektroenergetice obsahuje 

a) identifikační údaje obchodníka s elektřinou nebo výrobce 

elektřiny1, 
 

b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, 

dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a bydliště nebo sídlo 

zákazníka, popřípadě další identifikační údaje zákazníka, 

c) informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné 

nebo opravné, 

d) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního 

dne zúčtovacího období, 

e) celkové množství elektřiny dodané do odběrného místa 

nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období, 

f) výši celkové fakturované částky za celkové množství 

dodané elektřiny a související služby s daní z přidané hodnoty a bez 

této daně, 

g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací 

období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o 

sdružených službách dodávky elektřiny, 
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h) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období, 

i) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho 

úhrady, 

j) kontakt na zákaznickou linku obchodníka s elektřinou nebo 

kontakt na výrobce elektřiny a kontakt na poruchovou telefonní linku 

provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatelů distribučních 

soustav, pokud je ČÁST A poskytována zákazníkovi za více 

odběrných míst, která jsou připojena k distribučním soustavám více 

provozovatelů distribučních soustav, 

k) údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, 

případně podrobné a doprovodné části dokladu o vyúčtování, pokud 

je doklad o vyúčtování zákazníkovi poskytován v rozsahu podle 

ustanovení § 4 odst. 1, 

l) další náležitosti daňového dokladu, je-li ČÁST A 

vyúčtování daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané 

hodnoty2, a 

m) přehled vyúčtování podle přílohy č. 1 k této vyhlášce; tento 

přehled nemusí být uveden v případě, kdy je doklad o vyúčtování 

vystaven za více než jedno odběrné místo. 

 

(2) ČÁST B dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a 

související služby v elektroenergetice obsahuje za každé odběrné 

místo 

a) adresu a identifikační číselný kód (EAN kód) odběrného 

místa nebo odběrných míst, 

b) produkt obchodníka s elektřinou, je-li sjednán, a sazbu 

distribuce elektřiny, 

c) rozpis plateb a cen za dodávku elektřiny a související služby 

v elektroenergetice v členění na celkovou platbu za dodávku 

1. elektřiny a související služby v elektroenergetice, 

2. silové elektřiny s uvedením ceny za jednotku dodané 

elektřiny účtované za zúčtovací období nebo s uvedením cen za 

jednotku dodané elektřiny účtovaných za část zúčtovacího období, 

pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, a to s rozlišením 

podle tarifního časového pásma, a 
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Poznámka 
 

3. související služby v elektroenergetice, 

 

d) rozpis plateb za jednotlivé související služby v 

elektroenergetice včetně jednotkové ceny těchto služeb účtované za 

zúčtovací období nebo jednotkových cen účtovaných za část 

zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její 

změně, v členění na platbu za 

1. zajištění distribuce elektřiny s rozlišením podle tarifního 

časového pásma, 

2. systémové služby, 

3. činnosti operátora trhu a 

4. složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů 

energie podle zákona o podporovaných zdrojích energie včetně obou 

způsobů výpočtu s vyčíslením nižší z plateb, 

 

e) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací 

období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud 
je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o sdružených 

službách dodávky elektřiny; v případě vyúčtování za více odběrných 

míst se celková výše záloh za všechna odběrná místa neuvede, pokud 

o to zákazník výslovně požádá, 

f) celkové množství dodané elektřiny a u měření typu C údaj 

z měření k prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni 

zúčtovacího období a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li 
poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem 

zúčtovacího období, stanoví se tento údaj jako údaj o spotřebě 

elektřiny k datu změny regulovaných cen elektřiny podle vyhlášky, 

která upravuje měření elektřiny3, 
 

g) způsob stanovení údaje z měření podle vyhlášky, která 

upravuje měření elektřiny3, 
 

h) jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před 

měřicím zařízením, 

i) třídu typových diagramů dodávky přiřazenou podle 

vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou a 
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j) množství elektřiny dodané do každého odběrného místa ve 

zúčtovacím období a alespoň ve dvou bezprostředně předcházejících 

zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání, 

pokud jsou takové údaje obchodníkovi s elektřinou nebo výrobci 

elektřiny dostupné prostřednictvím informačního systému operátora 

trhu nebo obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny zákazníkovi 

v těchto obdobích elektřinu dodával; informace o množství dodané 

elektřiny ve zúčtovacích obdobích se poskytuje v takové podobě, 

která umožňuje jednoznačné srovnání spotřeby elektřiny. 

 

(3) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a 

související služby v elektroenergetice obsahuje informace o 

a) původu energie nebo podílu jednotlivých zdrojů na celkové 

směsi paliv obchodníka s elektřinou v členění na podíl elektřiny 

vyrobené 

1. z uhlí, 

2. v jaderných zařízeních, 

3. ze zemního plynu, 

4. ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie, 

5. ze zdrojů využívajících druhotné energetické zdroje a 

6. z ostatních zdrojů a 

 

b) veřejně dostupných zdrojích informací o dopadech výroby 

elektřiny na životní prostředí s údaji o emisích CO2 a radioaktivním 

odpadu pocházejícím z vyrobené elektřiny, a to alespoň formou 

odkazu na takový veřejně dostupný zdroj, 

c) způsobu uplatnění reklamace dokladu o vyúčtování 

dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice včetně 

údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit, 

d) právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a 

obchodníkem s elektřinou nebo výrobcem elektřiny spor ve věci 

týkající se dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice 

nebo jejich vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů a 

e) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a 

Ministerstvo průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla včetně 
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adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy webových 

stránek. 

 

(4) Obchodník s elektřinou, který nakupuje či prodává záruky 

původu, uvede v části C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a 

související služby v elektroenergetice jím obstarané podíly 

jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi paliv podle odstavce 3 

písm. a) včetně uplatněných záruk původu. 

  70/2016 § 7 Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny zákazníkovi, 

jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí 

… 

  

  70/2016 § 8 Náležitosti dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v 

elektroenergetice zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je 

připojeno do sítě nízkého napětí 

… 

  

  70/2016 § 9 Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny, dokladu o 

vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice 

a dokladu o vyúčtování související služby v elektroenergetice 

poskytované zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je 

připojeno do sítě vysokého nebo velmi vysokého napětí 

… 

  

  9857     

Příloha I odst. 2 2. Četnost vyúčtování a poskytování informací o vyúčtování: 

a) vyúčtování na základě skutečné spotřeby se provádí alespoň 

jednou ročně; 

b) pokud konečný zákazník nemá nainstalován elektroměr 

umožňující dálkový odečet provozovatelem nebo pokud se konečný 

zákazník aktivně rozhodne znemožnit dálkový odečet v souladu s 

ustanoveními vnitrostátního práva, přesné informace o vyúčtování na 

základě skutečné spotřeby se konečnému zákazníkovi poskytují 

alespoň každých šest měsíců nebo na požádání každé tři měsíce nebo 

v případech, kdy se konečný zákazník rozhodne pro elektronické 

vyúčtování; 

c) pokud konečný zákazník nemá nainstalován elektroměr 

umožňující dálkový odečet provozovatelem nebo pokud se konečný 

zákazník aktivně rozhodne znemožnit dálkový odečet v souladu s 

70/2016 § 15 Vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb 

v energetických odvětvích 

Termíny vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v 

elektroenergetice a plynárenství 

(1)  

Délka zúčtovacího období je zpravidla 12 kalendářních měsíců po 

sobě následujících, pokud se smluvní strany nedohodnou na kratší 

délce zúčtovacího období. 

(2)  

Obchodník s elektřinou, obchodník s plynem, výrobce elektřiny, 

výrobce plynu, provozovatel distribuční soustavy, provozovatel 

přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy provede 

na žádost zákazníka bezplatně mimořádné vyúčtování k 31. prosinci 

DT  
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ustanoveními vnitrostátního práva, lze povinnosti uvedené v 

písmenech a) a b) splnit prostřednictvím systému pravidelných 

vlastních odečtů prováděných konečným zákazníkem, který výsledky 

těchto odečtů ze svého elektroměru sdělují provozovateli. Pouze v 

případě, že konečný zákazník neposkytne odečtené údaje z 

elektroměru za dané zúčtovací období, lze vyúčtování nebo informace 

o vyúčtování založit na odhadu spotřeby či na paušální sazbě; 

d) pokud konečný zákazník má elektroměr, který umožňuje 

dálkový odečet provozovatelem, poskytují se přesné informace o 

vyúčtování na základě skutečné spotřeby nejméně každý měsíc; tyto 

informace mohou být zpřístupněny také prostřednictvím internetu a 

aktualizují se tak často, jak to měřicí zařízení a používané systémy 

umožňují. 

kalendářního roku, pokud zákazník společně s vyžádáním 

mimořádného vyúčtování zašle obchodníkovi s elektřinou, 

obchodníkovi s plynem, výrobci elektřiny, výrobci plynu, 

provozovateli distribuční soustavy, provozovateli přenosové 

soustavy nebo provozovateli přepravní soustavy samoodečet 

provedený k poslednímu dni kalendářního roku podle vyhlášky, která 

upravuje měření elektřiny3, nebo vyhlášky, která upravuje měření 

plynu4. 

(3)  

Obchodník s elektřinou, obchodník s plynem, výrobce elektřiny, 

výrobce plynu, provozovatel distribuční soustavy, provozovatel 

přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy provede 

bezplatně mimořádné vyúčtování, pokud zákazník ukončil odběr 

elektřiny nebo plynu v odběrném místě nebo změnil obchodníka s 
elektřinou nebo obchodníka s plynem. 

  9857     

Příloha I odst. 3 3. Členění ceny účtované zákazníkům 

Cena účtovaná zákazníkům je součtem těchto tří složek: složky 

energie a dodávky, síťové složky (přenos a distribuce) a složky 

zahrnující daně, odvody a poplatky. 

Je-li ve vyúčtováních uváděno členění ceny účtované konečným 

zákazníkům, použijí se v celé Unii společné definice uvedených tří 

složek tohoto členění podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/1952 . 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
131/2015 

§ 98a odst. 

2 písm. h) 

bod 4 

(2) Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou 
h) Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví 
11. skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny služby 

distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v elektroenergetice 

a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s elektřinou 

pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a 

hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s elektřinou, 
 

PT  

Příloha I odst. 4 4. Přístup k doplňujícím informacím o historické spotřebě 

Členské státy vyžadují, aby doplňující informace o historické 

spotřebě byly v rozsahu, v němž jsou dostupné, na žádost konečného 

zákazníka zpřístupněny dodavateli nebo poskytovateli služeb, kterého 

konečný zákazník určí. 

Pokud mají koneční zákazníci nainstalovány elektroměry, které 

umožňují dálkový odečet provozovatelem, musí mít možnost 

snadného přístupu k doplňujícím informacím o historické spotřebě 

umožňujícím podrobnou vlastní kontrolu. 

Doplňující informace o historické spotřebě zahrnují: 

a) souhrnné údaje za období nejméně uplynulých tří let nebo 

za období od počátku smlouvy na dodávky elektřiny, je-li toto období 

9857   NT  
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Poznámka 
 

kratší, tyto údaje odpovídají intervalům, v nichž byly vytvářeny údaje 

pro časté vyúčtování, a 

b) podrobné údaje o časovém rozlišení spotřeby v jakýkoli 

den, týden, měsíc a rok. Tyto údaje jsou konečnému zákazníkovi 

zpřístupněny bez zbytečné prodlevy prostřednictvím internetu nebo 

rozhraní elektroměru za období nejméně 24 uplynulých měsíců nebo 

za období od počátku smlouvy na dodávky elektřiny, je-li toto období 

kratší. 

Příloha I odst. 4 5. Uvádění zdrojů energie 

Dodavatelé uvádějí na fakturách podíl jednotlivých zdrojů energie na 

elektřině nakupované konečným zákazníkem na základě smlouvy na 

dodávky elektřiny (uvádění informací na úrovni produktu). 

Ve vyúčtováních a periodických vyúčtováních, společně s nimi nebo 

jako odkaz v nich se konečným zákazníkům poskytují tyto informace: 

a) podíl každého energetického zdroje na celkové skladbě 

zdrojů energie užitých dodavatelem (na vnitrostátní úrovni, tj. v 

členském státě, kde byla uzavřena smlouva na dodávky elektřiny, 

jakož i na úrovni dodavatelského podniku, pokud dodavatel působí ve 

více členských státech) za předchozí rok srozumitelným způsobem, 

jenž umožní jednoznačné srovnání; 

b) informace o dopadech na životní prostředí, minimálně s 

údaji o emisích CO2 a o radioaktivním odpadu, které vznikly při 

výrobě elektřiny z celkové skladby zdrojů energie užitých 

dodavatelem za předchozí rok; 

Pokud jde o druhý pododstavec písm. a) ve vztahu k elektřině získané 

prostřednictvím burzy pro obchodování s elektřinou nebo dovozu od 

podniku usazeného mimo Unii, lze použít souhrnné číselné údaje 

poskytnuté touto burzou nebo daným podnikem za předchozí rok. 

Pokud jde o uvádění informací o elektřině z vysoce účinné 

kombinované výroby tepla a elektřiny, mohou se použít záruky 

původu vydané podle čl. 14 odst. 10 směrnice 2012/27/EU. Informace 

o elektřině z obnovitelných zdrojů se uvádějí za pomoci záruk původu 

s výjimkou případů uvedených v čl. 19 odst. 8 písm. a) a b) směrnice 

(EU) 2018/2001. 

Regulační orgán či jiný příslušný vnitrostátní orgán podnikne 

nezbytné kroky k tomu, aby zajistil, že informace poskytované 

dodavateli konečným zákazníkům podle tohoto bodu jsou spolehlivé 

458/2000 
ve znění 

158/2009 

§ 28 odst. 1 

písm. d) 
(1) Zákazník má právo 

d) na informace o celkové směsi paliv dodavatele a informace o 

dopadu na životní prostředí, 

PT  
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Poznámka 
 

a jsou poskytovány způsobem umožňujícím jednoznačné srovnání na 

vnitrostátní úrovni. 

  70/2016 § 6 odst. 3 

písm. a) 
Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice zákazníkovi, jehož odběrné elektrické 

zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí  

(3) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice obsahuje informace o 

 

a) původu energie nebo podílu jednotlivých zdrojů na celkové 

směsi paliv obchodníka s elektřinou v členění na podíl elektřiny 

vyrobené 

 

1. z uhlí, 
2. v jaderných zařízeních, 
3. ze zemního plynu, 
4. ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie, 
5. ze zdrojů využívajících druhotné energetické zdroje a 
6. z ostatních zdrojů a 

  

  70/2016 § 6 odst. 3 

písm. b) 
b)  veřejně dostupných zdrojích informací o dopadech výroby 

elektřiny na životní prostředí s údaji o emisích CO2 a radioaktivním 

odpadu pocházejícím z vyrobené elektřiny, a to alespoň formou 

odkazu na takový veřejně dostupný zdroj, 

  

Příloha II odst. 1 1. Členské státy na svém území zajistí zavedení inteligentních 

měřicích systémů, které může být podmíněno ekonomickým 

posouzením všech dlouhodobých nákladů a přínosů pro trh a 

jednotlivého spotřebitele nebo posouzením toho, jaký způsob 

inteligentního měření je z hospodářského hlediska nejpřiměřenější a 

nákladově nejefektivnější a jaký harmonogram jejich distribuce je 

proveditelný. 

458/2000 
ve znění 

158/2009 
211/2011 
131/2015 

§ 16 písm. 

j) 
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku 

j) zpracovává analýzy zavedení inteligentních měřicích systémů v 

oblasti elektroenergetiky a plynárenství, 

PT  

  458/2000 
ve znění  

158/2009 
211/2011 
165/2012 
131/2015 

§ 98a odst. 

1 písm. a) 
(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou 

a) druhy měřicích zařízení, umístění měřicích zařízení a způsoby a 

podmínky jejich instalace, způsoby vyhodnocování a určení množství 

odebrané elektřiny nebo plynu v případě závady měřicího zařízení a 

způsob stanovení výše náhrady skutečně vzniklé škody a způsob 

určení výše náhrady škody, nelze-li zjistit skutečně vzniklou škodu 

při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny 

a při neoprávněném odběru, dodávce, uskladňování, přepravě nebo 
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distribuci plynu a neoprávněném odběru tepelné energie, termíny a 

rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho 

povinností, 

Příloha II odst. 2 2. Toto posouzení zohlední metodiku pro analýzu nákladů a 

přínosů a minimální funkční požadavky pro inteligentní měřicí 

systémy stanovené v doporučení Komise 2012/148/EU , jakož i 

nejlepší dostupné technologie k zajištění nejvyšší úrovně 

kybernetické bezpečnosti a ochrany údajů. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. Ustanovení má proklamativní, 

deklaratorní či jiný obecný soft law charakter a nemá žádné 

bezprostřední dopady do práv fyzických nebo právnických osob, ani 

do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem 

veřejné správy 

NT  

Příloha II odst. 3 3. Na základě tohoto posouzení členské státy nebo, pokud tak 

stanoví daný členský stát, určený příslušný orgán připraví rozvrh, 

jehož cílem je zavedení inteligentních měřicích systémů až do deseti 

let. Pokud se zavádění inteligentních měřicích systémů vyhodnotí 

pozitivně, musí být do sedmi let od data pozitivního posouzení nebo 

do 1. ledna 2024 v případě těch členských států, které zahájily 

systematické zavádění inteligentních měřicích systémů před 4. 
červencem 2019, inteligentními měřicími systémy vybaveno alespoň 

80 % konečných zákazníků. 

9857  Nerelevantní z hlediska transpozice 

 

NT  

 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  99/1963 Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád 01.04.1964 
2.  117/1995 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 01.10.1995 
3.  458/2000  Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 01.01.2001 
4.  47/2002 Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů 
01.01.2003 

5.  151/2002 Zákon č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního 01.01.2003 
6.  690/2004 Zákon č. 690/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 1/2004 Sb. 
31.12.2004 

7.  112/2006 Zákon č. 112/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi  01.01.2007 
8.  311/2006 Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) 01.09.2006 
9.  296/2007 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008 
10.  158/2009 Zákon č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů  
04.07.2009 

11.  227/2009 Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010 
12.  91/2011 Zákon č. 91/2011 Sb. kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

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

pozdějších předpisů 

21.04.2011 
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13.  211/2011 Zákon č. 211/2011, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
18.08.2011 

14.  299/2011 Zákon č. 299/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
13.11.2011 

15.  350/2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 01.01.2013 
16.  165/2012 Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 01.01.2013 
17.  476/2012 Vyhláška č. 476/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, 

neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny 
01.01.2013 

18.  502/2012 Zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2013 
19.  234/2013 Zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
01.10.2013 

20.  293/2013 Zákon č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2014 
21.  360/2014 Zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2015 
22.  131/2015 Zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
01.01.2016 

23.  70/2016 Vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích 01.07.2016 
24.  152/2016 Nařízení vlády č. 155/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2016 
25.  152/2017 Zákon č. 152/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
06.06.2017 

26.  170/2017 Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní 01.07.2017 
27.  183/2017 Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 01.07.2017 
28.  200/2017 Zákon č. 200/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018 
29.  225/2017 Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018 
30.  330/2017 Vyhláška č. 330/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční 

soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora 

trhu 

01.01.2018 

31.  80/2019 Zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 01.04.2019 
32.  82/2011 Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci 

elektřiny 
01.04.2011 

33.  150/2002 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 01.01.2003 
34.  235/2004 Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 01.05.2004 
35.  500/2004 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 01.01.2006 
36.  670/2004 Zákon 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
30.12.2004 

37.  183/2006 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 01.01.2007 
38.  401/2010 Vyhláška č. 401/2010 Sb. o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní 

soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu 
01.01.2011 

39.  408/2015 Vyhláška č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou 01.01.2016 
40.  16/2016 Vyhláška č. 16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 01.02.2016 
41.  363/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2020 

 
 
2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 
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1.  9857 MPO Návrh zákona, který nahrazuje zákon, č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů 
V přípravě 30. 6. 2021  

2.  9707 MPO Návrh vyhlášky o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné 

dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny 
9. 3. 2020 4. 5. 2020 1. 7. 2020 

3.  9934 MMR Návrh stavebního zákona 24. 6. 2019 28. 5. 2020 1. 7. 2023 
4.  9936 MMR Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 24. 6. 2019 28. 5. 2020 1. 7. 2023 

 
3. Poznámky  

Poř.č. Text poznámky 
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